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افشاگري ،مهمترين رويداد دنياي س��ينما در سال  2017بود؛
بهخصوص نشريههاي «تايمز» و «نيويوركر» كه پرده از اتهامات
جنسي هاروي واينستين برداشتند و در نتيجه صدای خفهشده
زنان و مرداني را كه مورد سوءاستفاده او يا مردان قدرتمند ديگر
در صنعت س��ينما قرار گرفته بودند ،منعك��س كرد و به همين
طریق راه را براي افش��اگری در حوزههاي هنري ديگر و صنايع
ديگر باز كرد .ش��ایع شدن آزار و اذیتهای جنسي و شبكهاي از
همدستاني كه از آش��كار ش��دن اتهامات واينستين جلوگيري
ميكردند تدارک تحميل سوءاستفادههاي احساسي و حرفهاي
ديگ��ري را به قربانيان ،فراهم کرده بود .درحقيقت موج اتهامات
جنس��ي داللته��اي قانوني ،اخالقي و سياس��ي داش��ت كه از
حوزههاي زيباييش��ناختي جداشدني نيست ،از هنر سينما هم
جدا نيست.
درست مانند هر سال كه ش��كافي در فهرست بهترين فيلمهاي
س��ال ديده ميشود ،در فهرست ما هم اين ش��كاف وجود دارد؛
فيلمها ،بازيها و باقي آفرینشهايي كه كنار گذاش��ته شدهاند
چرا كه تحقق نيافتهاند ،تحقق نيافتهاند چرا كه زنان (و همچنين
مردان��ي) كه راه خودش��ان را ت��ا كارگردان��ي ،تهيهكنندگي يا
فعاليتهاي درخش��ان ديگري در دنياي س��ينما ادامه دادهاند،
كس��اني كه تا به حالط بازيگ��ري يا نويس��ندگي كردهاند يا در
حوزههاي خالق مش��غول به كار بودند و وقتي تهديد ميشوند،
آنها را ميترسانند ،مجبور به سكوت ميشوند در نتيجه راهی به
جز خارج شدن از حرفهش��ان ندارند؛ درغير اين صورت ،مردان
قدرتمند با سوءاس��تفاده از قدرتي كه دارند آنها را از اين صنعت
كنار ميگذارند.
زنان صنعت سينما همیشه ماجرا از همين قرار بوده است؛
براي ِ
ماجرايي كه براي زنان رنگينپوست پررنگتر و جاندارتر است.
اين زنان هم در راهروها و پلكان اين صنعت و هم در ستونهاي
انتق��ادي روزنامهها با دوبرابر بيتفاوت��ي ،بيتوجهي و بركناري
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نشست «تاپ دیزاین»
اولین نشس��ت تخصصی س��رو نقرهای ۹۶
با موض��وع و محوریت «تای��پ دیزاین» با
حضور فرشید مثقالی ،امید امامیان ،هیربد
لطفیان و رضا بختیاریفرد ،امروز ساعت 18
در سالن ش��هناز خانه هنرمندان ایران واقع
در خیابان طالقانی ،خیابان موسوی شمالی
برگزار میشود.

دیداری تازه با «حافظ»
نشس��ت «دیداری تازه با حافظ :شرح یک
غزل» با س��خنرانی همای��ون همتی ،امروز
س��اعت  16در کتابخانه عمومی حس��ینیه
ارش��اد واقع در خیاب��ان دکتر ش��ریعتی،
نرس��یده به میرداماد ،شماره  1057برگزار
میشود.

فناوریهای نوین
در محوطههای باستانی
نشست «فناوریهای نوین در تعیین مکان
محوطههای باستانی» با سخنرانی کوروش
محمدخانی ،امروز س��اعت  ۱۴س��اختمان
تحصیالت تکمیلی معماری دانشگاه تهران
برگزار می شود.

هویت تعاملی
معماری معاصر
نشس��ت علمی «هویت تعامل��ی معماری
معاص��ر» با س��خنرانی چیارا اسگریس��یا و
الساندرو س��ینکو ،معمار و عکاس مستقل
ایتالیایی) ،امروز ساعت  ۱۱صبح دانشکده
هنر و معماری دانشگاه کردستان در سنندج
برپا میشود.

مبانی اسطورهشناسی
نشس��ت نق��د و بررس��ی کت��اب «مبان��ی
اسطورهشناس��ی» باحض��ور ابوالقاس��م
اسماعیلپور ،مریم حسینی ،محمد نجاری و
عباس مخبر(مولف کتاب) ،امروز ساعت 10
صبح در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی ،واقع در بزرگراه کردستان ،خیابان
دکتر ص��ادق آیینهوند( 64غرب��ی) برگزار
میشود.

فلسفه تاریخ و
فلسفه عکاسی
نشس��ت «تاریخ و تصویر تأمالتی پیرامون
پیوند فلس��فه تاریخ و فلس��فه عکاسی» با
سخنرانی داریوش رحمانیان ،امروز ساعت
 14در پژوهش��گاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگ��ی واق��ع در بزرگ��راه کردس��تان،
خیابان دکتر ص��ادق آیینهوند ( ۶۴غربی)
برپا میشود.

تاریخ موسیقی در ایران
نشست «نگاهی به تاریخ موسیقی در ایران»
با حضور محسن ش��هرنازدار (مقدمهای بر
موسیقیشناسی تاریخی) و بابک خضرایی
(زریاب و نوبات اندلس��ی) به همراه نمایش
فیل��م مس��تند «هزاردس��تا ِن امیرجاهد»
اثر منوچهر مش��یری ،امروز س��اعت  16در
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات واقع در
خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق ،شماره 9
برپا می شود.

محتواهای دیجیتالی
موزهها
نشس��ت «تولی��د محتواه��ای دیجیتالی
برای موزهه��ا (تجارب موزه مل��ی ایران)»
باس��خنرانی محمد یاری ،امروز ساعت 11
صبح در م��وزه ملی ایران واق��ع در خیابان
امام خمینی ،ابتدای خیابان سی تیر برگزار
میشود.
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روبهرو ميش��وند .مهمتري��ن مجموعه فيلمهاي س��ال «به هر
طريقي كه ميشود :سينماي زنان سياه »1991-1970 ،بود كه
نلي كيليان و ميشل متر براي سينماتك  BAMتدارك ديدند
و فيلمهايي از جول��ي دش ،فرونزا وودز ،كتلي��ن كالينز ،مونونا
والي و ...نمايش داده ش��د .اين فيلمسازها كه جزو بهترينهاي
دوره خود بودند ،ش��اهكارهايي را در جوانيشان خلق كردند ،اما
حرفهاي را كه نخستين آثارش��ان نويد ميداد ،پيش نگرفتند يا
حتي هرگز داشتن حرفه را تجربه نكردند( .مشكلي كه اين زنان
در صنعت س��ينما با آن دس��ت و پنجه نرم ميكردند در يكي از
فيلمهاي اين مجموعه به نمايش درميآيد؛ فيلم درام فانتزي و
تاريخي «توهمات» ( )1982ساخته جولی دش که روايت زندگي
تهيهكننده زن سياهپوس��تي در هالي��وود و در روزهاي جنگ
جهاني دوم و درباره آزار و اذيتهاي جنسي است).
در همان دورهاي كه مجموعه  BAMآن را پوش��ش داده است،
اغلب بهترين فيلمسازان زن سفيدپوس��ت (مانند كلوديا ويلي
و البته باربارا لودن و الين مي و بس��ياري ديگر كه من در كشف
آثارش��ان دير كردهام مانند ريچل آمادئو) آن حرفهايگری كه
نشانههايش در نخس��تين فيلمهايش��ان بود ،نداشتند .اغلب
بهترين فيلمسازان مرد رنگينپوست مانند بيلي وودبري ،هيلي
گريما و وندل بي .هريس جونيور از همين قش��ر هس��تند .حتي
چارلز برنت كه جايزه اس��كار افتخاري را امس��ال ب��ه خانه برد،
حرفهايگری ناچيزتر از معيارهاي هن��رياش دارد .اين روزها
اين بيتوجهي در ميان برخي از درخش��انترين اس��تعدادهاي
كارگرداني بازتوليد شده است ،ميتوان از ترنس نانس نام برد كه
پس از نخستين فيلم بلند حيرتآور و مبتكرانهاش «سادهانگاري
زيبايي او» در س��ال  2012هنوز دومين فيلم بلندش را نساخته
است (فقط چند فيلمكوتاه جسورانه و گيرا) .ميراندا جوالي نيز
از س��ال  2011و س��اخت فيلم «آينده» كه عنوان بهترين فيلم
سال را از آن خود كرد ،هنوز از او فیلم بلندی روی پرده ندیدهایم.
آنچه در فهرس��ت پايان س��ال -و در این دوره از سينما -حضور
ندارد فقط آثار س��اخته نش��ده اين فيلمس��ازان نيس��ت بلكه
هنرمندي و حرفه بازيگران و عواملي است كهباید در فيلمهاي

تحققنيافتهش��ان حض��ور میداش��تند .كارگردان��ان ب��زرگ
اس��تعدادها را كش��ف ميكنند و هنرمندي بازيگران ،مديران
فيلمبرداري ،تدوينگران و عوامل ديگر فيلمس��ازي را به عرصه
شكوفايي ميرس��انند اما حاال غيبت همین افراد چهره صنعت
سينما را زخمي كرده است .از طرفي راهنمايي ،همكاري و الهامي
كه ميتوانس��تند به ديگراني ببخش��ند كه ردپاي آنها را دنبال
ميكنند ،همگي براي هميشه از دست رفتهاند.
اتفاقي نيس��ت كه هاليوود و زيرش��اخههاي آن اينقدر تهي به
نظر میرس��ند؛ فيلمهايي پوچ كه اخيرا شاهد روي پرده رفتن
آنها بودي��م .دنياي هاليوود و برخاس��ته از هالي��وود (به معناي
فيلمهايي كه مستقل توليد ميشوند اما بازيگران و كارگرداناني
ك��ه در فيلمه��اي اس��توديويي كار ميكنن��د ،در آنه��ا نقش
داش��تهاند) تضعيف شده است ،از مقولههاي انساني و هنرياش
كاس��ته شده آن هم با غيبت زنان و س��ينماگران رنگينپوستی
كه هنرمنديش��ان (مانند هنرمندي تمام انسانها) از [سينما]
جدانشدني اس��ت و بر محدودهاي ويژه و شخصي تجربي داللت
ميكند.
هاليوود همواره با محروميتها اداره شده است ،چه بحث نژادي
در ميان باشد چه جنسيتي يا قوميتي يا حتي سياسي .از طرفی
مفه��وم اصلي جريان اصلي -و س��بكي در جريان اصلي -به اين
محروميتها وابسته است .براي كار كردن در هاليوود ،چه همین
حاال يا در دوره استوديويي كالسيك ،بايد بدانيم در هاليوود چه
ميگذرد يا وانمود كنيم اصال نميدانيم .نه تنها بيشرمي محض
و بيپروايي غيرانساني زندگي روزمره در صنعت سينما به بافت
خود فيلمها نفوذ كرده است ،بلكه جهل عامدان ه كبكي فراموشكار
و محاس��بهگر كه با توجه به اذيت و آزارهاي حيوحاضر و شايع
اين فضا ،سرش را زير برف كرده هم به فيلمها راه پيدا كردهاند .آن
سكوت اهانتآميز محتواي فيلمها را منحرف و ناهموار كرده است
كه بخش عمدهاي از اين انحرافها در فرم آنها صورت گرفته است.
نخستين مفهوم داستانسرايي كه برخي مسائل را كنار ميگذارد
و برخي دیگر را درگير ميكند -كه صداهاي مخالف ،آزاردهنده
و منحرف [از موضوع] را به خاط��ر نامربوطي ،زائدي يا غيرالزم

بودن آنها را كنار ميگذارد -داللتي سياس��ي دارد ،مفهومي كه
صنعتي فيلمهاي
پس��رفت در آن نهفته اس��ت .كارايي رواي��ت
ِ
كالسيك هاليوودي هنوز هم مكررا با فضايي سودازده در نقش
داستانس��رايي خوب و شفاف ظاهر ميش��ود بهعنوان مدلي از
مهارت س��ينمايي كه تا ام��روز محكم و اس��توار و در فيلمهاي
محبوب روز منعكس شده ،باقي مانده است .انتخاب اسم مستعار
هاروي دستقيچي براي هاروي واينستين تصادفی نیست چرا
كه او تمايل دارد فيلمهاي��ي را كه تهيهكنندگي يا پخش آنها را
برعهده داشته سانسور كند تا آنها کوتاهتر باشند ،داستان سرعت
بيشتري داش��ته باشند يا تضعيفش��ان كرده باشد .موفقيت او
مرهون استادی در حذف ،طرد و س��ركوب است .اگرچه بيشتر
پيامهاي مشهود هاليوود ،ليبرال هستند (مثل خود واينستين)،
حس صنعت از فرم در بيشتر موارد ارتجاعي و سركوبشده است
و در برابر تفاوتها سپري به دست گرفته است.
اگر بخواهيم بهعبارتي ديگر بگوييم ،به همين خاطر اس��ت كه
سينماي به اصطالح ليبرال به طرز روشنفكرانهاي عقبنشيني
كرده و از لحاظ سياس��ي نقش��ی بيهوده دارد آن هم در مقايسه
با فيلمهاي بديع هنري و فيلمهاي بس��ط داده شده (مخصوصا
فيلمهاي سينماي مستقل ،همچنين بهترين فيلمهاي هاليوود
و زيرش��اخههاي آن) ،حت��ي فيلمهايي كه محتواي سياس��ي
مشهودي ندارند .بازنمايي در درجهبندي صنعت نقشي اساسي
دارد -نه تنها براي تاثير كاربردي پول ،قدرت و درخش��يدن در
ميان آنهايي كه به اشتباه ،سيس��تموار و از روي قصد و نيت آن
را ان��كار ميكنند .اين موض��وع نه تنها ب��راي تغيير در فرهنگ
س��ازماني حياتي اس��ت كه نتيجهای دربر خواهد داش��ت بلكه
براي بسط فرصتهاي خود هنرمندان كه تعریف هنر را وسعت
ن فيلمها،
و پارادايمه��اي س��ينما را تغيير خواهن��د داد .بهتري 
فيلمهايي نيس��تند كه صداهاي جديد را در خود جاي دادهاند؛
بلكه فيلمهايي هس��تند كه صداها را به ش��يوه تازهاي انعكاس
ميدهند .اين نوع كارها در فهرس��ت امس��ال درست مثل سال
گذش��ته ،منعكس ش��دهاند؛ هميش��ه اوج هنر به همین نکته
مربوط میشود.
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«برو بيرون» به كارگرداني جوردن پيل

«خاموش» به كارگرداني ترنس ديويس

پيل در اين كمدي وحش��ت با ابزاري آش��نا ،ايدههاي پرمغز فلس��في و سياسي را درباره وضعيت
رواب��ط نژادي در آمريكا منتقل ميكند .اين فيلم در دو بخ��ش بهترين فيلم موزيكال يا كمدي و
بهتري��ن بازيگري مرد فيلم موزيكال يا كمدي هفتادوپنجمين جوايز گلدن گلوب کاندیدا ش��ده
اس��ت .داستان فیلم درباره رابطه عاشقانه کریس ،جوانی سیاهپوست است با رز ،دختری دانشجو
و سفیدپوست است.

این فیلم آمریکایی -انگلیس��ی زندگينامه اميلي ديكنسون ش��اعر آمریکایی ،شاهكاري محض و
گيراست .درجشنوارههای متعددی از جمله تورنتو ،برلین و لندن 2016به نمایش درآمده است.
کارگردان  70س��اله بریتانیایی ترنس دیویس در س��ال  2011تصمیم به تولید فیلمی براساس
زندگی امیلی دیکنسون گرفت .ماه سپتامبر همان سال اعالم شد که سینتیا نیکسون نقش امیلی
دیکنسون را ایفا خواهد کرد.
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«اوقات خوش» به كارگرداني بن و جاش سفدي

«داستان یک روح» به كارگرداني ديويد الوری

«اوق��ات خوش» با بازي رابرت پتينس��ون ،درام��ي واقعگرايانه كه از چارچ��وب روايي خارج و با
فالشبكهايي روايت ميش��ود .اين فيلم در بخش رقابتي هفتادمين جش��نواره فيلم كن حضور
داش��ت .فیلم برادران سفدی با آنکه در دریافت جایزه در کن ناکام ماند ولی ستایشهای گسترده
منتقدان و سینمادوستان از همان روزهای کن همچنان پابرجاست.

قدرت دراماتيك اين فيلم از شكوه ساكن و احساسي آن جدانشدني است« .داستان یک روح» در
جشنواره فيلم ساندنس  2017روي پرده رفته است .داستان فیلم این است« :سی» موسیقیدانی
پرتالش اما ناموفق است که همراه همسرش«ام» در خانه کوچکی زندگی میکنند .شبی صدای
مهیب بنگ از پیانوی خانه میآید ،اما نمیتوانند منشا صدا را پیدا کنند. ...
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«خليج سست» به كارگرداني برونو دومن

«رشته خیال» به كارگرداني پل توماس اندرسن

دومن اهل همان منطقهاي اس��ت كه فيلم را در آن فيلمبرداري كرده است ،یعنی شهری ساحلی
در ش��مال فرانس��ه .او ژانر را با دانش شخصياش از افسانه و اس��طورهها دره م ميآميزد تا جهان
س��ينمايي خود را بيافريند .اين فيلم در بخش رقابتي ش��صتونهمين جشنواره فيلم كن حضور
داشت .از بازیگران آن میتوان به ژولیت بینوش ،ولری برونی تدسکی و فابریس لوکینی اشاره کرد.

فيلمي غريب ،زيبا ،ابزورد و درخش��ان .داستاني برآش��فته و بهشدت تحت كنترل ،حتي داستا 
ن
عاشقانه تندوتيز با سردي روايت ميشود .دنيل دي لوييس در آخرين حضورش در سينما ،شبيه
به رقصنده بالهاي است كه چشمها و صدايش را به بازي گرفته است .این فیلم در دو بخش بهترين
بازيگري درام و بهترين موسيقي متن ،نامزد هفتادوپنجمين جوايز گلدن گلوب شده است.
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«موشهاي ساحل» به كارگرداني اليزا هيتمن

«چهرهها و روستاها» به كارگرداني آنيس واردا و جيآر

دومين س��اخته بلند هيتمن حرفهايي براي گفتن دارد و نشان ميدهد كه غيبت اين كارگردان
در فضاي بيقاعده جنوب بروكلين هسته دردناك داستان را خدشهدار ميكند .این فیلم در مورد
فرانکی است که در جدال با خودش است که از زندگی در بروکلین فرار کند .او زمانش را با دوست
دختر تازه و دوستانش میگذراند .در این فیلم هریس دیکنسون و کیت هودگ بازی میکنند.

اين دو كارگردان به ش��هرهاي كوچك فرانسه كه زير سايه تهديد قواي اقتصادي و اجتماعي زندگي
معاصر قرار گرفتهاند ،سفر ميكنند .در بخشی از این فیلم مستند ،وارد با زنی به نام جنی که بهتنهایی
در ردیف خانهه��ای معدنچیان زندگی میکند که بهزودی تخریب میش��ود صحبت میکند و بعد با
همس��ایگانی از شهر که عاش��قانه درباره زندگی گذش��تهاش حرف میزند؛ چیزی که امروز از میان
رفته است.
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«ترانه به ترانه» به كارگرداني ترنس ماليك

«سيلويو» به كارگرداني كنتاكر آئدلي و آلبرت برني

ماليك در دل داس��تاني عش��قي مثلثي ،تجربههاي بصري منكوبكننده و هيجانانگيز را بسط
ميدهد .این فیلم یک فیلم موزیکال درام است« .ترانه به ترانه» داستان ارواحی گرسنه است که به
اشتباه از خودشان تغذیه میکنند .کاراکتر اصلی داستان فِی با بازی رونی مارا موزیسینی تازهکار از
آستین تگزاس است .این فیلم مثل سایر آثار مالیک ،فیلمی ساختارشکن و پر از جزئیات است.
شهر
ِ

كمدي لطيفي كه شوخيهاي بديع ديوانهوار و حيرتآور را به نمايش ميگذارد .این فیلم درباره زندگی
یک گوریل در میان آدمهاست این گوریل نامش سیلویو برناری است که شخصی که لباس میمونها را
پوشیده و عینک آفتابی به چشم دارد این نقش را ایفا میکند .سیلویو در یک شرکت استخدام میشود
ولی از آنجا که حرف نمیزند از طریق کامپیوتری که به نوشتههایش صدا میدهد حرف میزند.
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«ليدي برد» به كارگرداني گرتا گرويگ

«كلومبوس» به كارگرداني كوگونادا

فيلمي كه متن و درونمايهاي جسورانه ،متمايز و شخصي دارد و از سبك و سياقي قراردادي پيروي
ميكند« .لي��دي برد» در هفتادوپنجمين دوره جوايز گلدن گل��وب در چهار بخش بهترين فيلم
موزيكال يا كمدي ،بهترين بازيگري زن موزيكال يا كمدي ،بهترين بازيگري زن مكمل و بهترين
فيلمنامه نامزد شده است.

فيلم نگاهي به زندگي معمار مشهور جواني دارد .فيلم همانند شخصيت محوري داستان ،ساختمانهاي
ش��هر اينديانا را با شور و اشتياقي تحليلي از نظر ميگذراند.داستان فیلم درباره یک مرد کرهای بزرگ
شده آمریکا در کلمبوس ،ایندیانا ،جایی که پدرش (که معمار مشهوری است) در کماست .ستارههای
فیلم جان چو ،هالی لو ریچاردسون ،پارکر پوزی ،روری کالکین ،میچل فوربز و جیم داتری هستند.
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«هرميا و هلنا» به كارگرداني ماتياس پينيرو

«تنهايي شبانه در ساحل» به كارگرداني هونگ سانگ سو

گرههاي خيالي اين داس��تان نويد اثري به س��بك شكس��پيري ميدهد .داس��تان فیلم درباره
یک کارگردان آرژانتینی تئاتر اس��ت که برای ترجمه اس��پانیایی «رویای نیمه ش��ب تابستان»
شکس��پیر به نیویورک س��فر میکند .به محض رس��یدنش به این شهر یکس��ری کارت پستال
مرم��وز دریافت میکند .ماتیاس پینیرو در این فیلم بین نیویورک و بوینس آیرس در رفت و آمد
است.

رمانتيس��م تاريك��ي به اين داس��تان متعصبانه و مختصر قدرت بخش��يده اس��ت .اي��ن فيلم در
ش��صتوهفتمين جش��نواره فيلم برلين و در بخش اصلي حضور داش��ت كه كيم مين هي جايزه
خرس نقرهاي بهترين بازيگري زن را به خانه برد .این فیلم داستان یونگ هی بازیگری است که به
خاطر ارتباط با مردی متاهل نگران است .در صحنه ابتدایی فیلم ما زنی را در ساحل میبینیم که
متفکرانه به زندگی و معنای عشق و هویتش میاندیشد.

