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]شهروند[ تصویر نزاع دو موش 
بر سر تکه غذا در مترو شهر 
لندن، به عنوان برنده جایزه 

»عکاس حیات وحش منتخب 
مردم«  سال ۲۰۱۹ برگزیده شد . 

این تصویر را که سم رالی ،   
عکاس جوان بریتانیایی ثبت 

کرده، از بین بالغ بر 48 هزار 
تصویر  جایزه عکاس حیات 
وحش که توسط آرای مردم 

انتخاب می شود، از موزه تاریخ 
طبیعی لندن دریافت کرده 

است. رالی علت  محبوبیت این 
عکس را که برای گرفتنش پنج 

شب در ایستگاه مترو دراز 
کشیده است، ارتباط برقرار 

کردن انسان ها با آن دانسته و 
 می گوید: »همه موش ها را 

می شناسند، ولی آیا تا حاال آنها 
را به این شکل دیده بودیم؟ 

امیدوارم ُبعد تازه ای از این گونه 
رایج را  آشکار کرده باشم .« 

دست به یقه شدن 
دو موش برنده جایزه 
عکاسی حیات وحش

]شهروند[ ساکنان منطقه ای 
در شهر بریستول انگلیس این 

روزها با ظهور نقاشی دیواری 
جدیدی بر دیوار خانه ای در 

محله شان به  خود می بالند. 
نقاشی دیواری تازه ای که گمان 

می رود کار جدید بنکسی، 
هنرمند ناشناس بریتانیایی 

باشد و یک دختربچه را نشان 
 می دهد که با تیرکمان یک 
دسته گل سرخ رنگ را به 

آسمان پرتاب کرده است. با 
اینکه هنوز شایعه تعلق این 

نقاشی دیواری به  بنکسی 
هنوز تأیید یا رد نشده است، 

اما انتشار تصویر آن در پیج 
اینستاگرامی این هنرمند اهل 

بریتانیا احتمال تعلق او را به 
 بنکسی پرآوازه افزایش داده 

است.  
بنکسی نام مستعار هنرمند 

گرافیتی، فعال و منتقد سیاسی، 
کارگردان و نقاش انگلیسی 

است که اغلب به محنت 
مهاجران و آوارگان  در آثارش 

می پردازد و در سال ۲۰۱۴ جایزه 
شخصیت سال آکادمی 

بین المللی علوم و هنرهای 
دیجیتال موسوم به وبی را از آن 

 خود کرده است.   

دختر تیرکمان به دست 
بنکسی آمد

الگوییبراینسلبعدیطراحان
ماهیت هنر اسماعیل شیشه گران اعتراض بود و این از نام آثار هنری اش هم 
پیداست؛ »پرنده آزادی«، »؟« و   »به ارتجاع« گویا روند اعتراضی که از دوران پیش 
از انقالب همراه برادرانش که در قالب جریان خلق  پوسترهای انقالبی آغاز شد 
در سال های ابتدایی جنگ رنگ باخت. به ویژه اینکه هر سه برادر به دالیلی راهی 
 زندان هم شدند. »اسماعیل به زیبایی از عکس استفاده می کند و می داند که 
چه می خواهد بگوید. اما باز همان  مقایسه ها و طراحی پوسترها تا زمان جنگ به 
صورت پیوسته ادامه پیدا می کند، ولی دیگر امکان ادامه آن وجود  ندارد. پس از 
چند سال وقفه، اسماعیل پوسترهای »هنر سرنیزه آمریکا« را منتشر می  کند، بهزاد 
هم نمایشگاه  پوسترهای »جهان پهلوان تختی« )1368( را برپا می کند و در مواقعی 
چون زلزله رودبار و منجیل و بم  همچنان پوسترهایشان را به مردم هدیه می دهد.« 
آرش تنهایی معتقد است که در بررسی پوسترهای این سه  برادر )کورش، بهزاد و 
اسماعیل شیشه گران( نقاط مشترک فراوانی وجود دارد: »آثار برادران شیشه گران، 
آرام آرام به  به رغم  رعایت کارکرد اصلی و انتقال سریع پیام، تکنیک باالیی دارد و 
الگویی برای طراحان نسل  بعد در ساخت پوسترهای سیاسی تبدیل می شود. 
آنها یا شعارهای میهنی داشته یا با نگاهی نقادانه به  طراحی پوستر پرداخته اند و 
با پوسترهایشان اقشار و گروه های مختلفی را با گرافیک و پوستر آشنا کرده اند. 
پیش از انقالب کارکرد بخش عمده ای از گرافیک محدود به قشر خاص بود و کارکرد 
پرا با حداکثر تیراژ 

ُ
تزیینی آن نیز  بیشتر بود. برای مثال پوستری برای اجرای تئاتر یا ا

هنر  »جشن  چون  مهمی  پوستر  نمایشگاه های  حتی  می شد.  چاپ  300نسخه 
« و »جشنواره فیلم تهران« در قیاس با این پوسترها از تیراژ  پایینی برخوردار  شیراز
بودند. از این رو، این نوع پوسترها زمینه آشنایی قشرهای مختلف اجتماع را با 

گرافیک و  پوستر فراهم می کند.« 
نمایشگاه  چندین  برپایی  شیشه گران  اسماعیل  حرفه ای  کارنامه  در 
 ،» »سیگار قرن«،  »پایان  همچون   »صلح«،  طراحی  و  گرافیک  نقاشی،  انفرادی 
«، »دوچرخه« و شرکت در بیش  از ۴۰  »سکوت«،»جام جهانی فوتبال«، »خاکستر
ج از ایران، طراحی ده ها پوستر سیاسی-اجتماعی  نمایشگاه گروهی در داخل و خار
ج از ایران به یادگار  مانده است.  از سال 1357، بدون  سفارش دهنده، در داخل و خار
او به همراه دو برادر بزرگ تر خود تنها در هفت سال )1355 تا 1362 ( 40پوستر را به 
فرهنگ  تصویری و گرافیک ایران اضافه کرده اند و در میان آنها چهره ای که کمتر 
دیده شده و نامی که کمتر شنیده  شده، متعلق به اسماعیل است. شاید نامش 
را تنها بر سر در کالس نقاشی آتلیه زمستان پیدا  کنید و از این  پس هم احتماال آن 

کالس ها خالی و پر از سکوت خواهد بود.  

بنویسیدفالنیهیچیبرایشمهمنیست
و  معرفت  جز  نیست  مهم  برایش  هیچی  هیچی،  فالنی  بنویسید   »می گوید 
محبت در زندگی.« اینها بخشی  از گزارش-مصاحبه ای است که دو سال پیش درباره 

او در مجله شبکه آفتاب منتشر شده است: »زمستان ۱۳۵۷،  بیست وسه ساله 
بوده است؛ متولد ۱۳۳۴ است. شکسته تر می نماید، خیلی. به واکنش متعجب 
آدم ها وقتی سن  و سالش را می شنوند عادت دارد و می گوید که من خیلی سختی 
کشیدم...خیلی و سکوت های طوالنی ...  «  اسماعیل شیشه گران در بخش های 
دیگری از این گزارش گفته است:  »اینکه این سال ها کمتر کار کرده ام یا  شاید کمتر 
نشان داده ام، دالیل مختلفی دارد. من در بدترین شرایط کار کرده ام، بدترین شرایط 
جسمی و  اقتصادی. دیدگاهم به هنر این است که هنرمند باید جایگاه خودش 
را داشته باشد. هنرمند کسی نیست که  گل و بلبل می کشد. هنرمند درد و رنج و 
شرایط جامعه اش را وصف می کند. وقتی کسی این طرز تفکر را دارد  خودبه خود 
منزوی می شود. من وضع هنرمندها را درباره  مسائل اجتماعی و سیاسی خوب 
نمی بینم.  خیلی بی تفاوتند. دنبال باند بازی  اند که هرجور شده کارشان را بفروشند. 
شاهدم که این کار را می کنند.  این کار غلط است. من چرا خودم را کنار کشیده ام؟ 
هنرمند می تواند کارش را ارزان تر بفروشد، زندگی اش را  هم آن قدری ساده کند که 
بتواند با آن کنار بیایید. با خریدار مدارا کند و زندگی خودش را هم بگرداند.  این طور 
ا ست که هنرش پخش می شود در جامعه. نه اینکه در جایگاهی بنشیند و فقط 

آدم های خاص بتوانند  هنرش را ببینند.« 

بدونسفارشدهندهوباهزینهشخصی
چون هاشمی،  محله هایی  در  را  کودکی اش  دوران  شیشه گران  اسماعیل 
خوش، سلسبیل و نواب و در خانواده ای  پرجمعیت و ساده زندگی کرده است با 
پدری صنعتگر که قطعات و ابزار تعمیر می کرد و گاه دستی در تعمیر  گرامافون 
می برد. البته آثار برادران شیشه گران در سال های انقالب شکل می گیرد اما آرش 
سیاسی  باز  فضای  در  می توان  را  آن  اجتماعی  است  زمینه های  معتقد  تنهایی 
سال های پس از کودتای مرداد 1332 جست وجو  کرد. او از هنرمندانی چون براهنی، 
آل احمد و غالمحسین ساعدی، شاملو، کسرایی و گلسرخی در حوزه  ادبیات و از 
یلقانی و سلطان پور در حوزه ادبیات نمایشی نام می برد که انتقاد از اوضاع و شرایط 
جامعه در  دهه های 40 و 50 در آثارشان ظاهر و البته پوسترهای این سه برادر که در 
به  پیام  انتقال  برای  دهنده  سفارش  حذف  با  ایده  سال ها  آن  ناآرام  فضای 
بزرگ  اسماعیل  برادر  شیشه گران،  بهزاد  می شود.  متولد  مخاطبان شان 
است:   گفته  نفرشان  سه  گروهی  فعالیت  درباره  این  از  پیش  هم  شیشه گران 
»فعالیت گروهی ما در خلق 40 پوستر سیاسی دوران انقالب از دل عشق، ایمان، 
جسارت و گذشت به وجود آمد که این مهم را از مردم  آن روزگار آموختیم. مردم از 
کلمه من گذشته و به ما رسیده بودند. آن زمان همه مردم برای هم پل عبور  بودند 
و ما برادرها هم کنار هم با این معرفت کار و زندگی می کردیم. تا پیش از این، چنین 
 با هزینه شخصی و با جرأت و جسارت و با 

ً
کاری که بدون  سفارش دهنده و صرفا

کیفیت خوب پوسترهایی کاماًل مرتبط با  مسائل روز و خواسته های مردم تولید و 
پخش شود، در ایران سابقه نداشت.«  

کمتر کسی قبل از مرگ، اسماعیل شیشه گران را می شناخت

مرگ در گمنامی

   ]نیره خادمی[ »اسماعیل هشت شهید کفن پوش را در پوستر »جمعه سیاه« به نمایش می گذارد. خطوط افقی  تکرارشونده و کنتراست سیاه، سفید و قرمز تأثیر 
« را طراحی می کند؛ چهره هایی درحال فریاد،  تفنگ هایی سیاه، امتداد لغزان خون  بصری این پوستر را افزایش می دهد. کورش نیز همزمان با  این دو، پوستر »برای امروز
؛ نگاهی به  پوسترهای سیاسی برادران  ایرانی در شماره 168 مجله تندیس با عنوان »افسانه سه برادر آرش تنهایی، طراح گرافیک و پژوهشگر  از مقاله   و...« این بخشی 
شیشه گران« است. حاال از میان کورش، بهزاد و اسماعیل فرزندان اکبر  شیشه گران، اسماعیل پسر کوچک تر از دنیا رفته و البته سکته قلبی و فوتش را رویا مشعوف، 
مدیر گالری افرند  با سه روز تأخیر اعالم کرده است. او می گوید به درخواست خانواده اسماعیل شیشه گران قرار است مراسم ترحیم روز سه شنبه )بیست ونهم  بهمن 
از مهم ترین  انقالب یکی  از  رفته اند، در سال های پیش  تزیینی  که هر سه به دانشکده هنرهای  برادر  برگزار شود.   سه  ماه( به صورت خصوصی در مسجد شهرک غرب 
 جریان های گرافیک سیاسی ایران را تشکیل داده اند، اما از جایی به بعد برادر کوچک تر به حاشیه رفت، در  حاشیه زندگی کرد و در شصت وچهارسالگی در حاشیه از دنیا 
رفت. شاید به همین دلیل حاال نه گالری داران خبری از  او دارند و نه حتی لیلی گلستان از مهم ترین نگارخانه داران ایرانی: »برادران شیشه گران تأثیر زیادی بر هنر  پوسترسازی 
و هنرهای تجسمی در ایران داشته اند، اما من فقط کورش و بهزاد را می شناختم. این نخستین بار  است که نام اسماعیل را شنیدم. شاید چون در حاشیه بود من ایشان را 

نمی شناختم.« صحبت با چند گالری دار ازجمله امیرحسین عبداللهی، مدیر گالری آریانا هم تقریبا همین نتیجه را دارد. 
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عباس کوثری

سام درخشانی: »در ایران بهایی به بازیگر کمدی داده   
نمی شود و بازی در این نقش ها اعتباری برای بازیگر به 
همراه ندارد. تنها  یکی دو مورد را به خاطر دارم که در آن به 
فیلم ها و بازیگران کمدی توجه شده است. این اتفاق 
سبب می شود فیلم های کمدی در  سایه قرار بگیرند. در 
همین جشنواره اخیر هم تنها به خاطر تنوع بود که فیلم 
»خوب ، بد، جلف، ارتش سری« را به جشنواره  آوردند و از اول هم مشخص بود که 

خ نمی دهد.«    اتفاق خاصی برای آن ر

 آریا عظیمی نژاد: »پدربزرگ هایم هر دو موزیسین بودند و 
خیلی  امروز  اما  دادند.  یاد  من  به  موسیقی  اجبار  به 
افتاد.  من  برای  اتفاق  که  این  هستم   خوشحال 
از ابتدا که وارد این حرفه شدم دوست داشتم موسیقی 
مختلف  انجام  حوزه های  در  کار   ۱۲۰ حدود  بسازم،  فیلم 
را  آنها  آلبوم  صورت  به  آمده  پیش  کم  خیلی  اما   دادم، 
روانه بازار کنم. ساز تخصصی من سه تار است و دغدغه گنجینه  موسیقی نواحی 

دارم.« 

 رضا رویگری: »زمانی که جوان تر بودیم همواره دوست 
داشتیم کنار پیشکسوتان قرار گیریم تا هم بیاموزیم و 
این سال ها  اما  یابد،  ارتقا  کار  آنها  کلیت  به واسطه  هم 
می خواهند  و  بگیرند  یاد  دارند  دوست  کمتر  جوانان 
با  در   »اجاره نشین ها«  من  بروند .  صدساله  ره  یک شبه 
فردوس  و  سرشار  حسین  انتظامی،  عزت اهلل  امثال 

کاویانی کار کردم که هر کدام یک استاد بودند.«   

دیالوگ

، اکران سینماها به روال عادی خود بازگشت  و از   با پایان جشنواره فیلم فجر
دیروز چهارفیلم سینمایی جدید اکران خود را در سینماها  آغاز کردند. فیلم های 
سینمایی »بی وزنی« به کارگردانی مهدی فرد قادری، »دوئت« به کارگردانی نوید 
دانش، »نرگس مست« به  کارگردانی سیدجالل الدین دری و »یادم تو را فراموش« 
آغاز  کرده اند.  را  اکران خود  که  کارگردانی علی عطشانی چهار فیلمی هستند  به 
همچنین اکران فیلم های جهان با من برقص، قطار آن شب، کاتی و ستاره، امیر و 
اولین امضا برای رعنا که نمایش آنها به  دلیل جشنواره فیلم فجر متوقف شده 

بود، دوباره آغاز شده است.  

 لیلی_رز دپ دختر جانی دپ، ستاره سینمای هالیوود که به عنوان مدل نیز 
فعالیت می کند، در فیلم گرگ نقش اصلی را بر عهده  خواهد داشت. این فیلم 
کم هزینه با بودجه 3-2میلیون دالری  کاری از نویسنده و کارگردان انگلیسی، ناتالی 
بیانچری است و  ماجرای افراد جوانی را روایت می کند که همسایگان شان فکر 

ج مک کی دیگر بازیگر این فیلم خواهد  بود.  می کنند حیوان هستند . جور

غ بلورین   دبیر سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر به شایعه ای درباره سیمر
جایزه بهترین بازیگر مرد واکنش نشان داد .   ابراهیم  داروغه زاده در واکنش به این 
شایعه که »بعد از صحبت های تند فرامرز قریبیان  در نشست خبری فیلم خروج، 
جایزه بهترین  بازیگر جشنواره که قرار بود به قریبیان داده شود، به پیمان معادی 

اهدا شد« با جمله سه کلمه ای »متاسفانه دروغ است« واکنش  نشان داد.  

»عروس  بازسازی  پروژه  آغاز  بارها  و  بارها  اخیر  سال های  در  اینکه  از  بعد   
فرانکنشتاین« منتشر شده و سپس این پروژه وارد مرحله  تولید نشده است، 
گفته می شود شرکت  باال رفته و  آن  امید به تولید  این روزها یک بار دیگر  حاال 
یونیورسال پیکچرز به زودی آن را  جلوی دوربین خواهد برد. این فیلم که بر اساس 
قرار  شد،  خواهد  ساخته   ۱۹۳۵ سال  تولید  فرانکنشتاین  عروس  اصلی  نسخه  
است  با حضور بازیگرانی مثل آنجلینا جولی و خاویر باردم و کارگردانی بیل کاندن، 

کارگردان فیلم دیو و دلبر     جلوی دوربین برود.  

 پس از سه ماه، فیلمبرداری فیلم سینمایی »اورکا« با بازی ترانه علیدوستی، 
مسعود کرامتی، مهتاب نصیرپور و مهتاب کرامتی به  اتمام رسید . در این فیلم به 
کارگردانی سحر مصیبی و تهیه کنندگی طهورا ابوالقاسمی، سامان مقدم به عنوان 

مشاور کارگردان  حضور دارد .

« است.   داریوش مهرجویی متقاضی اکران نوروزی فیلم سینمایی »المینور
«  را در نوبت اکران نوروزی  این کارگردان باسابقه می کوشد فیلم تازه اش »المینور
روی پرده ببرد و پس از6سال دوری از سینما شاهد نمایش بیست وهفتمین 
سیامک  احمدیه،  پردیس  نصیریان،  علی  باشد .  نوروز   ۱۳۹۹  در  بلندش  فیلم 
انصاری، بیتا فرهی، علی مصفا ، مهرداد صدیقیان ، بهناز جعفری، کاوه  آفاق  و 

« هستند . فریماه فرجامی بازیگران »المینور

 باشگاه خبرنگاران جوان علت آزادی امیر تتلو و تحویل ندادن او به پلیس 
ایران را اعالم کرد. به گزارش این خبرگزاری، با اینکه  درباره امیر تتلو اعالن قرمز صادر 
شده بود، اما این اعالن به منزله این نیست که اگر صادر شد حتما متهم تحویل 
گاه »با اینکه اعالن قرمز تتلو صادر  نیروی انتظامی  خواهد شد. به گفته یک منبع آ
شده و تحت تعقیب بوده است، اما به گفته دستگاه قضائی  ترکیه، پس از احراز 
علت اعالن قرمز پلیس ایران برای تتلو، او از بازداشتگاه آزاد شد، چرا که دستگاه 

قضائی ترکیه این جرم  را برای تحویل تتلو کافی ندانست«.

، در محل دایمی نمایشگاه های   نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر
آغاز به کار کرد . در افتتاحیه  این رویداد که همچون  تخصصی شهرداری تهران 
می شود،  برگزار  غیررقابتی  و  رقابتی  بخش  دو  در  گذشته   سنوات 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی  عنوان داشت که »جشنواره های فجر به 
، آینه تمام نمای سعی و کوشش یک ساله فعاالن  ویژه جشنواره مد و لباس فجر
عرصه های  تخصصی فرهنگ و هنر این سرزمین هستند و باید با نگاهی به ادوار 
گذشته و صد البته با پشتوانه ریشه های عمیق تمدن ایرانی و  اسالمی خاک پاک 
میهن، سعی در بهبود هرچه بیشتر و مؤثر فضای فرهنگی جامعه ایرانی داشته 

باشند«.  

روی خط  خبر 

  لیلی گلســتان به »شهروند« می گوید: فقط کورش و بهزاد را می شناســم، نام اسماعیل را به تازگی شنیده ام  


