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درخواست انجمن سینماداران از رئیس جمهوری

بازگشایی سینماها
انجمن سینماداران طی نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری خواستار بازگشایی 
سینماها با رعایت پروتکل های بهداشتی شدند. اعضای این انجمن در نامه ای به حسن 
روحانی با تشریح مشکالت و خسارات وارده به صنف خود در پی شیوع کرونا و تعطیلی 
چندماهه سینماها، متقاضی بازگشایی سینماها طبق پروتکل های بهداشتی و حمایت 

از فعاالن این عرصه شدند.
در بخش هایی از این نامه با اشاره به تعطیلی بسیاری از فعالیت ها و کسب وکارها و 
همچنین متوقف شدن و آسیب دیدن فعالیت های فرهنگی و هنری بر اثر شیوع کرونا 
آمده که »بیشترین آسیب و ضربه به حوزه فرهنگ و هنر وارد شد، چرا که از ابتدا نیز این 
حوزه مظلوم و مهجور واقع شده و آن چنان که شایسته این بخش است توجهی بدان 
نشده بود و اما سینما و سینماداری که مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف 
نیز بر اهمیت آن به عنوان هنری انسان ساز و ابزاری راهبردی تأکید داشته اند، آن چنان 
که ایشان کلید پیشرفت کشور را سینما اعالم کرده اند، در وضعیت نابسامان تری قرار 
گرفته است«.در بخش دیگری از این نامه ضمن این گالیه که »از ۳ ماه گذشته تاکنون 
هیچ صحبتی در مورد وضعیت مبهم و اسفناک سینماداری از سوی متولیان امر به میان 
نیامده و هیچ مساعدتی به ایشان نشده است« آمده: »دستور تعطیلی سینماها به علت 
تجمع مردم و احتمال شیوع ویروس کرونا، زودتر از سایر مراکز فرهنگی، اقتصادی، دینی 
و اجتماعی صادر شد. درحالی که داده های علمی و تحلیلی ستاد ملی کرونا از سهم تنها 
۰.۰۹% سینماها در انتقال بالقوه کرونا خبر داده بود. اما برخالف سایر صنوف، سینماها 
همچنان تعطیل ماند و تا امروز نه تنها عزمی برای بازگشایی آن وجود نداشته، بلکه به نظر 

می رسد دست های پنهانی برای به تعویق انداختن آن نیز در کار باشند«. 
اعضای انجمن سینماداران با اشاره به اینکه »تاکنون بیش از ۴۰درصد درآمد ساالنه 
از ۵ هزار شاغل به طور مستقیم و  صنعت سینمای کشور از دست رفته و بیش 
غیرمستقیم در سینماهای کشور در بالتکلیفی به سر می برند« خواستار توجه رئیس 
عرصه  این  دلسوزان  »از  شده اند:  فرهنگ  از  بخش  این  معضالت  به  جمهوری 
خواهشمندیم بکوشند تا چرخ این هنر بچرخد. در غیر این صورت تبعات اقتصادی این 
تعطیلی به زودی دامن کل فرهنگ را خواهد گرفت«. در پایان نیز درخواست شده است 
»دستور فرمایید اقدامات شایسته جهت بازگشایی سینماهای کشور و حمایت و جبران 
خسارات هنگفت وارد شده صورت پذیرد تا غبار نشسته بر چهره این هنر هفتم در نزد 

مردمان این مرز و بوم زدوده شود«.

  فیلم »کشتارگاه« از هفتم خردادماه به صورت آنالین اکران می شود. عباس امینی 
با اعالم این خبر گفت که در پایان هفته اول خردادماه فیلم »کشتارگاه« در سامانه 
کارگردان  شد.  خواهد  آنالین  اکران  سینما  مخاطبان  برای  فیلیمو  وی اودی 
»کشتارگاه« دیدن این فیلم را در این روزهای ایران خیلی مهم دانست و آن را 
»فیلمی که حرف مردم را می زند و از زاویه نگاه آنها مشکالت جامعه را دیده است« 
نامید. در این فیلم مانی حقیقی، امیرحسین فتحی، حسن پورشیرازی و باران 

کوثری بازی کرده اند.

  جیمی فالون، تام هنکس، کاردی بی، لبران جیمز، گرتا تونبرگ، لیل ناس، دالی پارتون، 
سلین دیون، یونیسف، »بازی تاج و تخت« اچ بی او، مالله یوسف زای، رونان فارو و تروور نوآ 
ازجمله برندگان جوایز ۲۰۲۰ وبی بودند که توسط آکادمی بین المللی هنرها و علوم دیجیتال 
معرفی شدند. جوایز وبی یا جوایز رسانه ها امسال به خاطر پاندمی کرونا مراسم فیزیکی خود 

را کنسل کرده بود و  تنها به صورت مجازی برگزار شد.

  بازیگران جوان سریال »ع.ش.ق« به کارگردانی قاسم جعفری در نامه ای سرگشاده خطاب 
به عبدالعلی علی عسکری، رئیس صداوسیما نسبت به بالتکلیفی یک ساله این پروژه 
اعتراض کردند. سریال »عین، شین، قاف« که پیشترها »مجردها« نام داشت، در  سال ۹۷ به 
کارگردانی قاسم جعفری سازنده سریال هایی مثل »مسافری از هند«، »خط قرمز« و »کمکم 
کن« و تهیه کنندگی علی حجازی مهر کلید خورد و تصویربرداری آن نیز تیرماه  سال گذشته به 
پایان رسید و حدود ۲۵ قسمت به تلویزیون تحویل داده شد. با این حال، هنوز تکلیف این 
سریال مشخص نیست و بازیگران آن از وضع بالتکلیفی که برای سریال پیش آمده است، 
گالیه دارند- که این سریال با وجود مجوز ساخت روی آنتن نمی رود و این امر آینده کاری 

بازیگران را زیر سایه قرار داده است. 

  پنج کودک ایرانی موفق به دریافت دیپلم افتخار از مسابقه بین المللی نقاشی رومانی 
شدند. به گزارش امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در این دوره از 
مسابقه بین المللی نقاشی رومانی که با موضوع »شهر و محل زندگی شما و گل ها« بین ۲۸۰۰ 
اثر از ۳۰ کشور جهان برگزار شد، نقاشی های ایلیا چراغی و ستاره شاه ویسی ۸ساله، علی اکبر 
اسدی ۱۱ساله، معصومه رهسپار ۱۶ساله و مهدی جعفری ۱۵ساله دیپلم افتخار این رویداد 
هنری را به  دست آوردند و یک دیپلم افتخار هم به امور بین الملل کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان به خاطر مشارکت فعال اهدا شد. 

  فراخوان نوزدهمین دوره جایزه ادبی »صادق هدایت« منتشر شد. این مسابقه که 
توسط دفتر هدایت برگزار می شود، شرایط شرکت در نوزدهمین دوره اش را اعالم کرد. 
دارند  فرصت  مهرماه ۱۳۹۹  سی ام  تا  کوتاه  داستان  نویسندگان  فراخوان،  این  طبق 
نسخه ای از یکی از داستان های کوتاه شان را به دبیرخانه جایزه صادق هدایت ارسال 
کنند. همچنان اعالم شده که داستان های برتر و اسامی برندگان و اهدای جوایز در 

بهمن ماه اعالم خواهد شد.

  انتشارات کتاب تداعی اعالم کرد که حق رایت ترجمه فارسی رمان »یک سوم زمان«، برگزیده 
جایزه »گنکور« ۲۰۲۰ نوشته مایلیس ِبسری را خریداری کرده و این کتاب توسط ساناز فالح فرد 
در دست ترجمه قرار گرفته است. در معرفی این کتاب عنوان شده که این رمان داستان 
روزهای پایانی زندگی ساموئل بکت، نمایشنامه نویس و نویسنده شهیر معاصر را در خانه 
سالمندان روایت می کند. »یک سوم زمان« به تازگی به عنوان اثر برگزیده جایزه ادبی »گنکور« 

رمان اولی ۲۰۲۰ انتخاب شده است.

  خبرگزاری فرانسه خبر داده که موزه هنر متروپولیتن نیویورک که به دلیل جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا از سیزدهم مارس تعطیل شده است، به عنوان نخستین موزه بزرگ و 
مهم نیویورک تاریخی مشخص برای برای بازگشایی اعالم کرده است. طبق این گزارش، 
مسئوالن موزه هنر متروپولیتن نیویورک روز سه شنبه اعالم کردند در بهترین حالت 

ممکن اواسط ماه »اوت« و با کاهش ساعات بازدید، میزبان بازدیدکنندگان خواهند بود. 

روی خط سینما 

]شهروند[درشرایطی که در 
یکی دوماه اخیر سینمای دنیا 

زیر سایه کرونا انواع و اقسام 
فشارها و تعطیلی ها را تجربه 

کرده؛ به نظر می رسد سایه این 
همه گیری سنگین تر از حد 

تصور است و حتی مهم ترین 
مراسم سینمای جهان نیز 

نخواهد توانست خود را ایمن 
از نفوذ کرونا نگه دارد. دیروز 

رسانه های هنری با انتشار خبر 
احتمال تعویق مراسم اسکار 
۲۰۲۱ یک بار دیگر روی موضوع 

تبعات هنری کرونا تأکید کردند.
ورایتی دیروز در این مورد 

نوشت: »با اینکه تا برگزاری 
نودوسومین دوره اسکار که 
حوالی فوریه برگزار می شود، 

ماه ها باقی مانده، اما آکادمی 
اسکار به احتمال تعویق 
بزرگ ترین شب سینمای 

جهان فکر می کند«. براساس 
این گزارش، منابع داخلی 

آکادمی اسکار که خواسته اند 
ناشناس بمانند، به ورایتی 

گفته اند که درحال حاضر 
برگزاری اسکار هنوز قطعی 

نیست، با اینکه برنامه اسکار 
۲۰۲۱ برای ۲۸ فوریه )۱۰ اسفند( 

برنامه ریزی شده است. 
البته درباره جزئیات این 

تصمیم ازجمله تاریخ های 
احتمالی جدید برای برگزاری، 

ح نشده  هنوز چیزی مطر
است. پیشتر دیوید روبین 
رئیس آکادمی گفته بود که 

»زود است بگوییم اسکار بر 
اثر شیوع کرونا چه تغییراتی 

خواهد داشت. ما فقط 
می دانیم که می خواهیم از 

سینما تجلیل کنیم اما دقیقا 
نمی دانیم مراسم امسال چه 

شکلی خواهد داشت«.
تأثیر تعطیلی سینماها بر 

جدول اکران شاید اصلی ترین 
دلیل تعویق اسکار باشد. در 
این مراسم فیلم هایی که در 

یک بازه زمانی مشخص اکران 
شده باشند، مورد داوری قرار 

می گیرند، اما امسال بخش 
زیادی از زمان قانونی اکران 

تعطیل بوده و فیلمی روی پرده 
نیامده است. گفتنی است که 
اسکار پیشتر قوانین نمایش 

فیلم را برای شرکت در این 
رقابت تغییر داده و فیلم های 

اکران آنالین را نیز واجد شرایط 
داوری از سوی اعضای آکادمی 

دانسته بود.

سایه کرونا بر سر شب 
بزرگ سینما

  ]نیره خادمی[ زمانی که در بخش مدیریت و آموزش نقاشی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قلم و قلم مو می چرخاند، 
مجید درخشانی جوان 20ساله دانشگاهی بود که هم موسیقی 
که  بخرد  یحیی«  »تار  می خواست  نقاشی.  هم  و  می دانست 
قیمتش 10 هزار تومان بود اما حقوقش کفاف خرید آن را نمی داد. 
پرویز کالنتری که ماجرا را فهمید، وساطت کرد تا برای خرید تار 
از دفتر کانون به او وام بدهند. مجید درخشانی درباره خاطرات 
گذشته از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمان حضور 
پرویز کالنتری  در این مرکز به »شهروند« می گوید: »پرویز کالنتری، 
رئیس بخش نقاشی کانون و واقعا انسان بزرگی بود. من در یک 
دوره زمانی مربی نقاشی و در واقع کارمند او بودم. ما را با وسایل 
نقاشی به شهرهای مختلف می فرستاد، بچه ها را در کتابخانه های 
شهرها جمع می کردیم و نقاشی می کشیدیم و با همان نقاشی ها 

در تهران نمایشگاه برگزار می کردیم. من حدود 10 تا 15 شهرستان را به این شکل سفر رفتم. 
شما نمی دانید وقتی با نقاشی ها برمی گشتم، آقای کالنتری چه ذوقی داشت، اشک من 
درمی آمد. نقاشی بچه های جنوب و شمال یا شهرهای دیگر را می چید، تفاوت رنگ های 
استفاده شده و عالیق رنگی را بر اثر شرایط جغرافیایی تحلیل می کرد.  سال 55 من مربی 
کانون بودم، می خواستم ساز یحیی بخرم که قیمت آن 10 هزار تومان بود. حقوقم به خرید آن 
نمی رسید. به آقای کالنتری گفتم که صحبت کند تا برای خرید تار به من وام بدهند. او در جلسه 
موضوع را مطرح کرد، بعد دیدم با خوشحالی چک را در دستش گرفته و همین طور که به بیرون 
می آید، می گوید درست شد؛ چک را نه به عنوان وام بلکه به عنوان هدیه به شما داده اند تا تار 
را بخرید. البته آن تار یحیی هم دو سال ونیم بعد در دانشکده هنرهای زیبا دزدیده شد. تار 
خاصی بود. در راهروهای دانشکده هنرهای زیبا تمرین می کردم، جواد معروفی درحال رفتن 

به کالس می ایستاد و می گفت عجب صدایی، صدای پیانو دارد.«

سفر به جهان نقاشی
پرویز کالنتری گرافیست و نویسنده و از نقاشان مطرح نوگرای ایرانی و در واقع یکی از 
قدیمی ترین تصویرگران کتاب های کودکان در ایران بود که سی ویکم اردیبهشت  سال 
95 برای همیشه از جهان نقاشی ها سفر کرد. او از  سال 47 در کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان فعال بود و در همان ابتدای ورود به کانون، برای گذراندن یک دوره آموزشی 
به ایاالت متحده آمریکا فرستاده شد. همیشه هم می گفت که آن دوره تأثیر مهمی در 
زندگی هنری او بر جای گذاشته است. چند سال پیش هم در نشست نقد و بررسی 
فعالیت های کانون و مرور تاریخچه  آن گفته بود: »کانون برای مرکزی عجیب و غریب بود 
که در آن مجموعه ای از هنرمندان و نویسندگان با گرایش ها و دیدگاه های مختلف در 
کنار هم فعالیت می کردند و بخش مهمی از زندگی من در کانون گذشت.« از مهم ترین آثار 
 تصویرگری این هنرمند نقاش، تصاویر کتاب های »کدو قلقله زن«، »گل اومد بهار اومد«، 

فراموش نشدنی  کتاب  تصاویر  و  خزون«  برگ  جمک  »جم 
»رنگین کمان« نوشته ثمین باغچه بان است. 

عشایر ایران، موضوع تعداد زیادی از آثار نقاشی پرویز کالنتری 
بودند و برای به تصویرکشیدن طبیعت هم اهمیت ویژه ای قایل 
بود. وقتی از سوی موزه مردم شناسی تهران، از او خواسته شد تا 
دستبافته های عشایر را نقاشی کند، برای آشنایی بیشتر با عشایر 
ایران با محمد بهمن بیگی، نویسنده و پایه گذار آموزش و پرورش 
عشایری با ایل قشقایی، همراه شد و از همان زمان به نقش مهم 
»زن« عشایر در انتقال فرهنگ پی برد. معتقد بود که مرد کوچنده 
تنها به دنبال گله می رود اما زن کوچنده در تمام زندگی خود یافته، 
بافته و ثبت کرده است. او در یکی از نوشته هایش به این موضوع 
پرداخته بود: »زنان گهواره به دوش که از رود و از کوه می گذرند، گویی 
رود با جریان مداومش در تاریخ می ماند و کوه نماد مشکالت است 
و آنها در طول تاریخ طوالنی زندگی کوچندگی از مشکالت تاریخ گذشته اند تا میراث فرهنگی 

خود را به نسل بعد منتقل کنند.«

تأثیر عمیق کالنتری در زندگی هنرمندان 
آیدین آغداشلو هم چندی پیش درباره پرویز کالنتری به استعداد نوشتن در او اشاره کرده 
و گفته بود که همیشه ایده های خوبی برای نقاشی، طراحی و نوشتن داشت اما در این میان 
کمتر به ُبعد نویسندگی او توجه شده است. نه تنها آدم های حرفه ای خودش بلکه هنرمندان 
رشته ای دیگر هم از او خاطره دارند که یکی از آنها محمد سریر، رئیس شورای عالی خانه 
هنرمندان ایران است. او می گوید که آشنایی اش با پرویز کالنتری به دهه40 و زمان ضبط 
آلبومی توسط شاگردان هنرستان ثمین باغچه بان و همسرش در وین بازمی گردد. »کالنتری 
در زندگی من تأثیر عمیقی گذاشته است و هروقت که حرف از نقاشی می شود، اولین 
نقاشی هایی که به خاطرم می آید، نقاشی های اوست. راز آثار کویر پرویز کالنتری ذات بکری 
است که در این آثار نشان می داد و اینکه توانسته بود طبیعت مهربان را به تصویر بکشد.« از 
نظر ناصر فکوهی، جامعه شناس پرویز کالنتری هیچ وقت نیاز به هیچ نکوداشتی ندارد. او 
بعد از مرگ کالنتری در مراسم نکوداشتی که برای او ترتیب داده شده بود، گفت: »ثروت و 
قدرت در تالش هستند که فرهنگیان و هنرمندان را در جبهه خودشان بیاورند و دلیل شان 
این است که بی آبرویی ثروت و قدرت را با هنر بپوشانند و اینجاست که می توان شهادت داد 
کالنتری تا آخر عمر در برابر هر دوی این وسوسه ها مقاومت کرد. او هنرش در چهارچوبی 
اشرافی قرار نگرفت. همان گونه که خودش همیشه در دسترس بود، هنرش هم در دسترس 
بود و اجازه نداد از هنرش کوچک ترین سوء استفاده ای شود. ما نیاز داریم از کالنتری تقدیر و 
تقلید کنیم؛ مانند تقلید از کسانی که چنین شرافتمندانه زندگی می کنند. مهم نیست این فرد 
هنرمند، نویسنده یا خانه دار است. الگوی پرویز کالنتری هم همین گونه بود و برای همین با 

مرگ او زندگی جدیدش آغاز می شود.«

مرور خاطراتی از پرویز کالنتری، نقاش نوگرا در سالروز درگذشتش 

منهای سینما
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خبر اول

  وامی که پرویز کالنتری برای تــار یحیی گرفت

ذوق نقاشی

بهــرام دبیــری، هنرمنــد نقــاش: »کالنتــری آدم دوست داشــتنی  بــود، او 
فــردی مهربــان بــود، انســانی صــاف و ســاده کــه اهــل گفت وگــو و رفاقــت 
اســت. او فــردی خوش مشــرب بــود کــه معاشــرت کردن بــا او لذت بخــش 
بــود و همیشــه حرف هــای جالبــی بــرای شــنیدن داشــت. همــواره روحیــه 
ــد، در  ــدان آن را دارن ــب هنرمن ــت و اغل ــالمت اس ــانه س ــه نش ــه ک کودکان
او می تــوان یافــت. از نــگاه مــن درخشــان ترین دوره کاری پرویــز کالنتــری 
ثــار کتاب هــای درســی و تصویرگری هایــی بــود کــه در آن کتاب هــا  همــان آ
چــاپ شــدند. بــه ایــن دلیــل کــه خــود مــن در مدرســه و دورانــی درس 
ثــار  خوانــدم کــه آن کتاب هــا منابــع درســی مــن هــم بوده انــد. آنچــه در آن آ
مهــم اســت، ایــن اســت کــه او بــه نوعــی آغازگــر ایــن راه بــوده و کتاب هــای 
درســی ابتدایــی و دبیرســتان را او تصویرگــری کــرد و شــاید اولیــن کســی 
باشــد کــه بــا ایــن ســبک و در ایــن وســعت کار تصویرگــری در ایــران انجــام 

داده اســت.«

حبیــب آیت اللهــی، نقــاش و پژوهشــگر تاریــخ هنــر: »کالنتــری 20 تابلــو دارد که به 
ســبک کوبیســم کار کــرده اســت. بــرای آنهــا هــم نمایشــگاه برگــزار کــرد و همــه 
تابلوهایــش بــه فــروش رفــت. از پولــی کــه از فــروش ایــن تابلوهــا به دســت آورد، 
بــه اروپــا رفــت. او قبــل از اینکــه بــه اروپــا بــرود، از شــیوه نقاشــی غیرایرانــی بهــره 
می بــرد کــه بیشــتر تقلیــد بــود. او بــه ایــن دلیــل بــه اروپــا رفــت، تــا بــا هنــر روز دنیــا 
آشــنا شــود. او خواســت  بــا ســفر بــه اروپــا فرصتــی بــه دســت آورد و دربــاره  هنــر 
تحقیــق کنــد و پــس از برگشــت بــه ایــران آنچــه در آنجــا آموختــه بــود را بــا آنچــه 
قبــل از آن انجــام مــی داد، مقایســه کــرد تــا بفهمــد از ایــن پــس بایــد چه شــیوه ای 
را پیــش بگیــرد. او در طــی ســال های کار هنــری، کاری را بی دلیــل انجــام نمــی داد. 
بــه نظــر مــن اگــر او بــه اروپــا نرفتــه بــود و برنمی گشــت، هرگــز اتفاقــی کــه در 
ســبک و ســیاق نقاشــی  اش رخ داد، را نمی دیدیــم و مطمئنــا دیگــر بــه روســتاها 
نمی رفــت تــا خانه هــای ســاده و کاهگلــی روســتایی را نقاشــی کنــد و از این طریق 

بــه شــیوه ای جدیــد دســت یابــد.«

پرویز کالنتری از نظر برخی هنرمندان 


