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بوم نقره اى

با ۷ فیلم مهم درباره هنرمندان آشنا شوید
از کاراواجو تا فریدا

ــه یکی از موضوعات جذاب برای  هنرمندان و زندگی آنها همیش
ــینماگران بوده و تعداد فیلم هایی که با الهام از زندگی هنرمندان  س
ــده اند، خیلی خیلی  ــاخته ش ــینما س ــته های مختلف در تاریخ س رش
ــتند.  ــان هم کم نیس ــا، فیلم های درخش ــان آنه ــت و در می ــاد اس زی
ــاختن فیلمی  ــینماگران به س ــاید دلیل این همه عالقه در میان س ش
ــار  ــه سرش ــد که زندگی هنرمندان همیش درباره یک هنرمند این باش
ــت. خیلی از آنها  ــک بوده و هس ــای دراماتی ــیب و ایده ه از فرازونش
ــار بیماری های روانی  ــیاری دچ ــت و پنجه نرم کردند، بس ــا فقر دس ب
ــال گذشته «آقای  ــتند. س ــدند و برخی زندگی های پرتالطمی داش ش
ــاخته مایک لی دوباره به یاد بینندگان آورد چطور می شود  ترنر»، س
فیلمی زندگی نامه ای ساخت که بتواند ابعاد مختلف روان شناختی 
ــه هفت فیلم با  ــن بهانه در ادام ــد. به همی ــته باش و اجتماعی داش
ــم؛ فیلم هایی که  ــی می کنی ــد را معرف ــی یک هنرمن ــوع زندگ موض
ــنهاد می شود و هرکدام به نوبه خود، رویکردی  دیدن آنها حتما پیش

متفاوت در پرداخت ایده زندگی یک هنرمند دارند. 
۱- فریدا )جولی تیمور / ۲۰۰۲(

ــق و هنر و سیاست بود و جولی  ــار از عش زندگی فریدا کالو سرش
ــت.  تیمور در این فیلم به خوبی تمامی این جوانب را پیش برده اس
ــازی می کند  ــروف را ب ــک نقش نقاش مع ــلما های ــن فیلم س در ای
ــی را  ــوق او در نقاش ــرد مولینا نقش محبوب فریدا و البته مش و آلف
ــازی می کند. یکی از کارهای جذاب تیمور در این فیلم این بوده که  ب
خلق شدن بسیاری از نقاشی های معروف فریدا را دوباره سازی کرده 
و به این ترتیب بیننده را در آفرینش یک اثر هنری سهیم کرده است. 

۲- کاراواجو )درک جارمن / ۱۹۸۶(
ــه ۱۹۸۰ و به  ــده ده ــای کمتردیده ش ــی از فیلم ه ــو، یک کاراواج
کارگردانی درک جارمن است، فیلم سازی که مهجوربودن هرگز او را 
رها نکرد. زندگی کاراواجو مملو از حرف وحدیث است و در این فیلم 
ــایعات پیرامون زندگی کاراواجو  جارمن به زیبایی هرچه تمام هم ش
ــکلی فیلمش را کارگردانی کرده  ــت مایه قرار داده و هم به ش را دس
ــد. فیلم از جوانی  ــی ای از کاراواجو باش که انگار هر قاب فیلم، نقاش
ــال می کند و  ــگام او را دنب ــود، تا مرگ نابهن ــروع می ش ــو ش کاراواج
ــوای خیابانی عالقه  ــاش چقدر به دع ــوش نمی کند که این نق فرام
داشته است. نقش کاراواجو را در این فیلم، نایجل  تری بازی می کند 

و تیالدا سوئینتن هم در این فیلم بازی کرده است. 
۳- شور زندگی )وینسنت مینه لی و جرج کیوکر/ ۱۹۵۶(

ــور زندگی، یکی از بهترین فیلم های زندگی نامه ای است که در  ش
ــقت بار ونسان ونگوگ  ــاخته شده و به خوبی زندگی مش هالیوود س
ــرک داگالس در نقش آفرینی ماندگار در نقش این  ــر کرده. ک را تصوی
ــا با برادرش تئو  ــفر کرد ت ــاش هلندی بازی کرده که به پاریس س نق
ــنا  ــم آش ــا بازی جیمز دونالد) زندگی کند. در آنجا با امپرسیونیس (ب
ــازش ناپذیری اش از دوستان جدا شد و به مرور به  شد اما به دلیل س

کام جنون فرورفت. 
۴- پای چپ من )جیم شرایدان / ۱۹۸۹(

ــت که درباره میل انسان  «پای چپ من» همان قدر درباره هنر اس
ــتی براون است؛ نقاش  ــتان زندگی کریس به بقا و زندگی. فیلم، داس
ــای چپش فلج بود و با  ــدی که تمام بدنش به جز پ ــنده ایرلن و نویس

ــه آفرینش هنری ادامه  ــوار زندگی، ب ــرایط دش همین پا و باوجود ش
ــخ اجتماعی ایرلند  ــار زندگی براون، تاری ــن فیلم که در کن داد. در ای
ــس در بازی ای جاودانی نقش  ــم تصویر می کند، دانیل دی لوئی را ه

اصلی را بازی کرد. 
۵- رنگ انار  )سرگئی پاراجانف / ۱۹۶۹( 

ــاعر و  ــینما درباره یک ش ــای تاریخ س ــن فیلم ه ــی از مهم تری یک
ــایات نووا، رنگ  ــالدی به نام س ــی در قرن هجدهم می ــده ارمن نوازن
ــت. فیلم را پاراجانف ساخته که در گرجستان متولد شد، پدر  انار اس
ــتان زندگی کرد  ــال ها در ارمنس و مادرش ارمنی بودند و خودش س
ــهروند شوروی سابق محسوب می شد. فیلم بیش از آنکه  هرچند ش
راوی زندگی نووا باشد، تالشی است موفق در نمایش دنیای درونی 
ــاعر و برای همین فیلم سرشار است از استعاره و تصاویر بکر.  این ش
ــاید نمادگرایی فیلم کمی درک فیلم را دشوار کند اما تماشای این  ش
ــینما توصیه  ــدت برای دوستداران پیگیر س ــتی به ش تجربه فرمالیس

می شود. 
۶- ادوارد مونش )پیتر واتکینز / ۱۹۷۴( 

ــت که تابلو «جیغ»  ــش همان نقاش بزرگ نروژی اس ادوارد مون
ــتندگونه دارد و  ــی مس ــاعته حالت ــت. این فیلم سه س ــیده اس را کش
آشنایی ما با مونش در این فیلم اغلب از طریق مصاحبه با دوستان 
ــدت به جزئیات پرداخته و نابازیگران  ــت. فیلم به ش ــنایان اوس و آش
ــب برگرفته از  ــد و دیالوگ های فیلم اغل ــروژی در آن بازی کرد ه ان ن
ــوم  ــیوه مرس ــتند. این فیلم کامال ضدش ــش هس ــرات مون دفترخاط
ــده و این اجازه را داده تا بتوانیم  ــاخته ش فیلم های زندگی نامه ای س
هم با دنیای ذهنی مونش آشنا شویم و هم با وقایعی که زندگی او 

را دستخوش تغییر کرد روبه رو شویم. 
۷- زیبای مزاحم )ژاک ریوت / ۱۹۹۱( 

ــتان کوتاه «شاهکار ناشناخته»  شاهکار ژاک ریوت، براساس داس
ــو و سزان آن را  ــتانی که پیکاس ــده؛ داس ــاخته ش اونوره دوبالزاک س
ــه هنرمند است؛ فرن هوفر نقاش (با  می ستودند و داستان رابطه س
ــین جوان (دیوید  ــل پیکولی)، پروبس (ژیل آربونا) و پوس بازی میش
ــت که به  ــخصیت فرن هوفر اس ــتر بر ش ــز فیلم بیش ــن). تمرک برژتی
ــی جادو کند اما شک و تردید  ــیاری قادر بود روی بوم نقاش گفته بس

دشمنان اصلی او در زندگی بودند.
ــی ای به نام  ــرای تکمیل نقاش ــالش فرن هوفر ب ــاره ت ــم درب  فیل
ــال پیش شروع کرده  ــیدن آن را ۱۰ س ــت که کش «زیبای مزاحم» اس
ــیدن آن به  ــت کش ــت (امانوئل بئار) ممکن اس ــاال با آمدن ژیل و ح
ــاعته کنکاشی است در زندگی  ــد. این فیلم حدودا چهارس پایان برس

شخصی و هنری نقاش در هنگام خلق یک شاهکار. 

عطف هفتم

درباره کتاب 
«سینمای ارول موریس»

در جست وجوی حقیقت
شـرق:ارول موریس، نامی بسیار آشنا 
ــتند  ــینمای مس ــتداران س ــرای دوس ب
ــه  ــت ک ــتانی اس ــی سینمادوس و حت
ــینمای مستند را دنبال  به طور پیگیر س
ــردان  ــس، کارگ ــد. ارول موری نکرده ان
ــل  مث ــت  اس ــی  معروف ــتندهای  مس
ــکار  ــار جنگ» که برنده جایزه اس «غب
ــط  ــت»، «خ ــای بهش ــد، «دروازه ه ش
ــناخته» و  ــنای ناش ــی باریک»، «آش آب
ــر زمان». او در کنار این  «تاریخ مختص
ــک مقاله نویس  ــتند، ی ــای مس فیلم ه
ــت و  ــرکار هم هس ــیار پ ــق و بس دقی
ــرای موریس به  ــزی ب ــگار هیچ چی ان
ــف حقیقت  اندازه ثبت واقعیت و کش
ــت و نمونه اش همین فیلم  مهم نیس
«خط آبی باریک» (عنوان فیلم اشاره 
ــاس پلیس آمریکا  به نوار آبی رنگ لب
ــدال دیل  ــاره رن ــه درب ــت ک دارد) اس
ــت؛ مردی که به جرم قتلی  آدامز اس
ــده بود، به زندان افتاد  که مرتکب نش
ــد محکوم  ــس اب ــم به حب ــد ه و بع
ــس در این  ــم موری ــد. اهمیت فیل ش
ــت که در آن چنان زوایای مختلف  اس
ــرد و چنان بر  ــی ک این پرونده را بررس
ــت  ــل آدامز اصرار داش ــی دی بی گناه

ــی داد او بی گناه  ــان م ــا مدرک نش و ب
است که در نهایت به کمک این فیلم 
ــل آدامز، او یک  و تالش های وکیل دی
سال بعد از اکران فیلم در سال ۱۹۸۸ 
ــار جنگ» هم  ــد. «غب از زندان آزاد ش
ــتندهای تأثیرگذار  نمونه دیگری از مس
ــت.  ــک برانگیز ارول موریس اس و رش
ــابق  ــاره وزیر دفاع س ــم درب ــن فیل ای
ــت؛  ــی رابرت مک ناماراس آمریکا یعن
ــی مک نامارا را بهانه  فیلمی که زندگ
ــرای واکاوی ذات جنگاوری  می کند ب
ــر؛ فیلمی که  ــدرن در دنیای معاص م
ــیقی آن را فیلیپ گلس ساخته  موس
ــواری  ــکلی موضوع دش ــود و به ش ب
ــات بحرانی را  ــری در لحظ تصمیم گی
ــت مایه قرار می داد. این فیلم  هم دس
ــنواره  ــش غیررقابتی جش ــه در بخ ک
ــد، برنده  ــش داده ش ــن نمای ــم ک فیل
اسکار و جایزه بهترین مستند از جوایز 
ــد. اما آیا  ــپیریت ش ــتقل اس فیلم مس
ــی تنها  موضوعات اجتماعی و سیاس
ــه،  ــتند؟ ن ــس هس ــای موری دغدغه ه
ــانی  ــمندی، انس او هم مثل هر اندیش
چندُبعدی است. نمونه اش مصاحبه 
ــذاب او  ــات و ج ــان و پرجزئی درخش
ــاز آلمانی  ــزوگ، فیلم س ــر هرت ــا ورن ب
ــر  ــایت «بلیور» منتش ــت که در س اس
ــت یا مقاله ای که برای فیلم  شده اس
ــر  ــوآ اوپن هایم ــتار» جاش ــازی کش «ب
نوشته است. این دو مطلب گزینه های 
ــینمایی موریس هستند  مناسب غیرس
ــان می دهند او  ــب نش ــه مخاط ــه ب ک
ــگاه می کند  ــوژه هایش ن چطور در س
ــود.  ــا عمیق می ش ــه آنه ــور ب و چط
ــیاری  ــس کتاب های بس ــاره موری درب
ــت اما اخیرا کتابی به  نوشته شده اس
ــر شده  ــی درباره او منتش زبان انگلیس
ــی  ــش را یکی یک ــه فیلم های ــت ک اس
ــی می کند و می تواند مقدمه ای  بررس
ــه دنیای  ــب برای ورود ب ــیار مناس بس
ــه  ــد و البت ــس باش ــازی موری فیلم س
ــانی هم  کتاب خوش خوانی برای کس
ــی خوب  ــا موریس خیل ــت که ب هس
آشنا هستند. این کتاب «سینمای ارول 
ــام دارد و در ۹ فصل و در  موریس» ن
ــه ای این  ــه حرف ــه، کارنام ۳۰۴ صفح
ــت. این  ــی کرده اس کارگردان را بررس
ــا نوشته و انتشارات  کتاب را دیوید رش
ــلیان آن را منتشر کرده  ــگاه وس دانش
ــا در کالج بیرمنگام جنوبی  است. رش
ــانه»  ــته «مطالعات فیلم و رس در رش
ــش  ــه دکترای ــد. او ک ــس می کن تدری
ــه،  گرفت ــین  ویسکانس ــگاه  دانش از  را 
متخصص فیلم های مستند و تبلیغات 
ــان  ــت. همین کتاب نش تلویزیونی اس
ــاده و  می دهد او چطور با جمالتی س
بدون دشوارنویسی ، الیه های فلسفی 
ــس را  ــای ارول موری ــان فیلم ه و پنه

بیرون می کشد. 

زمیـن» جدیدتریـن مسـتند ویـم ونـدرس،  «نمـک 
کارگـردان بنـام آلمانـی اسـت کـه به همـراه خولیانو 
ریبیرو سـالگادو ساخته شده اسـت. وندرس با دنیای 
مستندسـازی بیگانه نیسـت. او اولین مسـتند خود را 
در سال ۱۹۸۰ سـاخت به نام «آذرخش روی آب» که 
درباره آخرین روزهای زندگی نیکالس ری، کارگردان 
افسـانه ای آمریکا بود. او یک مستند جذاب دیگر هم 
درباره کارگردان های سـینما دارد بـه نام «اتاق ۶۶۶» 
که در آن با اسـتیون اسپیلبرگ، ژان- لوک گدار و راینر 
ورنر فاسـبیندر مصاحبه کرده اسـت. او مستندی هم 
درباره یاسـوجیور اوزو سـاخته. او در سـال های اخیر 
بـه سـاخت مسـتند دربـاره نوازنـدگان و خوانندگان 
هم عالقه مند شـد که نتیجه اش مسـتندهای «باشگاه 
اجتماعی بوئنا ویسـتا» و «روح یک مرد» بود. مسـتند 
جدید او درباره یک عکاس معروف است. این مستند 
نگاهـی می انـدازد بـه زندگـی سباسـتیائو سـالگادو، 
عکاس برزیلی؛ عکاسـی که شـاید نامش چندان آشنا 
نباشد اما عکس هایش بسیار معروف هستند و احتماال 
هرکس حداقل یکی، دو تا از آنها را دیده اسـت. فیلم 
تولیـد مشـترک برزیل و فرانسـه اسـت و اولین بار در 
بخـش نوعی نـگاه جشـنواره فیلم کن در سـال ۲۰۱۴ 

روی پرده رفت و برنده جایزه ویژه هیأت داوران همین بخش هم شد. 

سباستیائو سالگادو  کیست؟ 
ــال ۱۹۴۴ در آیمورس، میناس گراس  ــتیائو سالگادو در هشتم فوریه س سباس
ــالگادو  ــه زندگی می کند. س ــد. او این روزها در پاریس فرانس ــل متولد ش در برزی
به عنوان کارشناس اقتصادی در بانک جهانی کار می کرد تا اینکه در سال ۱۹۷۳ 
ــد. او با آژانس های  ــی را دنبال کن ــس تصمیم گرفت به طورجدی عکاس در پاری
ــیگما، گاما و مگنوم تا سال ۱۹۹۴ همکاری می کرد. او  ــی معروفی مثل س عکاس
ــال سازمان «آمازوناس» را به همراه لیال وانیک سالگادو تأسیس کرد  در همان س

که مختص آثار اوست. 
ــر  ــور در سراس ــی اش به بیش از صد کش ــای عکاس ــرای پروژه ه ــالگادو ب س
ــر شده اند. سالگادو  ــت. آثار او در نشریات چاپی مهمی منتش ــفر کرده اس دنیا س
ــاب از جمله «کارگران» (۱۹۹۳)،  ــن مجموعه عکس هایش را در چندکت همچنی
ــر کرده  ــرت و پرتره» (۲۰۰۰) و «آفریقا» (۲۰۰۷) منتش ــن» (۱۹۹۷)، «مهاج «زمی

است. او هنوز هم در سراسر دنیا نمایشگاه و گالری برپا می کند. 
ــالگادو «تکوین» نام دارد که در سال ۲۰۰۴ به  یکی از پروژه های مطرح س
جریان افتاد. هدف از این پروژه نمایش چهره دست نخورده انسان و طبیعت 
است. این مجموعه شامل عکس هایی از مناظر طبیعی و حیات وحش است 
ــری که هنوز براساس سنت ها  به همراه عکس هایی درباره برخی جوامع بش
و فرهنگ های آباواجدادی خود زندگی می کنند. این مجموعه درواقع راهی 
است برای کشف دوباره ریشه های انسان و جایگاه او در طبیعت. عکس های 
ــر و به شش زبان  ــن منتش ــارات تاش ــط انتش این مجموعه در دو مجلد توس
ــگاه های  ــا برپایی نمایش ــال ۲۰۱۳ هم زمان ب ــت و بهار س ــده اس ترجمه ش

«تکوین» چاپ شد. 
ــای  ــک وارد کاره ــال وانی ــراه لی ــه ۱۹۹۰ به هم ــن از ده ــالگادو همچنی س
ــگل آتالنتیک در  ــم و بازآفرینی جن ــن دو بر ترمی ــد. تمرکز ای ــتی ش محیط زیس
ــه یک منطقه  ــدند این جنگل را ب ــال ۱۹۹۸ موفق ش ــت. آنها در س ــل اس برزی

حفاظت شده تبدیل کنند و بعدش هم انستیتو «ترا» (زمین) را تأسیس کردند 
ــداری و آموزش در باب  ــدف ترمیم، نگه ــتی با ه ــه یک ان جی او محیط زیس ک
ــت است. کارهای محیط زیستی لیال و سالگادو در نهایت باعث شد  محیط زیس
ــال ۲۰۱۲ از سوی یونسکوی برزیل و شهرداری ریودوژانیرو تقدیر شوند و  در س
ــم به آنها جایزه داد. تمامی این تقدیر و تمجیدها  بنیاد حیات وحش جهان ه

به پاس خدمات آنها در انستیتو ترا بود. 
سالگادو برای عکس هایش هم جوایز متعددی به خانه برده است، از جمله 
ــی از وزارت فرهنگ  ــی رویال، جایزه بزرگ مل ــزه مدال قرن از انجمن عکاس جای
ــتوریاس، جایزه روزنامه نگاری پادشاه  ــه، جایزه ویژه از جوایز شاهزاده آس فرانس
اسپانیا و جایزه بین المللی از انجمن عکاسی ژاپن. او سفیر حسن نیت یونیسف و 

عضو افتخاری آکادمی علوم و هنر در آمریکاست. 
«نمک زمین» چطور ساخته شد؟ 

ــن توضیح داده  ــم، درباره آن چنی ــور فیل ــده «نمک زمین» در بروش تهیه کنن
است: «در ۴۰ سال گذشته، سباستیائو سالگادو عکاس، قاره های مختلف را زیر پا 
ــر را دنبال کرده است. او شاهد برخی از رخدادهای مهم  ــته و تغییرات بش گذاش
ــنگی، مهاجرت و... . او  ــت؛ درگیری های جهانی، گرس ــخ معاصر ما بوده اس تاری
حاال راهی سفری شده برای ثبت زیبایی های چشم اندازهای طبیعت...؛ پروژه ای 
ــن فیلم زندگی و کار  ــت به عظمت طبیعت. در ای ــه خودش ادای احترامی اس ک
سباستیائو سالگادو را از دریچه دوربین پسرش، خولیانو که همراه او در این سفر 
ــت، دنبال می کنیم». وندرس از قدیم  بود و ویم وندرس، که خودش عکاس اس
سالگادو را می شناخته، البته نه به طور شخصی. او ۲۵ سال است که کارهای این 
ــالگادو هم دارد  ــفید از س عکاس را دنبال کرده و حتی دو عکس چاپی سیاه وس
که به گفته خودش بسیار عکس های رنگی هستند. او این عکس ها را قاب کرده 
و باالی میزش به دیوار آویزان کرده و همین عکس ها انگیزه ای برای او بودند تا 
ــگر این عکاس بزرگ  ــگاه «در کار» این عکاس برود و از آن موقع ستایش به نمایش
ــخصی مالقات می کند.  ــال های۲۰۰۰ با عکاس به طور ش ــوده تا اینکه اواخر س ب
وندرس در پاریس سالگادو را می بیند و در استودیو این عکاس با پروژه «تکوین» 

ــود. در دیدار دوم  ــنا و به این پروژه عالقه مند می ش آش
هردو متوجه می شوند به فوتبال عالقه دارند و بعدش 
هم می بینند خیلی حرف ها برای گفتن درباره عکاسی 
ــدرس دعوت  ــک روز از ون ــالگادو ی ــد. باالخره س دارن
ــود که  ــفری ش ــراه او و خولیانو راهی س ــد هم می کن
ــت. وندرس قبول می کند  مقصدش البته معلوم نیس
ــرواز با  ــیبریا و یکی پ ــمال س ــی در ش ــفر، یک در دو س
ــد و از طرفی  ــالگادو باش ــن بر فراز نامیبیا همراه س بال
ــو از پدرش  ــتندی که خولیان ــاعت ها تصاویر مس از س
ــتند حاصل  ــد. درواقع این مس ــتفاده می کن گرفته، اس
چندمصاحبه در پاریس و همین تصاویر مستند است و 
در اتاق تدوین فقط با نظارت ویم وندرس، فیلم تدوین 

شده و تنها بر فعالیت عکاسی سالگادو تمرکز دارد. 
منتقدان چه نظری دارند

ــن فیلم های  ــی از محبوب تری ــن»، یک ــک زمی «نم
ــم را که از  ــدان، این فیل ــوده و اغلب منتق ــدان ب منتق
ــدرو پالور  ــتوده اند. ان ــت، س ــری هوش رباس ــر بص نظ
ــل همکاری  ــن فیلم حاص ــته: «ای ــن» نوش در «گاردی
ــت که ترکیب موفقی  ــالگادو اس وندرس و خولیانو س
ــنگین وندرس در مقام مصاحبه گر  ــت از حضور س اس
ــک در نمایش  ــالگادو کوچ ــم و توانایی س و راوی فیل
ظرافت های پنهان پدرش که احتماال از چشم بسیاری مخفی می ماند. نتیجه این 
ــتعدادهای دنیا شده است».  همکاری، ادای احترامی، به یکی از بی نظیرترین اس
ــاره  ــتی در «لس آنجلس تایمز» از فیلم تعریف و اش ــوران هم در یادداش ــت ت کن
کرده: «فیلم «نمک زمین» درباره دو سفر در زندگی سالگادو عکاس است. سفر 
ــیده است و حاصلش  ــه های ندیده دور و اطراف دنیا کش بیرونی که او را به گوش
ــده که در این فیلم می بینیم. اما فیلم به سفری دیگر  عکس هایی حیرت انگیز ش
هم اشاره دارد که کامال توجه آدم را به خود جلب می کند... سفر دیگر به درون 
سالگادوست که نشان می دهد او چه انسان عمیق و اندیشمندی است و همین 
ــود نگاه ما به عکس هایش تغییر کند». اسکات توبیاس در سایت  موجب می ش
ــالگادو از عکس گرفتن از فجایع  ــاید تغییر رویکرد س ــته است: «ش «دیزالو» نوش
بشری به سمت عکس گرفتن از زیبایی های طبیعت و آدم های بومی سراسر دنیا 
ــان دهد چطور  ــود نش ــد اما «نمک زمین» موفق می ش کاری رادیکال به نظر برس
ــتند. او  ــفی به هم نزدیک هس ــی و فلس ــه این عکس ها از نظر زیبایی شناس هم
ــد و هیچ کدام را  ــر را نمایش می ده ــتی های بش در عکس هایش زیبایی ها و زش
ــالگادو نشان می دهد او زیروبم  ــتردگی نگاه س نفی نمی کند. درواقع عمق و گس
ــیار مراقب بوده تا  ــت... وندرس در قاب بندی های فیلمش بس زندگی را دیده اس
ــالگادو را در قاب هایش داشته باشد. کار  درخشندگی و بی نقصی عکس های س

وندرس به اندازه کار سالگادو ارزش دارد».
فیلم چه جوایز و افتخاراتی دارد

ــای جهانی  ــژه هیأت داوران بخش نوعی نگاه و جایزه کلیس ــدا از جایزه وی ج
ــتادوهفتمین دوره جوایز اسکار در بخش  ــنواره فیلم کن، این فیلم در هش از جش
بهترین مستند نامزد بود. این فیلم در جشنواره سن سباستین جایزه تماشاگران را 
ــو گرفت. فیلم  ــنواره بین المللی فیلم ترومس گرفت و همین جایزه را هم از جش
ــتند شده است.  ــزار هم برنده جایزه بهترین فیلم مس در چهلمین دوره جوایز س
این مستند، نامزد جایزه بهترین فیلم مستند در جوایز گویا (اسکار اسپانیا)، جوایز 
ــتقل اسپیریت و انجمن بین المللی مستند و جشنواره فیلم اوسلو بود.  فیلم مس

این فیلم از جشنواره فیلم مونیخ هم جایزه «یک آینده» را گرفته است. 

«نمک زمین» مستندی درباره کارنامه درخشان سباستیائو سالگادو است

دیده نشده ترین گوشه های زمین
حسين عيدى زاده

دو
لگا

سا
س: 

عك

شرق: ویم وندرس، فیلم سـاز آلمانی تقریبا همه کاری در سینما کرده است؛ 
از کارهای او می توان به موارد زیر اشـاره کرد مسـتند، فیلم های مدرن، فیلم 
سـه بعدی و حتی فیلم سـه بعدی هنری (فیلم جدیـدش «همه چیز روبه راه 
می شود»)، ویدئوکلیپ برای گروه «یو۲»، فیلم زنده کنسرت موسیقی و تقریبا 
کاری در سـینما نیست که انجام نداده باشد. از طرفی دو شاهکار ماندگار هم 
در تاریـخ سـینما دارد؛ «پاریس، تگـزاس» و «بال های اشـتیاق». برای فیلم 
اول، برنده نخل طالی «کن» شـد و برای دومی جایزه بهترین کارگردان را از 
جشـنواره فیلم «کن» گرفت و سه بار هم نامزد اسکار شده که هر سه بار برای 
مسـتندهایش بودند؛ برای «باشـگاه اجتماعی بوئنا ویسـتا»، «پینا» و آخرین 
مسـتندش «نمک زمین» درباره زندگی سباستیائو سالگادو، عکاس برزیلی. او 
در مصاحبه زیر با سـایت «ایندی وایر» بیشـتر درباره این پروژه مستند و البته 

کارنامه اش صحبت می کند. 

 چطور با سباستیائو سالگادو آشنا شدید؟  �
ــه ۱۹۸۰ در  ــط ده ــنیده بودم. اواس ــال ۱۹۸۷ نش ــن اصال نام او را تا س م
ــمم به  ــتم که چش ــردم و از کنار یک گالری می گذش ــس کار می ک لس آنجل
ــتم به گالری بروم اما این دو عکس  ــفید افتاد. قصد نداش دو عکس سیاه وس
ــدم و دیدم ۱۰، ۱۲   ــان جلب کردند. وارد ش ــرعت توجه من را به خودش به س
ــده اند و کار  ــت که در بوئنوس آیرس گرفته ش ــفید آنجا هس عکس سیاه وس
ــت. عکس ها، من را  ــالگادو از برزیل اس ــتیائو س عکاس جوانی به نام سباس
شگفت زده کردند. همان جا تصمیم گرفتم یک عکس بخرم. حس می کردم 
ــئول گالری که  ــت. مس این عکاس نگاه خوبی دارد و خیلی هم ماجراجو اس
ــد از فرصت سوءاستفاده کرد. گفت یک مجموعه دیگر  متوجه عالقه من ش
هم از عکس های این عکاس دارد. عکس هایی کامال متفاوت که سالگادو در 
ــکلی دیگر مرا تحت تأثیر قرار دادند. این طور  آفریقا گرفته بود، آنها هم به ش
شد که موقع بیرون آمدن از گالری، دو عکس خریده بودم و از آن  موقع آنها 

در اتاق کار من بودند. 
  دقت کرده اید که سالگادو یک شخصیت تیپیک وندرسی است؟  �

چرا این حرف را می زنید؟ 
 خب، بسیاری از شخصیت های شما در جست وجوی خودشان هستند  �

و اغلب راهی سـفر می شـوند و دنیا را کشـف می کنند و اغلـب هزینه این 
کار عشـق زندگی شان اسـت. خیلی از این شـخصیت ها پدرهایی هستند 
کـه زندگی خانوادگـی را ترک گفتند، مثل تراویـس در «پاریس، تگزاس». 
خیلی از شـخصیت های شما هم ناگهان زندگی را ترک می کنند و می روند. 

به نظرم سالگادو هم چنین شخصیتی دارد. 
ــت. واقعا به آن فکر نکرده بودم. گاهی می شود  خب، ای بابا حق با توس
دو، سه سال روی پروژه ای کار کنی و بعد یک نفر از بیرون بیاید و خیلی ساده 
ــالگادو به چشم یک شخصیت  توضیح دهد چه کار می کنی. من اصال به س
ــه می خواستم  ــم یک آدم واقعی نگاه می کردم و همیش نگاه نکردم. به چش

ــت و چه چیزی انگیزه اوست. اما حق با شماست،  ــف کنم این آدم کیس کش
ــته.  ــه دنبال چیزهایی می رود که از قبل به آنها عالقه داش ــاید آدم همیش ش
ــدم، همین  ــی های او جذب ش ــن این قدر به نقاش ــال دلیل اینکه م ــاید اص ش
روحیه ای باشد که در کارهای من هم دیده می شود. او یک اهل سفر واقعی 

است و این نقطه مشترک ماست. 
 شما خودتان هم یک اهل سفر واقعی هستید، برای همین وقتی دیدم  �

با هم کار کردید، موضوع برایم جالب شد... .
ــم. او از همان اول  ــینه متفاوتی داری ــالگادو کال پیش ــتیائو س من و سباس
هنرمند نبوده، از دنیای پول و تجارت وارد هنر شده، در ابتدا در بانک جهانی 
ــرده... کارش با آمار بوده و گزارش و این طور چیزهای مالی. دوربین  کار می ک
ــی فقط همراهش بوده تا بعدا به همسرش عکس های سفر را نشان  عکاس
ــت تا کاری که یاد گرفته.  ــتر با این عکس هاس دهد. بعدا می بیند دلش بیش
ــتم نقاش شوم و در انتها فیلم ساز شدم.  ــت داش اما من در تمام عمرم دوس
ــاید عالئقی  ــروع کردیم، اما ش پس ما دو نفر از دو نقطه متضاد کارمان را ش

مشترک، ما را پیش رانده باشد و این ممکن است. 

 هیچ وقت به طور واضح گفته نمی شـود، اما معلوم اسـت رویکرد او به  �
سوژه های توأم با احترام و عالقه است. 

ــی نیست، یک مقوله اخالقی است.  دقیقا، البته احترام یک مقوله عکاس
ــتم بدانم چرا  ــاختم، همین بود. می خواس ــی از دالیلی که این فیلم را س یک
این عکس  این دو حالت و لحن احترام را دارند؛ احترام به سوژه هایی که در 
محیطی زندگی می کنند که تمامی احترام انسانی از آنها گرفته شده. بسیاری 
ــانی ندارند و  ــده که دیگر کرامت انس ــای او از آدم هایی گرفته ش از عکس ه
ــده اند. بااین حال، باز هم عکس ها با احترام به سوژه گرفته  ــبیه حیوان ش ش

شده اند و انگار به آنها کمک می کنند تا کرامت خود را بازیابند. 
 به نظر می رسـد شما سوژه های فیلم های مستندتان را از بین چیزهایی  �

که دوسـت داریـد، انتخـاب می کنید؛ مثال عالقـه به پینا بوش، عشـق به 
یاسوجیرو اوزو و موسیقی بوئنا ویستا... .

ــتندی ترغیب می کند، تالش  ــت. چیزی که مرا به ساخت مس درست اس
برای افشاگری یا نقد یک موقعیت نیست، یا اینکه بخواهم توجه ها را جلب 
موضوعی کنم که نیاز به تغییر و بازنگری دارد. چیزی که مرا ترغیب می کند، 
ــوژه را دوست بدارم که  ــت، آن قدر باید یک س ــوژه اس ــتن یک س دوست داش

تصمیم بگیرم آن را با دیگران تقسیم کنم. 
 خودتـان متوجـه هسـتید حتـی کارهـای داسـتانی شـما هـم حالتی  �

مستندگونه دارند؟ 
ببینید، من عاشق نقاشی هستم؛ نقاشی فیگور، پرتره و منظره. برای همین 
وقتی فیلم سازی را شروع کردم، درواقع داشتم نقاشی را ادامه می دادم، البته 
ــتم چنین چیزی  ــتم. اصال نمی دانس ــط با دوربین. اصال انگیزه روایی نداش فق
ــود دارد، اما همان لحظه ای که دو نما را به هم کات زدم، فهمیدم به یک  وج
ــتان گویی شدم:  ــوم هم نیاز دارم. این طور بود که متوجه عصاره داس نمای س
ــما دو نما را کنار هم می گذارید و بعد همه چیز تغییر می کند و به این ترتیب  ش
به طور ناگهانی یک داستان دارید، یعنی بدون اینکه خودم بخواهم، داستان گو 
ــیار واقعی هستند و همیشه چیزی که آنها را  ــدم. فیلم های من همیشه بس ش

جلو می برد، میل به ثبت واقعیت تا جایی است که ممکن باشد. 
 درباره عالقه تان به گرفتن فیلم سه بعدی بگویید.  �

ــاخته  ــم، هنوز «آواتار» س ــه بعدی می گرفتی ــا «پینا» را س ــی که م موقع
ــد. مردم به ما  ــده بود. ما در حال تدوین «پینا» بودیم که «آواتار» اکران ش نش
می خندیدند که داریم مستندی سه بعدی می سازیم. پیداکردن پول هم آسان 
ــد که همه چیز تغییر می کند. ما  ــتم روزی می رس نبود. با وجود این، می دانس
به نوعی پیشگام بودیم. من خیلی با سه بعدی کار کردم و هنوز به آن ایمان 

دارم. تعجب می کنم هنوز به اندازه کافی این مدیوم کشف نشده است. 
 به نظرم فیلم داسـتانی خوبی که به شکل سـه بعدی ساخته شده بود،  �

«هوگو»ی مارتین اسکورسیزی بود... .
«جاذبه» هم فیلم خوبی بود، اما این فیلم هنوز یک چیزهای اکشنی دارد 

که سر راهش هستند. «هوگو» معرکه بود، عاشق «هوگو» هستم. 

ویم وندرس از ساخت «نمک زمین» می گوید
نقاشى با دوربين
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