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خـبـرسینما

نظامنامهجدید
اکرانرابایدبهفال
نیکگرفت

صبــا :در نظامنامه جدیــد اکران
برنامهریزی بسیار خوب و مناسبی صورت
گرفته کــه باید آن را به فــال نیک گرفت.
داریوش بابائیان؛ مدیرعامل شرکت تولید و
پخش «شکوفا فیلم» درخصوص آییننامه
جدیداکرانکهتوسطرئیسسازمانسینمایی
ابالغ شده است ،گفت :اینکه هر دفتر تنها
میتواند دو فیلــم را در هر اکران روانه پرده
سینماها کند نکته بســیار امیدوارکننده
آییننامه جدید است ،اما از سوی دیگر باید
نظارت دقیقــی روی عملکرد دفاتر صورت
گیرد تا مانند قبل برخی دفاتر قانون و شورای
صنفی را دور نزنند .در گذشته برخی دفاتر از
طریق زیرمجموعههای خود همزمان چندین
فیلم را در اکران داشتند که خوشبختانه در
آییننامه جدید تاکید شده است که معاونت
نظارت و ارزشیابی مکلف به نظارت دقیق در
جهت اجرای عدالت است.

ازانتظارآییننامه شورایصنفی تا امیدبه بهبود اوضاع
در شرایطی که علی سرتیپی از انتظار صنوف باری تنظیم آییننامه
خبر داد ،مرتضی شایسته معتقد است آییننامه اکران به نفع
صنوف سینمایی است.

در شرایطی که علی ســرتیپی از انتظار صنوف باری
تنظیم آییننامه خبر داد ،مرتضی شایســته معتقد
است آییننامه اکران به نفع صنوف سینمایی است
به گــزارش مهــر ،علی ســرتیپی؛ رئیــس کانون
پخشکنندگان سینمای ایران در پاسخ به این سوال
که چه زمانــی نماینده این کانون بــرای حضور در
شورای صنفی نمایش معرفی میشود ،گفت :هنوز
زمان مشــخصی برای معرفی نماینده این کانون در
شــورای صنفی نمایش اعالم نکردهاند و به احتمال
زیاد جلسه شــورای صنفی نمایش این هفته برگزار
نمیشود.
وی ادامه داد :پیش از هر چیــز باید آییننامه جدید
شورای صنفی نمایش به ما ارائه شود تا براساس آن
ببینیم هر صنف ازجمله ما باید چند نماینده در این
شورا داشته باشیم.
این تهیهکننده ســینما درباره کاهــش هفتههای
نمایش فیلمها در ســال ۹۷توضیح داد :باتوجه به
اینکه تعداد زیادی سالن سینما تا پایان سال جاری
به بهرهبرداری میرسد و به ناوگان سینمایی کشور

ادبیدر«گلشیفته»
بازیمیکند

صبــا« :گلشــیفته» با
کارگردانی بهروز شعیبی هر
هفته چهارشــنبهها منتشر میشود .نسیم
ادبی به جمع بازیگران مجموعه نمایش خانگی
«گلشــیفته» با کارگردانی بهروز شــعیبی
پیوست« .گلشــیفته» اولین سریال بهروز
شعیبی در شبکه نمایش خانگی است که با
موضوعکمدی-اجتماعیتولیدشدهاست.
مهدی هاشمی ،مهناز افشار ،سیامک انصاری،
نازنینبیاتی،بهارهکیانافشار،امیرمهدیژوله،
محمدبحرانی،نیماشعباننژادوشیالخدادادو
هومنسیدیازبازیگراناینمجموعههستند.
عواملتولید«گلشیفته»عبارتنداز،نویسنده
خشــایار الوند ،مدیر تصویربــرداری :امیر
موســوی ،طراح گریم :فاطمه کمالی ،زهرا
کمالی ،طراح صحنــه :آیدین ظریف ،طراح
لباس :فرحناز نادری ،صدابردار :فرزام منطقی،
بازیگردان :علی صالحی ،دستیار کارگردان:
صالح غربی جــوان ،برنامهریز :علی صابری،
عکاس :جالل حمیدی و...

حامدبهدادبهرتین
بازیگرجشنواره
گلدنگلوبالشد

صبا :حامد بهداد جایزه بهترین
بازیگر مرد جشــنواره فیلم مالزی را از آن
خود کرد .حامد بهداد جايزه بهترين بازيگر
مرد را براي فيلم «سد معبر» ساخته محسن
قرايــي در دومين دوره جشــنواره فيلم
مالزي(گلدنگلوبال) و جايزه زرين جهاني
مالزي دريافت کرد.
اين رويداد از ششــم تا ١١اســفند برابر با
٢٥فوريه تــا دوم مــارس در كواالالمپور
برگزار شــد و فيلم «ســد معبر» در شش
رشته بهترين فيلم(بهمن كاميار) ،بهترين
كارگردان(محســن قرايــي) ،بهتريــن
فيلمنامه(سعيد روستايي) ،بهترين بازيگر
مرد(حامد بهــداد) ،بهتريــن بازيگر زن
مكمل(گيتي قاسمي) و بهترين بازيگر مرد
مكمل(نادر فالح) نامزد شده بود .حامد بهداد،
باران کوثری ،نادر فــاح ،اکبر رحمتی ،آوا
شریفی ،عرفان ناصری ،مرتضی آقاحسینی،
بهرام سرورینژاد ،سجاد رحیمی ،غالمعلی
رضایی ،فتحاله طاهری ،مهدی میری و نگار
عابدی ،علیرضا کمالی ،گیتی قاسمی ،حسام
محمودی و محسن کیایی در «سد معبر» به
ایفای نقش میپردازنــد .این فیلم پیش از
این جایزه بهترین فیلم را از جشنواره بوسان
دریافت کرده بود.
فيلم «زرد» ســاخته مصطفي تقيزاده نيز
بهعنوان فيلم اختتاميه به نمايش درآمد.

تغییر نام «خودسر» به «مارموز»

اضافه میشــود که از آن جمله آنهــا میتوان به
سالنهای شــهرک غرب ،باغ کتاب ،آستارا ،هروی
ســنتر ،مگامال اشــاره کرد ،فرصت اکــران تعداد
بیشتری فیلم فراهم میشود.
وی بیان کرد :در چنین شرایطی تصمیم گرفته شد تا
سرگروههای سینمایی افزایش پیدا کنند ولی زمان
اکران فیلم در ســرگروهها کمتر شــود تا فیلمهای
بیشتری در سینماها اکران شوند.
رئیس کانون پخشکنندگان ســینمای ایران تاکید
کرد :بهزودی سینماهای دیگری نیز بهخصوص در
مناطقی مانند نازیآباد آغاز به کار میکند تا فضای
اکران به نسبت گذشته افزایش یابد.
سرتیپی در پایان گفت :خوشبختانه بخش خصوصی
در زمینه ساخت سالنهای سینمایی در شهر تهران
بسیار خوب عمل کرده است.
امیدوارم آنچه در آییننامه اکران  ۹۷نوشته
شده اجرایی شود
اما در این میان ،مرتضی شایسته؛ تهیهکننده سینما و

عنوان فیلم سینمایی «خودسر» به کارگردانی کمال تبریزی به «مارموز» تغییر پیدا کرد.
به گزارش «صبا» ،نام فیلم سینمایی «خودســر» به کارگردانی کمال تبریزی که هماکنون
با پایان فیلمبرداری مراحل پس تولید خود را پشت سر میگذارد ،به «مارموز» تغییر یافت.
در حال حاضر تدوین «مارموز» توســط سهراب خســروی در مراحل پایانی خود قرار دارد.
ساخت موسیقی توسط گروه بمرانی بهزودی به پایان میرسد و بهمن اردالن هم این روزها
بخشهای باقیمانده از صداگذاری را انجام میدهد.
براساس برنامهریزیها ،نسخه نهایی «مارموز» تا اوایل سال آینده آماده نمایش خواهد شد.
قرار است اولین نمایش این فیلم در جشنواره بینالملل فیلم فجر باشد.
فیلمبرداری این پروژه سینمایی بهطور کامل در تهران و کشور ترکیه انجام شده است.
حامد بهداد ،ویشکا آسایش ،آزاده صمدی ،رضا ناجی ،مانی حقیقی ،محمد بحرانی ،عیسی
یوسفیپور ،همراه با گروه موسیقی «بُمرانی» و سیاوش چراغیپور ،مرتضی زارع ،بهزاد قدیانلو
و فرهان معینزاده بازیگران «مارموز» هستند.
این فیلم با مضمونی کمدی و سیاسی روایتگر داستان زندگی شخصی به نام «قدرت» با بازی
حامد بهداد است که سودای رسیدن به قدرت را دارد...
دیگر عوامل اصلی «مارموز» عبارتند از ،نویسنده :آیدین سیارسریع ،مدیر فیلمبرداری :علی
تبریزی ،مدیر طراحی :بهزاد آدینه ،صدابردار و صداگذار :بهمن اردالن ،طراح چهرهپردازی:
عظیم فراین ،طراح لباس :شیده محمودزاده ،مسئول جلوههای کامپیوتری :حسن پیلهور،
مدیر تولید :پروانه زبانفهم ،دستیار اول فیلمبردار :محمد ابراهیمیان ،دستیار اول کارگردان:
مهدی سلیمانیمنصور ،برنامهریز :بهمن حسینی ،منشی صحنه :شیدا باسمهچی ،عکاس :زهرا
مصفا ،دستیار تولید :پرویز کاظملو ،مدیر پروژه و برنامهریز :علیرضا سبزواری.

فیلمسینمایی«چهلوهفت»
آمادهنمایششد

پایان فیلمبرداری «گنج سرخ»

صبا :فیلمبرداری «گنج ســرخ» در تربتحیدریه
به پایان رسید« .گنج ســرخ» با موضوع زعفران و با
کارگردانی امید عشــقی و تهیهکنندگی هایده رزم
آراست کهفیلمبرداری آندرشهرستانتربتحیدریه
به پایان رسید .نویســندگی و کارگردانی این فیلم
سینمایی را امید عشــقی عهدهدار است .در «گنج
سرخ» بازیگران تهرانی و هنرمندان تربتحیدریه
نقشآفرینی کردهاند .موضوع فیلم در مورد زندگی
یک کشاورز ،دالالن و توریستهای زعفران است.
محمودمقامي،سعيده عرب ،آرشتاج ،عطيهسهرابي،
فرزاد رمضاني و يوسف مراديان از بازيگراني هستند
که در «گنج سرخ» بازي کردهاند.

صبا :فیلم «چهلوهفت» با کار گردانی احمد اطراقچی،
عطاءاله تبریزی و تهیهکنندگی ناهید دلآگاه آماده
نمایش شد .فیلم سینمایی «چهلوهفت» در سکوت
خبری و با حضور الدن مستوفي ،شقايق فراهاني ،ريما
رامينفر ،حميدرضا آذرنگ ،مهدي احمدي ،شــيدا
خليق،مهرنوشستاريومحمدرضاغفاريساختهشده
است«.چهلوهفت»روايتگرداستانسهزنازسهطبقه
اجتماعي در شب آغاز زمستان است .اولین نمایش این
فیلمسینماییدرسیوششمیندورهجشنوارهجهانی
فیلمفجرخواهدبود.
سایرعواملعبارتنداز:نویسندهفیلمنامهوکارگردان:
احمد اطراقچــی ،علیرضا عطاالــه تبریزی ،مدیر
فیلمبرداری :هاشم مرادی ،صدابردار:امیر شاهوردی،
صداگذار :رامین ابوالصــدق ،تدوین :فرامرز هوتهم،
موسیقی :ســتار اورکی ،مدیر چهرهپردازی :سودابه
خسروی،طراحصحنهولباس:غزلآلوسی،مدیرتولید:
آرش خیری و ایمان قدسیان و...

کیــوسک

ستارهها با نشان اعتراض به
حملاسلحهبهاسکارمیروند

مهر :نشانهای که روی سنجاقسینه نقش بسته برای
اعتراض به قانون حمل اسلحه در آمریکا روی سینه
شرکتکنندگان در اســکار نودم خواهد نشست .به
گزارش پیپل ،چهرههای مشهور سینمای آمریکا که
امشبدرمراسماسکارحضورخواهندداشت،اعتراض
خود به قانون حمل اسلحه در آمریکا را با استفاده از
یک سنجاق سینه نارنجی نشان میدهند .عالوه بر این
بسیاری از چهرههای مشهور نیز قصد دارند با استفاده
از سنجاق سینه سفید و سیاه حمایت خود را از جنبش
«وقت تمام است» نشان دهند.

صارمی:اقتصاددرانیمیشن
حرف اول را میزند

صبا :بیش از ۹۸درصد تولیدات انیمیشــن ما دولتی
است ،حتی آثاری که مشــارکتی هستند هم دولتی
محسوبمیشوند.
محمدرضاکریمیصارمی؛مدیرکلسینماوتئاترکانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت :انیمیشــن
را اگر هنرصنعت بنامیم ،آن قســمت هنریاش به
انیمیشنهای مستقل گفته میشود ،بخش صنعتی
هم انیمیشنهای بلند سینمایی است که باید در رابطه
با آنها اقتصادی فکر شود ،از آنجایی که اقتصاد در
حوزه انیمیشن بلند حرف اول را میزند ،سالهای سال
است که در تمام دنیا ،استودیوهایی خارج از پایتختها
و شــهرهای بزرگ و کالن وظیفه تولید انیمیشن را
برعهده دارند .چون در آنجا نیروی کار ارزانقیمت
وجود دارد و میتوان به آنها آموزش داد تا با قیمت
کم ،کار با کیفیت تحویل گرفت .این فرمول نه فقط در
استفاده شهر به شهر که در مقیاس بزرگتر و کشوری
هم وجود دارد.

