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دوشنبه  10دی 1397

خـبـرسینما
فیلمربداری
«من می ترسم»
از نیمه گذشت

هفته آینده فرش قرمز«جن زیبا»
پهن م یشود

صبا :بــازی مهــران احمدی
بهتازگی در چهارمین ساخته بهزادی
به پایان رسید .این بازیگر سینما درباره همکاری خود
در «من میترسم» نوشت :تجربه سينما با بهنام بهزادي
پا گذاشــتن در جغرافياي جديدي اســت ،كه بسيار
شگفتانگيز است .انگار در دنياي تازهای قدم ميگذاري
كه بسيار پيچيده و اليهاليه است .تمام اينها از ذهن يك
سينماگر باسواد ،عاشق و پر از بينش تراوش ميشود.
در این فیلم ،الناز شاکردوســت ،پوریا رحیمیســام،
امیر جعفری ،ستاره پسیانی ،مهران احمدی و ...بازی
میکنند.
در خالصه داستان« ،من میترسم» چهارمین فیلم بلند
سینمایی بهنام بهزادی ،آمده است :بديش اينه من وسط
کلی شکام که میخوام برم یا نه...ولی بدترش اینه که
صدبرابرش مطمئنم نمیتونم بمونم.
نویسنده ،ســرمایهگذار و تهیهکننده این پروژه بهنام
بهزادی است.

مهرداد فرید؛ تهیهکننده فیلم سینمایی «جن زیبا» که قرار بود مراسم افتتاحیه این فیلم سینمایی ،هفته گذشته
با حضور بازیگر ترکیهای در شهر تهران و تبریز برگزارشود ،در ارتباط با آخرین وضعیت اکران این فیلم سینمایی
در گفتوگو با خبرنگار «صبا» عنوان کرد :قرار بود سهشنبه۲۷آذرماه مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی «جن زیبا»
با حضور نورگل یشیلچای در تهران و روز ۲۸آذرماه در شهر تبریز برگزار شود که بهدلیل عدم دریافت مجوزهای
الزم در زمان مذکور ،این مراسم به زمان دیگری موکول شد.
او در ادامه افزود :درحال حاضر مجوزها آماده است و باتوجه به این که قرار بود۴دیماه فیلم در سینماها اکران شود
به ۱۲دیماه موکول شد و انشاءاله چهارشنبه «جن زیبا» در سینماهای کشور به اکران عمومی خواهد رسید و
هفته آینده نیز اکران ویژه و فرش قرمز فیلم با حضور بازیگران در تهران و تبریز برگزار خواهد شد.
فرید درخصوص زمان قطعی اکران ویژه این فیلم سینمایی افزود :زمان دقیق اکران ویژه «جن زیبا» در هفته آینده
به اطالع خواهد رسید و هفته آینده نورگل یشیلچای به ایران سفر خواهدکرد.
فیلم سینمایی «جن زیبا» به کارگردانی و فیلمبرداری بایرام فضلی و تهیهکنندگی مهرداد فرید با حضور نورگل
یشــیلچای ،فرهاد اصالنی ،محرم زینالزاده ،لیال زارع ،لیال موسوی ،علی جعفری ،میثم پویانفر و غزل فرید
ساخته شده است.
این فیلم محصول مشترک ایران و ترکیه است و شرکت آلتینای ترکیه بهعنوان سرمایهگذار و تهیهکننده ترکیهای
در این فیلم حضور دارد.

آریا عظیمینژاد
آهنگساز فیلم « ۲۳نفر» شدv

کارگردان «هاشمی زنده است»:

اگر مستندسازی ادعای بیطرفی کند دروغ میگوید
در روزهای گذشــته از فیلم مســتند «هاشمی زنده اســت» به کارگردانی علی
طادی رونمایی شــد .مســتندی درباره زندگی مرحوم هاشــمی که سروصدای
زیادی کرده است.
بخشی از اظهارات مطر حشده کارگردان مستند «هاشمی زنده است»:
شش ماه پیش از فوت ایشان حوالی شــهریورماه بود که کار ساخت این مستند
را آغاز کردیم و متاســفانه یک روز که در مرحله تدوین بودیم شایعه فوت ایشان
منتشر شد.
بعد از فوت ایشــان یکی دو مــاه فرآیند تولید متوقف شــد و بعــد از آن حوالی
مرداد ۹۷بود که بار دیگر فیلمنامه را بازنویســی کردیــم و تولید را مجدد کلید
زدیم .بــرای منابع این مســتند تمام مجموعــه خاطرات آقای هاشــمی و تمام
خطبههای او را خواندیم و فیشبــرداری کردیم .از روایتها و خاطرات نزدیکان
ایشان هم استفاده کردیم و مورد پژوهش قرار دادیم.
واقعا اگر مستندســازی ادعای بیطرفی کند دروغ میگوید؛ باالخره باید نسبت
به سوژه موضعی داشته باشی .این به معنای گرایش به یک جبهه سیاسی نیست
اما از نظر محتوا باید نسبت به موضوع موضع مشخصی داشت .مهم این است که
در طرح موضع خود ،انصاف را رعایت کنید.
کتاب «توســعه و تضاد» آقای فرامرز رفیعپور بخشی از پشــتوانه نگاه انتقادی
است .بخشی از نریشــنهای فیلم عینا از متن همین کتاب استخراج شده است.
خیلی عالقهمندم از دوســتان و نزدیکان آقای هاشــمی بپرســم مســتند من
سیا هنماتر اســت یا کتاب «عالیجناب ســر خپوش»؟ چرا نسبت به آن این اندازه
حساسیت نشان داده نشد؟ چرا نســبت به نویسنده آن چنین هجمهای نبود؟
یادآور میشــود دکتر فرامرز رفیعپور از استادان برجســته جامعهشناسی ایران
است که در آلمان نیز کرســی اســتادی دارد .رفیعپور در میان جامعهشناسان
ایرانی به چهر های مخالف توسعه شــهرت دارد .به نظر میرسد مستند «هاشمی
زنده اســت» صرفا به این دیدگاه از توســعه که منتقدان جدی در کشور دارد،
توجه کرده است.

اعالم اسامی
بازیگران خارجی فیلم «ایده اصلی»
صبا :بازیگران خارجی فیلم ســینمایی «ایده اصلی» به کارگردانی آزیتا
موگویی معرفی شدند .این بازیگران اهل کشورهای یونان و قبرس هستند.
مانوس گاوراس ،آندرهآ ماچالکیدو ،ایرینا مانژوسوا و واروارا الرمو بازیگرانی
هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند .این بازیگران خارجی در
فیلم جدید موگویی کنار بهرام رادان ،مریال زارعی ،هانیه توســلی ،پژمان
جمشیدی و مهرداد صدیقیان جلوی دوربین رفتهاند.
مراحل فنی فیلم ازجمله ساخت موسیقی و صداگذاری همزمان توسط بهزاد
عبدی و پرویز آبنار در حال انجام است و بهزودی نسخه نهایی فیلم با تدوین
بهرام دهقانی آماده نمایش میشود.
«ایده اصلی» دومین تجربه کارگردانی آزیتا موگویی پس از «تراژدی» است.

مدیرموسسهتصویرشهر
تغییرکرد

مهر :علی احمدی که اسفندماه سال ۹۳بهعنوان مدیرعامل موسسه
تصویرشهروابستهبهسازمانفرهنگیهنریشهرداریتهرانمنصوب
شده بود ،اردیبهشت امسال از این سمت استعفا کرد با این وجود چند
روزی استکهایناستعفاپذیرفته شدهوهاشم میرزاخانیکهپیش از
اینمدیریتانجمنسینمایانقالبودفاعمقدسرادرکارنامهداشته،
جایگزین وی شده است.
گفته میشود علت استعفای علی احمدی تمرکز بر برنامهسازی از
سوی اوست.
علی احمدی در حــال حاضر تهیهکنندگی برنامــه «خندوانه» را
برعهده دارد.

«سالم علیکم حاج آقا» نوروز اکران میشود

حسین تبریزی؛ کارگردان فیلم سینمایی «سالمعلیکم حاجآقا» در ارتباط با آخرین وضعیت این فیلم سینمایی در گفتوگو
با خبرنگار «صبا» توضیح داد :فیلم در حال حاضر مراحل پایانی فنی اعم از صداگذاری و موسیقی را سپری میکند و تا اواخر
دیماه برای دریافت پروانه نمایش آماده خواهد شد.
او در ادامه افزود :ساخت موسیقی فیلم توسط مسعود سخاوتدوست در حال انجام است.
تبریزی درخصوص حضور در جشنواره فجر افزود :فرم حضور در جشنواره را پر نکردهایم« .سالمعلیکم حاجآقا» برای تحویل به
جشنواره آماده نمیشد و ترجیح دادم با حوصله بیشتری بر روی مراحل فنی فیلم زمان بگذارم.
تبریزی به اکران نوروزی فیلم اشاره کردو توضیح داد :تالشمان این است که فیلم را برای اکران در نوروز ۹۸آماده و اکران کنیم.
فیلم سینمایی «سالمعلیکم حاجآقا» به کارگردانی حسین تبریزی و تهیهکنندگی محمدرضا محمدی ساخته شده است و
مجری طرح و با سرمایهگذار این اثر برعهده میثم آهنگری است.
فیلم جدید حسین تبریزی یک کمدی اجتماعی اســت و حمید گودرزی ،لیال اوتادی ،علی صادقی ،رز رضوی ،زهرا جهرمی،
سوســن پرور ،ارژنگ امیرفضلی ،مهران رجبی ،بیتا عالمی ،هلیا آهنگری ،امین چنارانی ،علی بنایی ،اشــکان قاسمی ،شیوا
خسرومهر ،بهنوش بختیاری ،مریم کاویانی و با حضور محمدرضا شریفینیا و پوریا پورسرخ بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

کیــوسک

جشنی برای زادروز
بهرامبیضایی
ایسنا :در مراسم زادروز بهرام بیضایی که چهارشنبه۱۲ ،دیماه
برگزار میشــود ،نســخه تازهای از فیلم اجرای «بانو آئویی» به
کارگردانی بهرام بیضایی و با بازی مژده شمسایی و پارسا پیروزفر
بهنمایشدرمیآید.
اینبرنامهباهمراهیجهانبخشنورایی،حمیدامجد،افشینهاشمی
و سحر عصر آزاد ،ساعت ۲۰روز چهارشنبه در تاالر ناصری خانه
هنرمندانبرگزارمیشود.
ورود به این مراسم با رزرو صندلی آزاد است.

روزهای پایانی مراحل فنی «قطعه»85
صبا :فیلم «قطعه  »85در روزهای پایانی مراحل فنی قرار دارد و نسخه
نهایی آن بهزودی آماده میشود.
در خالصه داستان این فیلم آمده است:
پســر بزرگ خانــواده در روز خاکســپاری پدرش قصــد دارد قالیچه
گرانقیمتی که محبوب پدر بوده را با او دفن کند و....
بازیگرانی چون علی اســتادی ،کیوان پرمر ،رضا اخالقی ،شیدا مودب،
هومن بنایی و علی یازرلو در «قطعه »85نقشآفرینی میکنند.
عوامل سازنده این فیلم عبارتند از :نویسنده و کارگردان :شهرام مسلخی،
تهیهکننده :دکتر اعظم سازور ،مدیر فیلمبرداری :سالم صلواتی ،صداگذار:
آرش قاسمی ،تدوین :توفیق امانی و راضیه فرمانی ،اتالوناژ :سامان وفایی،
دستیار و برنامهریز :محبوبه خوشدامن ،مدیر تولید و تدارکات :شقایق
شعبانی ،صدابردار :امید عاشوری ،گریم :اسما سازور ،مشاور پروژه :سالم
صلواتی ،نیما ضرابی؛ منشی صحنه.
گفتنی اســت؛ اولین نمایش فیلمکوتاه «قطعه »85در جشنوارههای
خارجی و سپس سال آینده در جشنوارههای داخلی خواهد بود.

صبا  :آریا عظیمینژاد ســاخت
موسیقی فیلم سینمایی «۲۳نفر»
برعهده گرفت .این فیلم تازهترین محصول مرکز فیلم و
سریال سازمان هنری رسانهای اوج است.
پس از پایان فیلمبرداری «۲۳نفر» از لوگوی رسمی این
فیلم سینمایی نیز رونمایی شد.
فیلم سینمایی «۲۳نفر» به کارگردانی مهدی جعفری
که تصویربرداری آن نزدیک به سه ماه در تهران و آبادان
یوهفتمین جشنواره ملی فیلم
به طول انجامید در س 
فجر رونمایی میشود .فیلمبرداری این اثر از روز جمعه
۱۳مهرماه با حضور سردار حاج قاسم سلیمانی در تهران
آغاز شده بود.
«۲۳نفر» به تهیهکنندگی مجتبی فــرآورده ،روایت
گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان
جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱به اسارت نیروهای
عراقی درآمدند.
ســازندگان فیلم ســینمایی «۲۳نفــر» عبارتند از:
تهیهکننده :مجتبی فرآورده ،نویســنده و کارگردان:
مهدی جعفری ،مدیر فیلمبــرداری :مرتضی قیدی،
طراح صحنه :کامیاب امین عشایری ،طراح لباس :سارا
ســمیعی ،جلوههای ویژه میدانی :محسن روزبهانی،
جلوههای ویژه بصری جنگ :هادی اسالمی ،جلوهای
ویژه بصری بخش عراق :امیر ســحرخیز ،مدیر تولید:
رضا زنجانیان ،عکاس :محمد بدرلو ،مشــاوران :احمد
یوسفزاده ،محمد ســاردوئی ،تدوین :میثم موالیی،
صدابردار و صداگذار :بهمن اردالن ،طراح چهرهپردازی:
عباس عباسی ،مشاور رسانه ای :مهرداد معظمی.

«مرینال سن» کارگردانش

اسطورهای بالیوود درگذشت

فارس :مرینال ســن؛ کارگردان
نامــدار هنــدی هــمدوره «ســاتیا
جیترای» و برنده جایزه ملی «بهترین فیلم» برای «شوالیه
بهووان» در ۹۵سالگی درگذشت.
این کارگردان شــهیر هندی فیلمهای ماندگاری چون «زیر
آسمان آبی»( )۱۹۵۹و «بیشی شراوانا»( )۱۹۶۰را خلق کرد.
مرینال سن هم دوره کارگردانانی همچون «ساتیا جترای» و
«ریتویک گاتاک» بود که این مثلث از ایالت شرقی بنگال در
جهانی شدن سینمای هند تاثیر بسزایی داشتند .طی دوران
پرتنش سیاســی دهه ۶۰و اوایل دهه 70بنگال ،سن و ساتیا
جیترای سهگانه کلکته را ســاختند که سهگانه سن شامل
«مصاحبه»« ،کلکته »۷۱و «پیادهنظام» میشد و سهگانه ساتیا
جیترای نیز با رویکرد انسانمحور شامل «مخالف»« ،شرکت
محدود» و «میانجی» میشد.
سن در سال ۱۹۸۱برای خلق فیلم «در جستوجوی تنهایی»
موفق به دریافت سه جایزه از جشنواره برلین شد .او پیشتر
در سال ۱۹۷۵جایزه جشنواره برلین را برای فیلم «گروه ُکر»
و در سال ۱۹۷۹برای فیلم «پاراســورما» بدست آورد .فیلم
«خارجــی» از او برنده جایزه هیاتداوران جشــنواره کن در
سال ۱۹۸۶شد.
آخرین ساخته این کارگردان هندی در سال ۲۰۰۲با عنوان
«امار بهووان» جایزه بهترین کارگردانی را در فستیوال قاهره
و بهترین هنرپیشه نقش اصلی زن را برای «ناندیتا داس» به
ارمغان آورد.
رئیسجمهور هندوستان در توئیتی پیام تسلیت خود را برای
درگذشت این کارگردان شهیر چنین نوشت« :خبر درگذشت
این کارگردان شهیر مرینال سن باعث غم و اندوهمان شد .از
«شوالیه بهووان» تا «سهگانه کلکته» نفوذ وی و تاثیرگذاری او
بر واقعیات اجتماعی او را بهعنوان یکی از بزرگان عصر ما بدل
کرد .درگذشــت او فقدانی برای بنگال ،هندوستان و دنیای
سینما خواهد بود».

