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دوشنبه  17دی 1397

خـبـرسینما
عیلرضا داوودنژاد:

یک سال دیگر صرب میکنم

علیرضا داوودنژاد در پی اعالم مسئوالن جشنوار ه فیلم فجر مبنی بر نرسیدن فیلم «مصائب شیرین »۲به دبیرخان ه این رویداد؛ از این
اظهارات گالیه کرد .این کارگردان سینما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا فیلم «مصائب شیرین »۲به هیات انتخاب جشنواره فیلم
فجر نرسید،توضیح داد :حدود بیست روز قبل با دبیرخانه جشنواره فیلم فجر شخص آقای سیمون سیمونیان تماس گرفتم و اعالم کردم
که قصد دارم فیلم در جشنواره باشد اما باتوجه به این که بارها گفتهام برای بخشی از فیلمبرداری فیلم به فصل سرما نیاز دارم ،در این
مقطع نمیتوانم نسخه کاملی از فیلم به هیات انتخاب ارائه کنم اما ۷۰درصد فیلم آماده است که هماکنون میتوانم به شما تحویل دهم
و بعد از آن تا اواخر دیماه ،نسخه نهایی را به دفتر جشنواره برسانم .همان مقطع از ایشان پرسیدم که آیا الزم است بیایم فرم پُرکنم؟ که
ایشان گفتند تلفنی ثبت میکنم.
او در ادامه یادآور شد :من در هفتههای اخیر مشغول فیلمبرداری چند درصد باقیمانده از فیلم در تهران بودم ،چون هوا سرد شده بود
و به آنچه میخواستم دست پیدا کرده بودم و دفتر جشنواره هم تماسی با من نگرفت تا چند روز پیش که آقای سیمونیان سراغ فیلم را
گرفت که توضیح دادم فیلمبرداری در حال اتمام است و حتما فیلم را میرسانم و این تأخیر هم بهخاطر رعایت فصل در فیلم بوده و بخش
انگلیس فیلم هم حاضر است .در این شرایط من فرض را بر این گذاشتم که با این عذر موجه ،مشکلی برای فیلم به وجود نیاید تا این که در
روزنامه خواندم «مصائب شیرین »۲به جشنواره نرسیده است!
باتوجه به اینکه همیشه در این ایام از دفتر جشنواره با ما مدام تماس میگرفتند و مراحل آمادهسازی فیلم را دنبال میکردند و کمک هم
میرساندند من در حیرتم که چرا این بار فقط یک دفعه با من تماس گرفتند و چرا از من نخواستند همان 70درصدی را که آماده است و
آن را چندماه قبل به مسوالن فارابی هم نشان دادهام برایشان بفرستم؟ کما اینکه با تهیهکنندگان دیگر دایم در تماس هستند و به دیدن
30-40درصد بعضی فیلمها هم رضایت دادهاند.
او ادامه داد :هماکنون فیلم در مراحل نهایی آمادهسازی است و من از روز گذشته به دبیر جشنواره فیلم فجر پیام دادم ولی هیچ جوابی،
دریافت نکردم.
عیلرضا داوودنژاد گفت« :مصائب شیرین »۲جزو فیلمهای است که باید در جشنواره فیلم فجر به نمایش دربیاید تا بتواند اکران بگیرد و
اگر این اتفاق برایش امسال نیفتد من عمال باید یک سال دیگر صبر کنم و باتوجه به ضربهای که سر اکران فیلم «فراری» خوردم ،این یک
ضربه مهلک دیگر است که از لحاظ حرفهای بر من وارد خواهد شد.
این کارگردان یادآور شد :دو سال برای این فیلم وقت گذاشتم .پارسال شش ماه به انگلیس رفتم تا شرایط را مهیا کنم و فیلمبرداری را
انجام دهم و بعد از ابتدای امسال منتظر شدم تا سرمای زمستان سر برسد و بتوانم بخشهای باقیمانده را فیلمبرداری کنم و آن را به
جشنواره برسانم.
داوودنژاد در پایان خاطرنشان کرد :اتفاقی که برای فیلم «مصائب شیرین »۲افتاده است اتفاقی عادی نیست و امیدوارم آقای داروغهزاده
با رسیدگی به این موضوع و حل آن به این ماجرا پایان بدهند.

«تیغ و ترمه» مورد اقبال قرار میگیرد
علیرضا زریندست؛ مدیر فیلمبرداری سینما ،با اشاره
به پروژ ههایی که در دســت دارد ،گفت :در ســال۹۷
با ســه پروژه ســینمایی بهعنوان مدیــر فیلمبرداری
همکاری داشتم.
او ادامه داد« :تیــغ و ترمه» بــه کارگردانی کیومرث
پوراحمــد« ،مشــت آخــر» بــه کارگردانــی مهدی
فخیمزاده و «فصل ماهی ســفید» به کارگردانی قربان
نجفی آثاری است که در آ نها حضور داشتهام.
این فیلمبردار ســینما بیــان کرد« :تیــغ و ترمه» به
کارگردانــی کیومــرث پوراحمد را میتــوان یکی از
بهترین آثــار کارنامه این کارگردان دانســت و به زعم
من مورد اقبال هم قرار میگیرد.
او با اشــاره به پــروژه ســینمایی «مشــت آخر» به
کارگردانی مهدی فخیمزاده نیز توضیح داد :این فیلم
یک اثر گرم و خو شساخت اســت و میتواند تماشاگر
را راضی کند« .مشــت آخر» را میتــوان یکی از آثار
غیرمتعــارف و خوب مهــدی فخیمزاده دانســت که
فیلمنامه بسیار جذابی دارد.
زریندســت در پایان گفت :به ایــن زود یها تصمیم
ندارم پروژه جدیــدی را قبول کنم زیرا بــرای انجام
برخی از کارهای خود نیاز به زمان دارم.

شب «مسعود جعفری جوزانی»
برپا میشود
طبق اعــام برگزارکنندگان؛ شــب چهــره ماندگار
سینمای ایران «مســعود جعفریجوزانی» با نمایش
فیلم مســتند «عموجان» و با ســخنرانی تعدادی از
کارگردانان سینما و شخصیتهای فرهنگی و هنری
در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میشود.
مستند «عموجان» به کارگردانی مهدی امامی است
و آنطور که اعالم شــده در این مراسم ،جواد طوسی،
محمد تهامینژاد ،علیرضارئیســیان ،سحر جعفری
جوزانی و محمد حسین یزدانیراد سخنرانی خواهند
داشت.
به گــزارش ایســنا؛ این مراســم در ســاعت 17روز
چهارشــنبه 19دیماه جاری در تاالر فردوسی خانه
اندیشمندان علوم انسانی واقع در تهران ،خیابان استاد
نجاتالهی ،نبش خیابان ورشو برپا میشود.
شــب «مســعود جعفری جوزانی» بــه همت مجله
«بخارا» با سردبیری علی دهباشی و با همکاری خانه
اندیشمندان علوم انسانی برگزار میشود.

معرفی داوران بخش مسابقه
«تبلیغات سینامی ایران»
جشنواره فجر
صبا :ایــن بخش که شــامل عکس،
پوســتر و آنونس و تیزر اســت از سوی
شورای برگزاری جشــنواره در جهت اعتالی سینمای ایران
و ارتقای ســطح کیفی تبلیغات و اطالعرسانی در جشنواره
گنجانده شده است.
علی نيکرفتار متولد ۱۳۳۸در اهواز و فارغالتحصيل از دانشکده
هنرهاي زيبای دانشــگاه تهران در ســال ۱۳۶۹در مقطع
کارشناسي رشته عکاسي است.
او فعاليت حرفه اي عکاســي را از ســال ۱۳۶۳و کار در واحد
عکاسي شبکه اول سيماي جمهوري اسالمي ايران آغاز کرد و
شروع فعاليت سينمایياش از سال ۱۳۶۹بوده است .نیکرفتار
عکاس دهها فيلم سينمايي ازجمله «اينجا بدون من»« ،يه حبه
قند»« ،راه آبي ابريشم»« ،بيپولي»« ،كنعان» و ...بوده است.
نیکرفتار بارها کاندیدایدریافت سیمرغبلورینبهترینعکس
فیلم از جشنواره فیلم فجر بوده اســت .از دیگر سوابق هنری
نیکرفتار ،کسب رتبه اول در مسابقه عكاسي ترافيك و مردم،
شركت در دومين جشنواره هنري و ادبي روستا ،كسب رتبه
ممتاز در دومين جشنواره سراسري عكس كودك و نوجوان
ســوره ،نامزدی دريافت تنديس و جايزه براي عكس هاي دو
فيلم «ديوانهاي از قفس پريد» و «نگين» در ششمين نمايشگاه
ساالنه عكس سينماي ايران ،كسب مقام و جايزه در مسابقه و
نمايشگاه بينالمللي هنر و نيايش و ...است.
آرش معيريان در ســال ۱۳۵۰در تهران متولد شده و دارای
مدرک فوقليسانس ادبيات نمايشي از دانشگاه تهران است.
از فعالیتهای او کارگردانی ســینما ،تدوین و ساخت آنونس
است.
معیریان عضویت در كانون تدوينگران خانه سينما ،عضویت
در كانون كارگردانان خانه سينما ،تدریس كارگرداني فيلم و
تدوين ،تألیف و ترجمه متون سينمايي در نشريهها و ماهنامهها
و فصلنامهها ،عضویت در هيئت علمي دانشكده سينما و تئاتر
دانشگاه هنر و مديریت گروه سينماي دانشگاه هنر را در کارنامه
کاری خود دارد.
معیریان دیپلم افتخار بهترین آنونس فیلم را برای «به رنگ
ارغوان» از بیستونهمین جشــنواره فیلم فجر دریافت کرده
است.
احسان برآبادی متولد ۱۳۵۴در تهران ،فارغالتحصیل رشته
نقاشی از دانشگاه هنر و معماری ،عضو رسمی انجمن طراحان
گرافیک ایران و عضو رسمی کانون مدیران و طراحان سینمای
ایران(خانه سینما) است.
او طراح پوســتر آثاری چون «نگار»« ،گذر موقت»« ،آسمان
محبوب»« ،اتوبوس شــب»« ،طبل بزرگ زیر پای چپ» و
«خواب سفید» است.
برآبادی برنده دیپلم افتخار بهترین پوستر برای فیلم «اینجا
بدون من»( )۱۳۹۰اســت .او همچنیــن کاندیدای دریافت
سیمرغ بلورین بهترین پوستر برای فیلم «نگار»( )۱۳۹۶بود.

زمان برگزاری

دوازدهمین جشنواره
شد «فیلم v»۱۰۰
اعالم
صبا  :جشنواره «فیلم  »۱۰۰در دو
بخش مسابقهای و مسیر تجربه و در
قالبمستند،داستانیوپویانماییطراحیشدهاست.همچنین
بخش مسابقه سینمای جهان در قالبهای مستند ،داستانی و
پویانمایی نیز صرفا برای حضور شرکتکنندههای غیرایرانی
خواهد بود.
اخالق و ســبک زندگی ،ترویج مفاهیــم اخالقی همچون
قانونمداری ،گذشت ،ســعۀ صدر ،ایثار ،ترویج الگوی انسان
انقالب اســامی ،خانوادۀ الگوی ایرانی اســامی ،فرهنگ
اصیل ایرانی ،نگاه دوباره به زندگــی و زدودن غبار روزمرگی
ازجمله موضوعات این رویداد ســینمایی اعالم شــده است.
همچنین ،برای بخش ویژه موضوعاتی چون :حمایت از تولید
ایرانی(ایرانساخت) ،حمایت از تولید کاال و خدمت دانشبنیان
ایرانی ،فرهنگ تولید محصوالت باکیفیت ایرانی ،پویش ملی و
حمایت مردمی از تولید کاال و خدمات دانشبنیان باکیفیت
ایرانی ،تأثیرات مخرب خرید کاالهای خارجی ،واردات بیرویه
و غیرقانونی(قاچــاق کاال) ،معرفی کســبوکارهای نوین و
اســتارتآپها و تولید ثروت از علم و ف ّناوری ،معرفی اقتصاد
دانشبنیان در نظر گرفته شده است.
عالقهمندان برای شرکت در این جشــنواره تا پایان دیماه
فرصت دارند.

کیــوسک

ش

مجوزی برای پخش مسابقه فوتبال

فیلمهای متقاضی جشنواره فجر
در اولویت اکران نوروزی

صبا :محمدرضا فرجی؛ مدیرکل سینمای حرفهای ،درباره پخش مسابقه
فوتبال جام ملتهای آسیا در سینماها گفت :براساس تقاضاهایی که اکثر
استانها ،سینمادارها و متقاضیان برای پخش فوتبال تیم ملی جمهوری
اسالمی ایران داشتند به استحضار میرساند که هیچ مجوزی صادر نشده
است و امکان پخش فوتبال در سینماها وجود ندارد.
محمدرضا فرجی ادامه داد :موضوع پخش فوتبال از سینماها در اولین فرصت
در شورای عالی اکران بررسی خواهد شد و در صورت صدور مجوز با هماهنگی
مراجع ذیربط نتیجه متعاقبا اعالم خواهد شد.
او در پایان درباره اولویت اکرانهای فیلمهای نوروزی نیز یادآور شد :باتوجه به
اینکه آییننامه اکران نوروزی هنوز نهایی نشده است و سرگروهها مشخص
نشدهاند امکان ثبت قرارداد برای اکران نوروزی مردود و مورد تایید ما نیست.
البته فیلمهایی که در جشنواره فیلم فجر متقاضی بودند اولویت اکران نوروزی
را خواهند داشت.

«تبسمتلخ»
بهمرحلهتدوینرسید
باشگاهخبرنگارانجوان :داریوشباباییان؛تهیهکنندهسینمادربارهآخرین
وضعیت ساخت «تبسم تلخ» گفت :این فیلم در مرحله تدوین قرار دارد و پس
از آن مراحل صداگذاری و ساخت موسیقی آغاز میشود.
او با اشاره به قصه فیلم بیان کرد :محمد طهماسبی مشاور خانواده و سردفتر
ازدواج و طالق است .خانمی به نام تبسم سر راه او قرار میگیرد و با طهماسبی
عازم سفر دوبی میشود که در مسیر مسافرت اتفاقاتی میافتد.......
این تهیهکننده با اشاره به بازیگران«تبسم تلخ» گفت :الهام حمیدی ،کیمیا
باباییان،محمدرضاسهرابی،عباسمحبوب،میرطاهرمظلومی،محمدشیری،
پوراندخت مهیمن ،فرید فوده ،نیایش کفیلی ،حسین غیابی و اکبر عبدی
بازیگراناینفیلمهستند.

با سینما برخوردی دم دستی میشود
صبا :اکبر نبوی؛ کارشناس و منتقد سینما ،در ششمین روز اکرانهای
مرکزینهمینجشنوارهعماردرسینمافلسطیندرنشستیباعنوان«سینما
تنها نیست» در سخنانی گفت :بهخاطر کارکرد و نقش سینما در جامعه و
تاریخ ،سینما را در کنار نهادهایی مثل موسیقی ،نهادی اجتماعی میبینم.
موسیقیهنراولاستاماجامعهمخاطبآنگستردگیسینماراندارد.
او افزود :سینما با وجود پیشینه فرهنگی ما هنوز درست فهم نشده است.
شاهد مثال این قضیه هم وضعیت انتخاب وزیران ارشاد در این چهل سال
است که بیشتر آنها سیاسی بودند تا اهل فرهنگ .معاونان سینمایی هم به
همین ترتیب بیشتر سیاسی هستند تا افرادی که دل در گرو سینما داشته
باشند .با سینما برخوردی دم دستی میشود و البته درخواستهای عجیب
و غریب هم از سینما وجود دارد و در مورد تولیدات ،روند و فرآیندهایش هم
تصمیمنادرستگرفتهمیشود.

«روبان سیاه و سفید»
نماد غیررسمی گلدن گلوب ۲۰۱۹است

فارس :امسال جنبش ضدتجاوز و تعرض جنسی«(»Times Upزمان به
پایان رسیده) «روبان سیاه و سفید» را بهعنوان نماد مشترک برای شرکت
در مراسم امشب اعالم برندگان گلدنگلوب ۲۰۱۹انتخاب کردهاند.
ســال گذشــته جنبش (»#metooمن هم) که پس از رسوایی جنسی
«هار ِوی واینستاین» شــکل گرفت ،لباس سیاه را بهعنوان نماد حضور
در مراسم انتخاب کردند که نشــان وحدت در برابر تجاوزهای گسترده
جنسی در صنعت سینما و نیز در دیگر مشاغل در سطح جهان بود.
اما امسال قرار است حامیان این جنبش و سلبریتیها روبان و باندهای
سیاه و سفید بپوشند .این روبان توسط طراح لباس و مد هالیوود «آریان
فیلیپ» طراحی شده است .روبانها نماد حمایت و وحدت و مشارکت
مشترک برای ایجاد امنیت محیط کار برای زنان از هرنژاد و هر کشوری
هستند .این روبانها همچنین نماد بصری جنبش موسوم به «Time’s
 »Upهستند .این جنبش تاکنون توانســته با چهارهزار زن و مرد که با
تجاوز و تعرض جنسی در محیط کار مواجه شدهاند ارتباط بگیرد.

در سینماها صادر نشده است

صبا:فرجی؛ مدیرکل ســینمای
حرفــهای ،درباره پخش مســابقه
فوتبال جام ملتهای آســیا در سینماها
گفت :براساس تقاضاهایی که بیشتر استانها ،سینمادارها و
متقاضیان برای پخش فوتبال تیم ملی جمهوری اسالمی ایران
داشتند ،به استحضار میرساند که هیچ مجوزی صادر نشده
است و امکان پخش فوتبال در سینماها وجود ندارد.
محمدرضا فرجی ادامه داد :موضوع پخش فوتبال از سینماها
در اولین فرصت در شورای عالی اکران بررسی خواهد شد و در
صورت صدور مجوز با هماهنگی مراجع ذیربط نتیجه متعاقباً
اعالم خواهد شد.
وی درباره اولویت اکرانهای فیلمهای نوروزی نیز یادآور شد:
باتوجه به اینکه آییننامه اکران نوروزی هنوز نهایی نشده است
و سرگروهها مشخص نشدهاند ،امکان ثبت قرارداد برای اکران
نوروزی مردود و مورد تایید ما نیست .البته فیلمهایی که در
جشــنواره فیلم فجر متقاضی بودند ،اولویت اکران نوروزی را
خواهند داشت.

