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خـبـرسینما

طی روزهای آتی با صاحبان فیلمهای فجر
تسویهحساب میشود

رسنوشت تشکل
تهیهکنندگان چه شد؟
مسعود اطیابی؛ سخنگوی شورای عالی تهیهکنندگان،
درباره ادغام و یکپارچه شــدن تشکالت تهیهکنندگی
در سینما به خبرنگار «صبا» گفت :بیشتر تهیهکنندگان
با یکپارچه شدن تشــکل صنفی تهیهکنندگان موافق
هستند و شــاید منتقدان با روش یا شــیوه یا زمان آن
مشکلی داشته باشند که مشکل منتقدان هم بهزودی
حل میشــود و بهزودی کار یکپارچهســازی تشکل
تهیهکنندگی انجا م میشود.
او افــزود :منظورمــان از یکپارچــه شــدن حــذف
موازیکاریهاست و دیگر قرار نیست هر تشکلی مستقل
کار خود را انجا م دهد .زمانی که یکپارچه شویم تمرکزها
بیشتر میشود که این اتفاق بهزودی میافتد.
اطیابی با اشاره به تشــتت میان تهیهکنندگان با وجود
نداشتن یکپارچگی تشکالت که عوارض زیادی داشته
اســت ،بیان کرد :وقتی تهیهکنندگان تشــکل قوی و
منسجم داشته باشد بهتر میتواند به اهداف کلی و کالن
صنف رسیدگی کنند اما زمانی که تشتت باشد کار سخت
میشود.
ن چند ســال اخیر که
او در پایــان توضیــح داد :در ای 
تهیهکنندگان کنار هم قرار گرفتهاند ،شــورای عالی به
چتر واحدی تبدیل شــده اما االن این شرایط میطلبد
که تکتک تهیهکنندگان گرد هم بیایند و تشکل ثابتی
را تشکیل دهند.

یوهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر ،درباره آخرین وضعیت پرداخت
عزتاله علیزاده؛ معاون اجرایی س 
سهمصاحبانفیلمهادرسینماهایمردمیجشنوارهبهخبرنگار«صبا»گفت:همانطورکهقبالاعالم
شده بود بنابر صالحدید دبیر جشنواره قرار شد۵۰درصد از مبلغ فروش بلیتها در سینماهای مردمی
که پیش از این به جشنواره تعلق میگرفت به صاحبان فیلمها پرداخت شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرداخت سهم صاحبان فیلمها توضیح داد :مشغول جمعآوری گزارش
گیشهها هستیم و طی هفت یا هشت روز آینده با صاحبان فیلمها تسویهحساب خواهد شد.
یوهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر در پایان بیان کرد :عالوه بر صاحبان آثار ،صاحبان
معاون اجرایی س 
سینما هم باید حق خود را دریافت کنند و با جمعآوری گزارش گیشهها بهزودی سهم همه پرداخت
خواهد شد.

جلوههای ویژه سینام را جدی
بگیریم
ایمان قائم مقامی مسئول جلوههای کامپیوتری فیلم سینمایی «سندباد و سارا» به کارگردانی غالمرضا آزادی گفت:
در این پروژه سرپرست جلوههای ویژه کامپیوتری بودم و میتوان گفت بهدلیل استانداردهای علمی که در این پروژه
وجود داشت ،بهراحتی توانستیم این بخش را اجرایی کنیم .درواقع باتوجه به حضور غالمرضا آزادی و فریال بهزاد،
اطالعات و آگاهی بسیاری برای چگونگی انجام ویژوآل افکتها وجود داشت و همین مسئله کار را برای ما راحت کرد.
به گزارش مهر؛ وی بیان کرد :در این پروژه برای اولین بار کاراکترها از بکگراند واقعی جدا شده مورد استفاده قرار
گرفته است ،درواقع در این پروژه از کروماکی استفاده نشده است .تیم سازنده در «سندباد و سارا» همه تالش خود را
کرد با کمترین امکانات ،بهترین ویژوآلافکت را انجام دهد که خوشبختانه در این امر بسیار موفق بود.
این هنرمند تاکید کرد :مسئله مهم این است که سینمای امروز نیازمند ویژوآلافکت است و مخاطب سینما این روزها
بهدنبال ویژوآلافکتهای جذاب در فیلمها هستند ،به همین دلیل تا زمانی که کارگردانان ما دانش این علم را نداشته
باشند ،نمیتوانیم به پیشرفت درستی در این زمینه برسیم .این روزها مخاطبان جوان سینمای ایران با تماشای آثار
برتر روز دنیا انتظاراتشان از سینما و بهخصوص ویژوآلافکتها باال رفته است و سینمای ایران برای راضی نگه داشتن
آنها باید به اهمیت این بخش از سینما و تالش برای رونق آن توجه کنند.
قائممقامی در پایان گفت :در این اثر سینمایی غالمرضا آزادی با استفاده از ویژوآلافکت توانسته است تاریخ و فرهنگ
ایران را به تصویر کشد ،که این امر بسیار مهم است.

«یخزده »۲رکورد زد

صبا :نخستین تیزر منتشر شده از انیمیشن «یخزده »۲محصول دیزنی
در ۲۴ساعت اول ۱۱۶,۴میلیون بیننده داشت .این تعداد بیننده برای یک
انیمیشن در۲۴ساعت نخست ،باالترین میزان است.
پیش از این تیزر انیمیشن «شگفتانگیزان »۲محصول پیکسار و دیزنی با
۱۱۳,۶میلیون بیننده در میان فیلمهای انیمیشن رکورددار بود.
قسمت اول انیمیشــن «یخزده» در ســال ۲۰۱۳به رقم فروش بیش از
یکمیلیارد دالر در سراسر دنیا دســت پیدا کرد .این انیمیشن همچنین
توانست جوایز اسکار بهترین انیمیشن و بهترین ترانه را به دست آورد.
روایت «یخزده» در ماه فوریه ســال ۲۰۱۸بهعنوان یک موزیکال زنده در
برادوی روی صحنه نیز رفت.
در نخستین تیزر منتشر شده از انیمیشن «یخزده »۲میبینیم که السا با
استفاده از قدرتهایش به مقابله با اقیانوس میرود .در جای دیگری از این
تیزر السا و خواهرش آنا و دوستشان کریستوف با یکدیگر متحد میشوند و
به ماجراجویی میپردازند.
قرار است انیمیشن «یخزده »۲بیستودوم نوامبر(۲۰۱۹اول آذر)۱۳۹۸
به سینماها بیاید.

خالق «گالدیاتور» زندگی

«شیخ زاید» امارات را به سینما میآورد
صبا :دیوید فرانزونی قرار است فیلمنامه فیلم زندگینامهای شیخ زاید اولین
حاکم امارات متحده عربی را برای کمپانی STXfilmsبازنویسی کند.
شیخ زاید حاکم ابوظبی بود که در سال ۱۹۷۱کشور امارات متحده عربی را
بنیان گذاشت .زاید در طول دوران ریاستش بر این کشور با استفاده از درآمد
کالننفتدستبهساختمکانهایعمومیوتوسعهشهرهازد.شِ کهارکاپور
که فیلم «الیزابت :عصر طالیی» را ساخته ،قرار است این فیلم را کارگردانی و به
همراه کورتنی نوبل آن را تهیه کند .کلیف دورفمن فیلمنامه اولیه این فیلم را
نوشته است.آدام فوگلسون از کمپانی STXfilmsدرباره ساخت این فیلم چنین
گفته است :این پروژه با الگوگیری از فیلمهای بزرگی شبیه «گاندی»« ،سلما»
و «تیرهترین ساعت» ساخته میشود.دیوید فرانزونی پیش از این فیلمنامه
فیلمهای مطرح «گالدیاتور» و «آمیستاد» را به رشته تحریر درآورده است.

«آشغالهای دوستداشتنی»
در دو روز اکران ۳۴۰میلیونی شد

کیــوسک

ستاره «آکوامن» در نقش استاد شمشیرباز
صبا :جیسون موموآ ستاره فیلم «آکوامن» در حال مذاکره برای پیوستن به
بازسازی فیلم افسانهای «تلماسه»بهکارگردانی دنیویلنوو است.
اگر این قرارداد در چند روز آینده امضا شود ،موموآ به گروه بازیگری مملو
از ستاره فیلم شامل تیموتی شاالمی ،خاویر باردم ،ربکا فرگوسن ،استالن
اسکارشگورد ،دیو باوتیستا ،اسکار آیزاک و ِزندیا میپیوندد.موموآ قرار است
ِ
شخصیت
نقش دانکن ایداهو استاد شمشــیربازی را که مورد اعتماد پدر
شاالمیبابازیاسکارآیزاکاست،بازیکند.دنیویلنوو؛کارگردانفیلمهای
«ورود» و «بلید رانر »۲۰۴۹کارگردانی فیلم را برعهده دارد .ویلنوو به همراه
اریک راث؛ فیلمنامهنویس زبردست فیلمهای «فارست گامپ»« ،نفوذی»
و «چوپان خوب» و جان اسپایتس ،فیلمنامه این کار را نوشتهاند .ویلنوو
همچنین یکی از تهیهکنندگان فیلم خواهد بود.داستان «تلماسه» که در
آیندهبسیاردوریمیگذرددربارهپلآتریدزبابازیتیموتیشاالمیاستکه
خانوادهاش کنترل سیاره بیابانی آراکیس را در دست گرفتهاند.

پخشکننــده فیلم «آشــغالهای دوستداشــتنی» از فروش
۳۴۰میلیون تومانی این فیلــم در دو روز نخســت اکران خود
خبر داد.
به گزارش ایســنا؛ سعید ســعدی اظهار کرد :در دو روز نخست
اکران «آشغالهای دوستداشــتنی» در  ۳۳سینما در تهران و
شهرستانها ،به فروش ۳۴۰میلیون تومانی رسید.
او با تاکید بر این که تعداد ســینماهایی که این فیلم را نمایش
خواهند داد در روزهای آینده افزایش خواهند داشت ،ادامه داد:
همچنین در این دو رو ِز اکران ،نزدیک  ۹۰سانس فوقالعاده در
تهران برای این فیلم انجام شده است.
فیلم سینمایی «آشــغالهای دوستداشــتنی» به کارگردانی
محسن امیریوســفی پس از شش ســال توقیف ،ســرانجام از
چهارشنبه ۲۴بهمن روی پرده سینما جان گرفت .این فیلم که
در سال ۹۲ساخته شد ،ســرانجام به سرگروهی سینما «ایران»
اکران شد.
بازیگران فیلــم بهترتیب ورود عبارتند از :شــیرین یزدانبخش،
حبیب رضایی ،هدیه تهرانی ،نگار جواهریان ،اکبر عبدی ،صابر
ابر و شهاب حســینی .دیگر عوامل فیلم نیز ،نویسنده کارگردان
و تهیهکننده :محســن امیریوســفی ،مدیر فیلمبرداری :تورج
اصالنی ،تدوین :مصطفی خرقهپوش ،طراحــی و ترکیب صدا:
محمدرضا دلپاک ،طراح چهرهپردازی :سعید ملکان ،صدابردار:
محمود سماکباشی ،صحنه و لباس :فریبا رهبر ،جلوههای ویژه
کامپیوتری :پیام نبوتی و موسیقی :افشین عزیزی هستند.

«رما» سرانجام ویزای آمریکا را گرفت
بازیگر ُ

«رما» سرانجام با دریافت ویزا میتواند در مراسم
مهر :بازیگر مرد فیلم ُ
اسکار که ۲۴فوریه برگزار میشود ،شرکت کند.
گوئررو این خبر را با خوشحالی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و
از سرکنسول مکزیک در لسآنجلس ،نتفلیکس و دوستانی که برای این
کار رایزنی کردند تشکر کرد.در این فیلم گوئررو در نقش نامزد شخصیت
اصلی فیلم یعنی «کلئو» بازی کرده است.
«رما» اولین محصول نتفلیکس است که برای دریافت جایزه
درحالیکه ُ
بهترین فیلم اسکار نامزد شده است .حضور عوامل فیلم در مراسم اهدای
جوایز برای این کمپانی اهمیت دارد.این بازیگر تاکنون نتوانسته در هیچ
یک از مراسمهایی که به افتخار این فیلم برگزار شده و در پیشنمایش
آن شرکت کند.حتی نامههایی از نتفلیکس و آلفونسو کوارون نیز برای
صدور ویزای وی کفایت نکرده بود.
درنهایت این نتفلیکس بود که با ســفارت آمریکا در مکزیک توانست
هماهنگ شود تا بتواند یک ویزای غیرمهاجری برای این بازیگر فراهم
کند«.رما»  ۱۰نامزدی اسکار در نودویکمین دوره این جوایز کسب کرده
ُ
و در این مورد با «سوگلی» مشترک است.

فراخوان هفتمین جشنواره بیناملللی
فیلم شهر منترش شد
صبا :هدف از برگزاری این جشنواره
ترســیم و ترویج الگویی مناسب برای
زندگی شــهری و صنعتی امروز ،منطبق با فرهنگ ایرانی-
اســامی با پایبندی بر اصول اخالق در چارچوب خانواده و
زندگی جمعی برای کشور ایران و منطقه و همچنین فرهنگ
زندگی شــهری در اقصی نقاط کشــور و جهان با دعوت از
هنرمندان و کشف و معرفی اســتعدادهای درخشان در پنج
بخش«مسابقهسینمایایران»«،مسابقهسینمایبینالملل»،
«مسابقه محله»« ،مسابقه تبلیغات و اطالعرسانی سینمای
ایران» و «بخش جنبی» است.
مسابقه سینمای ایران:
بخش مســابقه ســینمای ایران شامل آثار «ســینمایی»،
«سریال» ،فیلمهای «داســتانی»« ،مستند» و «پویانمایی»
است.
مسابقهسینمایبینالملل:
بخشبینالمللهفتمینجشنوارهفیلمشهر،باهدفشناسایی
آثار خالق و تاثیرگذار ســینمای جهان در حوزه شهر و ایجاد
فضایی برای تبادل تجربهها و ایدهها میان شــهرهای جهان،
در دو بخش «مسابقه بینالملل» و «ویژه» برگزار میشود.
بخشمحله:
بخش محله هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر با هدف
ثبت آثار خالقانه و فیلمهای زیبا و تأثیرگذار از زوایای مختلف
شهرهای ایران و تهران ،در دو بخش مســابقه و ویژه برگزار
میشود.
مسابقه تبلیغات و اطالعرسانی سینمای ایران
جشنواره فیلم شهر در جهت اعتالی سینمای ایران و ارتقای
سطحکیفیتبلیغاتواطالعرسانیوهمچنینترغیبوتشویق
هنرمندان این عرصه ،اقدام به برگزاری مسابقه در بخشهای
عکس ،پوستر ،لوگو ،عنوانبندی ،آنونس و تیزر فیلمهای بخش
«مسابقه سینمای ایران» ،شــامل آثار سینمایی ،ویدئویی و
سریال با موضوعات جشنواره میکند.

پیوسنت چهرههای مطرح سینام
اسکار
به جمع معرتضان به آکادمی v
ایسنا « :آلفونسو کوارون»« ،جورج
کلونــی» و «برد پیت» نیــز به جمع
چهرههای مهم سینمای جهان پیوســتند که با اعتراض به
تصمیم اخیر آکادمی اســکار ،خواهان بازنگری مســئوالن
آکادمی شدند.
آکادمی علوم و هنرهای سینمای اسکار اخیرا ً اعالم کرده در
مراسم اهدای جوایز نودویکمین دوره این رویداد سینمایی که
۲۵فوریه( ۶اسفند)بهصورتمستقیمازشبکهایبیسیپخش
میشود ،اعطای جوایز چهار شاخه فیلمبرداری ،چهرهپردازی،
تدوین و بهترین فیلمکوتاه را زمانی انجام خواهد داد که تبلیغات
بازرگانی از تلویزیون پخش میشود و تماشاگران تلویزیونی
نمیتوانند شاهد اعطای این جوایز و برندگان آن باشند.
اعالم این خیر با واکنش گسترده اهالی سینما روبهرو شده است
و روز گذشته «مارتین اسکورسیزی»« ،کوئنتین تارانتینو»،
«کریستوفر نوالن»« ،اسپایک لی»« ،مایکل مان»« ،الخاندرو
گونزالز ایناریتو»« ،گیرمو دلتورو» با انتشار نامهای سرگشاده
این تصمیم آکادمی اسکار را توهین قلمداد کردند و خواهان
تجدیدنظر در این تصمیم شدند.
همچنین گروهی از بازیگران ،کارگردانــان و تصویربرداران
سینمای آمریکا نیز نام خود به جمع امضاکنندگان این نامه
اعتراضی به آکادمی اسکار و تهیهکنندگان آن اضافه کردند
که از آن جمله میتوان به «آلفونسو کوارون»« ،رابرت دنیرو»،
«الیزابت بنکــس»« ،پیتر دینکلج» و «کری واشــینگتن»
اشاره کرد.

ش
ش «ونسان ونگوک»
تجربه ایفای نق 
به روایت بازیگر نامزد اسکار۲۰۱۹

مهر32 :ســال از زمانی که ویلم دفو
نخستین نامزدی جایزه اســکار را برای
ایفای نقشی مکمل در فیلم «جوخه» کسب کرد ،میگذرد .از
آن موقع تا به حال ،این بازیگر پرکار هم در فیلمهای کوچک
مستقل(مثال فیلم «پروژه فلوریدا» محصول سال )۲۰۱۸و هم
در فیلمهای باکسآفیسی عظیم(مثل فیلمهای «اسپایدرمن»
با نقشآفرینی توبی مگوایر و «آکوامن» با بازی جیسون موموآ)
نقشآفرینیهای بهیادماندنی داشته است.
از اینکه مشخصا برای این فیلم نامزد شدهاید چه حسی دارید؟
این خیلی خاص است چون فیلم خاص است .فیلمی منفرد
است که با کلی عشق ساخته شده و درحقیقت بیانی شخصی
درباره ونســان ونگوگ از هنرمندی است که فیلمی درباره
یک هنرمند میسازد .نقشی فوقالعاده بود .یکی از چیزهای
زیبایش این است که کمک میکند فیلم بیشتر دیده شود.
چیزی که از کار کردن با جولین در این فیلم یاد گرفتید چه بود؟
راهی متفاوت برای دیدن .راهی متفاوت برای انگاشتن .فکر
کردن به بعضــی اتفاقهایی که در زندگــی ونگوگ افتاد و
جاهایی که او بود که تمام اینها ترکیبی متحولکننده بود.
آیا تا به حال واکنشهایی تعجبآور از مخاطبان نسبت به این
فیلم داشتهاید؟
اینکه چقدر عمیــق روی افراد تاثیر میگــذارد .مردم فکر
میکنند درباره ونگوگ اطالعات دارند ،اما این فیلم برداشتی
کامال متفاوت از او ارائه میکند .جولین بهنحوی توانست این
دید کارتونی نسبت به ونگوگ را دور بزند که او یک هنرمند
بازنده شکنجهشده بوده که هرگز یک نقاشی هم نفروخته است.
او توانست وارد جنبههای لذتبخش نقاشی کشیدن او بشود و
در عین حال اطالعاتی که داریم را نقض نکند.

