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خـبـرسینما

محمد قاصداشرفی؛ رئیس انجمن سینماداران ،در پاسخ به خبرنگار «صبا»
مبنی بر اینکه تعدادی از صاحبان دفاتر پخش خود صاحب ســینمای
سرگروه هستند ،این مسئله چقدر ممکن باعث رانت و فشار بر دیگر دفاتر
پخش و صاحبان آثار شود ،گفت :بسیاری از این افراد در سه بخش فعالیت
میکنند ،هم سینمادار هستند و هم پخشکننده هم تهیهکننده .وی
افزود :وقتی فردی در یک موضوعی ذینفع است طبیعی است که از منافع
ن کسی که سینما و پخش ندارد دچار مشکل شود
خود محافظت کند و آ 
ولی ما سینماداران مالحظه همه افراد را کرده و تالش میکنیم کسانی
که این شرایط را ندارند هم با اکران خوبی مواجه شوند .شاید هم بسیاری
از آنها در اکران با مشــکل مواجه شــوند که این از طرف سینماداران
نیست .قاصداشرفی با اشاره به حسن نیت سینماداران در اکران هرچه
بهتر فیلمها عنوان کرد :به نفع سینمادار است که در زمان خوبی فیلمها
اکران شود چون اکران هرچه بهتر فیلمها ،هم به نفع سینمادار است و هم
به نفع تهیهکننده فیلم .اگر فیلمی نفروشد ضرر است و بدی شرایط اکران،
عالوه بر تهیهکننده ،به ضرر سینمادار هم هست که هزینه جاری سینما را
برعهده دارد .او در پاسخ به این پرسش که تاکنون اعتراضی هم به شرایط
اکران نابرابر شده است ،توضیح داد :بهندرت با اعتراضهایی مواجه بودهایم،
در هر شرایطی وقتی فردی احساس کند آسیب میبیند اعتراض میکند
ولی باید در شــرایط مطلوب آنها را بررسی کرد و به واقعیت آن پی برد.
رئیس انجمن سینماداران درباره چشمانداز اکران نوروزی در سال جدید
گفت :استقبال از فیلمها بهتر خواهد بود چون در حال رایزنی برای اکران
فیلمهای خوب هســتیم تا فروش بهتری نسبت به سال گذشته داشته
باشیم .پیشبینی میشود فروشمان بهتر از سال گذشته باشد و امیدوارم
این پیشبینی درست باشــد .وی در پاسخ به این که براساس بحثهای
پیشآمده درباره اضافه شدن ســرگروههای سینمایی و دلیل آن اذعان
کرد :اگر سرگروهی اضافه شود دلیلش زیاد شدن تعداد سینماهاست ولی
توافق کلی بر سر هفت گروه انجام شده که هنوز سرگروهی هیچ سینمایی
قطعی نشده است و در هفته جاری مشخص خواهد شد .قاصداشرفی در
پاسخ به اینکه ممکن است ایرانمال هم به جمع سرگروههای سینمایی
اضافه شود ،اذعان کرد :هنوز تصمیمی گرفته نشده است و باید بررسیها
انجام شود تا این موضوع هم مشخص شود.

توافقاولیهبرایداشتن
هفتسرگروهسینمایی

وضعیت اکران
دست نخورد
غالمرضا فرجی؛ ســخنگوی شــورای
صنفی نمایش ،درباره آخرین خروجی
جلســه شــورای صنفی نمایش که در
روز دوشنبه ۱۳اســفندماه برگزار شد
به «صبا» گفت :باتوجه به بررســی کف
فروش فیلمهای در حال اکران ،اکران این
فیلمها در سرگروه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به موکول شدن وضعیت اکران
فیلمهای نوروزی به هفته آینده اذعان
کرد :وضعیت اکران فیلمهای نوروزی،
تصویب آییننامه اکران در سال جدید
و سرگروههای سینمایی به هفته آینده
موکول شد.

اژدهایان تربیتشده صعود کردند

صبا :از سوی دبیرخانه هشتمین جشنواره سراسری فیلمکوتاه
و عکس دانشجویان کشــور(امید) ،اعضای هیات انتخاب بخش
فیلمهای مستند این جشنواره معرفی شدند .طبق اعالم دبیرخانه
جشنواره ،زینب تبریزی ،فرشــاد اکتسابی و مهدی بخشیمقدم
فیلمهایمستندبخشمسابقههشتمینجشنوارهدانشجوییامید
را انتخاب خواهند کرد .این سه که از فیلمسازان جوان و سرشناس
حوزه مستند هستند در جشــنوارههای معتبر داخلی و خارجی
متعددی حضور داشتهاند و جوایز زیادی را نیز کسب کردهاند.
هشتمين جشــنواره سراســرى فيلم كوتاه و عكس دانشجويان
كشــور(اميد)  ٨تا ١٠ارديبهشــت ٩٨به ميزبانى دانشگاه شيراز
برگزار مىشود.

صبا :دسی آرناز؛ ( )Desi Arnazبازیگر ،آهنگساز و تهیهکننده آمریکایی-
کوبایی ،یکی از باالترین افتخارات عصر دیجیتال را که تغییر لوگوی گوگل به
مناسبت سالروز تولد است روز شنبه ۲مارس دریافت کرد .کاریکاتور دسی
آرناز شنبه ۲مارس در صدودومین سالروز تولدش میلیونها بار دیده شد.
دسی آرناز بیشتر برای ایفای نقش ریکی ریکاردو در سریال کمدی موقعیت
«عاشقتم لوسی» (این مجموعه در ایران با نام «ماجراهای لوسی» پخش شده
است) در خالل دهه ۵۰میالدی جایی که وی نقش شوهر لوسیل بال(همسر
واقعیش) را ایفا کرده بود ،شناخته میشود .دسی آرناز ۲مارس  ۱۹۱۷در
ســانتیاگو کوبا به دنیا آمد .او و خانواده ثروتمندش یکی از قربانیان انقالب
فیدل کاسترو در کشور کوبا بودند ،اموال خانواده آرناز در طی انقالب کوبا
مصادره و آنها مجبور شدند که به شهر میامی ایالت فلوریدا آمریکا فرار کنند.
گوگل در بیانیه خود به مناسبت این تغییر لوگو از آرناز بهعنوان یک شخصیت
پیشگام در صنعت تلویزیون آمریکا که باعث شادی و خنده بینندگان در
سراسر جهان شد ،یاد کرد.

انیمیشن ایرانی در جشنواره
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موفقیت«کتابسبز»
در گیشه به لطف کسب اسکار

کیــوسک

معرفی هیات انتخاب فیلمهای مستند
جشنواره «امید»

صبا :آیین افتتاحیه اکرانهای
دانشگاهی فیلم مستند داستانی
«پدرطالقانی»باحضورمهدیطالقانیپسرآیتاله
طالقانیواباذرصالحیان؛تهیهکنندهفیلم۱۲،اسفند
در دانشگاه تهران برگزار شد .در این مراسم مهدی
طالقانی پسر آیتاله طالقانی در پاسخ به پرسشی
درباره ابهامات نحــوه فوت مرحوم طالقانی گفت:
واقعیت این است که با گذشت این همه سال ،هنوز
هم به مرگ پدرم مشکوک هستم .وی ادامه داد:
ابهامات زیادی درباره روز فوت پــدرم وجود دارد
مثال ما بعد از فوت برای روشن شدن ماجرا ،تقاضای
کالبدشکافی داشــتیم ولی اجازه ندادند و گفتند
مجتهد را نمیشود کالبدشکافی کرد ،درحالیکه
قرائتی وجود دارد که شب فوت ،توطئههایی علیه
مرحوم طالقانی صورت گرفته اســت .اکرانهای
دانشگاهی فیلم مســتند «پدر طالقانی» با مرور
زمانه و زندگی مرحوم آیتاله طالقانی آغاز شده و
عالقهمندان میتوانند از طریق سامانه اکرانت برای
اکراندانشگاهیاقدامکنند.

صبــا :انیمیشــن کوتاه
«منو ببین» به کارگردانی رضا
مهرانفر که سال جاری را با حضور در جشنوارههای
مختلف بینالمللی و داخلی پشــت سر گذاشته
است ،این بار در بخش آثار کوتاه با موضوع کودکان
جشنواره  Short to The Pointرومانی حضور خواهد
داشــت .آخرین اثر انیمیشــن رضا مهرانفر در
جشنوارههای آکسفور آمریکا ،هندیکپ فرانسه،
فیلمکوتاه تهران ،رشد و کودک و نوجوان حضور
داشته و ماه اسفند را با جشنواره انمیشن تهران و
جشــنواره  Short to The Pointدر پیش رو دارد.
«منو ببین» درباره پســرکی است که در دنیایی
از اضطراب و ترس ،زندگی میکند؛ ترســی که
برای دیگران معنا ندارد و نادیده گرفته میشود.
جهان عادی در جریان اســت ،اما همه چیز برای
او تنهایی و تاریکی اســت .برگزیدگان جشنواره
 Short to The Pointکه در روزهای پایانی ماه فوریه
میالدی برگزار خواهد شد ،روز ۳۱مارس معرفی
خواهند شد.

انیمیشن «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم :دنیای پنهان» محصول مشترک دریمورکز و یونیورسال به لطف فروش
۳۳میلیون دالری در آغاز اکران خود در کشور چین به صدر جدول باکسآفیس بینالمللی صعود کرد.
به گزارش «صبا» ،قسمت سوم و نهایی این انیمیشن فانتزی هماکنون فروش جهانی خود را به ۲۷۵میلیون دالر رسانده
و درمجموع رقم فروش کلی ۳۷۵میلیون دالر را رد کرده است .آخر هفته گذشته« ،چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم:
دنیای پنهان» ۵۲میلیون دالر از  ۶۱بازار بینالمللی کســب کرد که پنجمیلیون دالر آن از روســیه ،دو میلیون دالر
از فرانسه و ۱,۶میلیون دالر آن اسپانیا است .این انیمیشــن به کارگردانی دین بلوا با آغاز اکران خود در چین در رتبه
اول گیشه فیلمهای خارجی این کشــور قرار گرفت و فانتزی اژدهایان را به رده دوم پرفروشترین افتتاحیه در تاریخ
انیمیشنهای هر دو کمپانی دریمورکز و یونیورسال رساند« .آلیتا :فرشته جنگ» ،اکشن علمی تخیلی فاکس نیز این
آخر هفته با فاصلهای نهچندان زیاد از رتبه اول حدود ۴۰میلیون دالر از  ۸۱بازار بینالمللی به دست آورد تا مجموع فروش
خارج از آمریکایشمالی خود را به ۲۷۸میلیون دالر برساند .این فیلم که نام جیمز کامرون را بهعنوان فیلمنامهنویس و
تهیهکننده بر پیشانی خود دارد ،بهترین فروش خارجی خود را با ۲۴میلیون دالر در کشور چین ثبت کرد و پس از آن
کشورهای فرانسه ،آلمان و ژاپن قرار دارند« .آلیتا :فرشته جنگ» ،با هزینه تولید و تبلیغات سرسامآور ۱۷۰میلیون دالری
خود چشم امید به اکرانی طوالنی دارد تا شاید به حداقل سود مورد انتظار برســد« .فیلم لگو :۲بخش دوم» از برادران
وارنر ،کمکم در حال فاصله گرفتن از رقبای خود است و این آخر هفته تنها ششمیلیون دالر از  ۷۴بازار بینالمللی کسب
کرد تا مجموع سهم فروش جهانی خود را به عدد ۶۱میلیون دالر برســاند .این دنباله تاکنون درمجموع ۱۵۲میلیون
دالر فروخته و دیگر بعید است بتواند موفقیت نســخه اول خود با مجموع فروش ۴۷۰میلیون دالر را تکرار کند .از این
مجموعه تاکنون دو اسپینآف «لگو نینجاگو» و «لگو بتمن» نیز اکران شده اســت .از سوی دیگر برنده اسکار بهترین
فیلم سال ۲۰۱۹یعنی «کتاب سبز» نیز به لطف جایزه ارزشمند خود جهشی بزرگ در گیشه را تجربه کرد و ۳۱میلیون
دالر از بازارهای بینالمللی جمعآوری کرد که ۱۷میلیون آن بهواسطه آغاز اکران در چین بود« .کتاب سبز» کار خود در
سالنهای سینما را کند و سنگین آغاز کرد ولی تاکنون فروش کلی ۱۸۸میلیون دالر را رد کرده که ۱۱۲میلیون آن از
خارج از مرزهای آمریکا به دست آمده است.

تغییرلوگویگوگلبهافتخاریکبازیگر

مرگ آیتاله طالقانی
همچنان مشکوک است

دعوتسفارتخانههایمقیمتهران

برایهمکاریباجشنوارهفیلمسیمرغ
مهر :جشــنواره بینالمللی سیمرغ با انتشــار فراخوان و ارسال آن به
بخش فرهنگی سفارتخانههای مستقر در تهران ،برای همکاری و حضور
دانشجویان خارجی در این رویداد دعوت به عمل آورد .بیش از هفتاد
سفارتخانه در جریان نحوه برگزاری دهمین جشنواره بینالمللی سیمرغ
قرار گرفتند و از آنها برای حضور دانشــجویان و مشارکت در بخش
بینالملل این رویداد فرهنگی هنری دعوت شد .پیش از این در دیماه
ســال جاری ،فراخوان بخش بینالملل جشنواره سیمرغ منتشر شده
و عالقهمندان میتوانند در ســه حوزه فیلمکوتاه ،پویانمایی و طراحی
پوستر به رقابت بپردازند .دبیرخانه جشنواره ،مهلت ارسال آثار را تا اول
اردیبهشتماه ســال ۹۸اعالم کرده است .برای کسب اطالعات بیشتر
درخصوص بخش بینالملل وبسایت رســمی جشنواره به نشانی
 www.festivalf.comدر دسترس است.

فیلمبردارایتالیایی«کپیبرابراصل»
به ایران میآید

مهر :لوکا بیگاتزی؛ فیلمبردار ایتالیایی که تاکنون  ۱۴بار نامزد دریافت
جایزه از جشــنواره داویو دی دوناتلو شــده و هفت بــار جایزه بهترین
فیلمبرداری را از این جشــنواره دریافت کرده است ،برای برگزاری چند
یوهفتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر میآید.
کارگاه آموزشــی به س 
این مدیر فیلمبرداری ســینما همچنیــن موفق به دریافــت جایزه از
جشنوارههایی چون کن ،ونیز و «شبهای ســیاه تالین» شده است .او
در سالهای اخیر با پائولو سورنتینو؛ کارگردان ایتالیایی ،در آثاری چون
«جوانی»« ،پاپ جوان» و «زیبایی بزرگ» همکاری داشته است .از دیگر
کارگردانهایی کــه بیگاتزی با آنها همکاری کرده اســت ،میتوان به
سیلویو سولدینی ،جانی آملیو ،میکله پالچیدو و میمو کالوپرستی اشاره
کرد.بیگاتزی همچنین مدیر فیلمبرداری «کپــی برابر اصل» زندهیاد
یوهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم
عباس کیارستمی بوده است .س 
فجر از  ۱۸تا ۲۶آوریل۲۹( ۲۰۱۹فروردین تا ۶اردیبهشت )۹۸به دبیری
رضا میرکریمی در تهران برگزار میشود.

صبا :کمدی درام «کتاب سبز» یا
ترجمه درســتتر «کتاب راهنمای
گرین» به کارگردانی پیتر فارلی ،توانســت لقب موفقترین
فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم در گیشه در هفته پس از
مراسم اسکار در هشت سال گذشته را از آن خود کند .درآمد
«کتاب سبز» به تهیهکنندگی امبلین و پارتیسیپنت مدیا از
۲۶۴۱سینمایی که بین روزهای اول تا سوم مارس در اختیار
داشت ۴,۷میلیون دالر به چنگ آورد .این شانزدهمین هفته
اکران فیلم «کتاب سبز» بود که مصادف با روزهای پس از اعالم
دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم بود .بعد از فیلم «سخنرانی
پادشــاه»( )۲۰۱۰هیچ فیلمی در هشت سال گذشته موفق
نشده بود چنین فروشــی در هفته بعد از کسب جایزه اسکار
بهترین فیلم خود به دســت آورد« .کتاب سبز» پیتر فارلی
با این میزان فروشــی که در این هفته به دست آورد مجموع
فروش خود را به ۷۵,۹میلیون دالر رســاند .این مقدار فروش
در باکسآفیس داخلی آمریکا پــس از فیلم «آرگو» باالترین
میزان در میان فیلمهای برنده اسکار بهترین فیلم در هفت سال
گذشتهاست«.کتابسبز»باشرکتویگومورتنسنوماهرشاال
علی در جوایز اسکار امسال در کنار جایزه اسکار بهترین فیلم
جوایز بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای ماهرشاال علی و
بهترین فیلمنامه را نیز به دست آورد.

