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خـبـرسینما

«هایالیت» به اکران دوم نوروز میرود

ساسانسالور؛تهیهکننده«هایالیت»کهسالگذشتهدرسیوششمینجشنوارهفیلم
فجر حضور داشت درباره آخرین وضعیت اکران این فیلم سینمایی به خبرنگار «صبا»
عنوان کرد :ساخته قبلی من «تمشک» هم پس از جشنواره فجر اکران شد که زمان
خوبی نبود زیرا در این زمان فیلمها با ترافیک اکران مواجه میشوند و همچنین۱۵روز
قبل از نوروز فیلمهای نوروزی اکران میشوند و فیلمهای قبلی از پرده کنار میروند ،به
همین دالیل تصمیم گرفتیم «هایالیت» را در اکران دوم نوروزی به نمایش بگذاریم.
او در پاسخ به اینکه اگر در سال جدید هم با صف اکران فیلمهای جدید مواجه شود
تکلیف اکران «هایالیت» چیست ،توضیح داد :فیلم ما برای دو سال پیش است و باید
اولویت با فیلمهایی مانند ما باشد .سالور در پایان این گفتوگو تاکید کرد :پخشکننده
در تالش است که در اکران دوم نوروزی که خردادماه است «هایالیت» را اکران کند.
در فیلم سینمایی «هایالیت» به نویسندگی و کارگردانی اصغر نعیمی و تهیهکنندگی
ساسان سالور بازیگرانی چون پژمان بازغی ،آزاده زارعی ،سام قریبیان ،الهه حصاری،
مینا وحید و جمشید هاشمپور حضور دارند.

با چهار زن تاریخساز اسکار آشنا شوید

کارگاه «وب سری چالشهای مردمی»
در جشنواره فیلم۱۰۰

صبا :همزمان با برگزاری دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم۱۰۰
«کارگاه وب سری چالشهای مردمی» توسط محمد ابوالحسنی از
کارگردانان و فیلمنامهنویسان جوان کشور روز چهارشنبه  ۸اسفند
ساعت ۱۸:۳۰تا ۱۹:۴۵در سالن شهر قصه پردیس سینمایی آزادی
تهران برگزار میشود .استفاده از این کارگاه برای عموم آزاد است
و عالقهمندان میتوانند طی روزهای برگزاری جشنواره از  ۸تا ۱۰
اسفند عالوه بر استفاده از این کارگاه از سایر کارگاهها و برنامههای
جشنواره بهرهمند شوند .دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم۱۰۰
به همت حوزه هنری و به دبیری علی قربانی طی روزهای  ۸تا ۱۰
اسفند در تهران برگزار میشود.

فراخوانبخشملی
جشنواره«نهال»منتشرشد
باشــگاه خبرنگاران جوان :فراخوان ملی شانزدهمین
جشنواره «نهال» منتشر شــد و دبیرخانه این رویداد از اول
اســفندماه ۹۷تا اول اردیبهشــتماه ۹۸آماده دریافت آثار
دانشجویاندرسهبخشفیلمکوتاه(داستانی ،مستند ،تجربی،
انیمیشن و سالاولی) ،عکس و پوستر فیلم و فیلمنامه کوتاه
است .شانزدهمین جشنواره «نهال» به دبیری رضا باستانی
با هدف معرفی دانشــجویان به جریان فیلمسازی کشور در
خرداد ۱۳۹۸برگزار میشود.

در ادامه مرور آمارهای نود دوره گذشته اسکار اکنون میخواهیم با چهار زن تاریخساز اسکار که نام خود را برای همیشه در تاریخ سینما جاودانه
شب مراسم اسکار با بیش از یک مجسمه به خانه
کردهاند آشنا شویم .در طول نود دوره گذشته اسکار ،افراد بسیاری وجود داشتهاند که در یک ِ
برگشتهاند؛ سینماگرانی که با شنیدن چندباره نامشان در آن شبی که جوایز را اهدا میکردند بیتردید متوجه این موضوع شده بودند که به
دروازه ابدیت گام نهادهاند اما نکته ناامیدکننده این موضوع آنجاست که متوجه میشویم در میان این افراد که به این رکورد درخشان دست
شب جوایز اسکار از آن خود کردهاند .اما در میان
یافتهاند سهم زنان تنها ۶درصد است .طبق آمار تا به امروز ۶۳نفر بیش از یک اسکار را در یک ِ
این  ۶۳نفر تنها نام چهار زن دیده میشود.
به گزارش «صبا»؛ اکنون میخواهیم بدانیم چهار زنی که این افتخار ابدی را به دست آوردهاند چه کسانی هستند؟ در این مطلب با این چهار
شب مراسم اسکار با دو مجسمه به خانه برگردد طراح لباس
تاریخساز جوایز اسکار آشنا میشویم .نخستین زن تاریخ سینما که توانست در یک ِ
افسانهای هالیوود ادیت هد بود .هد در سال ۱۹۵۰توانست در دو شاخه بهترین طراحی لباس برای فیلم سیاه و سفید «همه چیز درباره ایو»
ن زمان در جوایز اسکار جایزه طراحی لباس در دو شاخه
و بهترین طراحی لباس برای فیلم رنگی «سامسون و دلیله» دو جایزه اسکار ببرد .آ 
رنگی و سیاه و سفید اهدا میشد ،اتفاقی که امروزه دیگر منسوخ شده اســت .ادیت هد طراح لباس افسانهای هالیوود بود که در طول دوران
فعالیت سینماییاش  ۳۵بار نامزد جایزه اسکار شد .او هشت بار نیز این جایزه را با خود به خانه برد و بدین ترتیب توانست نام خود را بهعنوان
موفقترین زن در تاریخ جوایز اسکار به ثبت برساند .پس از کسب دو جایزه اسکار در یک شب توسط ادیت هد چیزی حدود نیمقرن سپری شد
تا کاترین مارتین توانست این رکورد را دوباره تکرار کند .مارتین نیز همانند ادیت هد در کار طراحی لباس بود .کاترین مارتین در مراسم اسکار
سال ۲۰۰۱دو جایزه اسکار بهترین طراحی لباس و بهترین طراحی صحنه را برای فیلم «مولن روژ» کسب کرد .جالب آنکه مارتین تنها زن
تاریخ سینماست که یک بار دیگر نیز در سال ۲۰۱۳این کار را تکرار کرد .او برای فیلم «گتسبی بزرگ» دوباره توانست دو جایزه اسکار بهترین
طراحی لباس و بهترین طراحی صحنه را کسب کند .فرن والش سومین زن در طول تاریخ سینماست که به این رکورد کمنظیر دست یافته
است .والش در سال ۲۰۰۳بهعنوان یکی از تهیهکنندگان ،یکی از فیلمنامهنویسان و همچنین یکی از ترانهنویسان فیلم «ارباب حلقهها :بازگشت
شب مراسم اسکار شد .والش
پادشاه» سه جایزه اســکار را با خود به خانه برد و بدین ترتیب تبدیل به پرافتخارترین زن تاریخ سینما در یک ِ
فیلمنامهنویس ،ترانهسرا و تهیهکننده اهل نیوزلند است .اما چهارمین زنی که تا به امروز موفق به کسب این رکورد شده است مشهورترینشان
و قطعا مهمترینشان است .این شخص کسی نیست جز کاترین بیگلو .بیگلو نیز مانند کاترین مارتین و فرن والش همسر یک سینماگر مشهور
بود؛ جیمز کامرون خالق «تایتانیک» شوهر بیگلو بین سالهای  ۱۹۸۹تا  ۱۹۹۱بود .البته بارزترین تفاوت بیگلو با مارتین و والش در این است
شب مراسم اسکار در کنار شوهرش ننشسته بود بلکه در مقابل شوهرش قرار داشت .کاترین بیگلو در سال ۲۰۰۹با
که او برخالف آن دو در ِ
کسب دو جایزه اســکار باارزش بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری اثر جنگی «محفظه رنج» که از قضا رقیب جدیاش فیلم «آواتار»
ساخته جیمز کامرون بود ،توانست راهی به درون تاریخ بگشاید .جایزه بهترین کارگردانی که بیگلو آن شب برد آنقدر جایگاه مهم و باارزشی در
تاریخ جوایز اسکار داشت که آکادمی اسکار برای اهدای آن از باربرا استرایسند یکی از شاخصترین شمایلهای زن هنر مدرن آمریکا بهره برد.
بیگلو آن شب جایزهاش را به تمام زنان و مردان نظامی که جان خود را در عراق ،افغانستان و دیگر نقاط جهان به خطر میاندازند تقدیم کرد.

کیــوسک

فیلمهایجشنوارهفجرباردهبندیسنی
اکران میشود
تسنیم :صاحبنظران و منتقدان بسیاری جشنواره فیلم فجر امسال را
مورد نقد جدی قرار دادند؛ فیلمهایی که برای تماشای یک خانواده در کنار
هم مناسب نیستند .به همین خاطر حسین انتظامی؛ سرپرست سازمان
یوهفتمفیلمفجر
سینمایی،ازردهبندیسنیبرخیفیلمهایجشنوارهس 
هنگام اکران عمومی خبر داد و در توئیتی نوشت :برخی فیلمهای جشنواره
امســال ،به دلیل داشتن صحنههای خشن یا نامناســب برای کودکان و
نوجوانان،دراکرانعمومیردهبندیس ّنیخواهندگرفت.امیدواریمحسین
انتظامی هرچه زودتر جلوی سرمایهگذاری روی برخی از این آثار را بگیرد تا
خانوادههادرکنارهمبتوانندبهتماشاییکاثرسینماییبنشینند،نهاینکه
بایکسریصحنههاینامناسبودیالوگهایسخیفدرمقابلفرزندانشان
شرم کنند .این اقدام اولیه را باید به فال نیک گرفت که قرار است در زمان
اکران فیلمها با ردهبندی سنی به روی پرده نقرهای بروند.

همکاری دنزل واشنگتن و مایکل بیجردن در «مجلهای برای جردن»

مهر :در حالی دنزل واشــنگتن قرار است بار دیگر پشــت دوربین قرار
بگیرد که فیلمنامه «مجلــهای برای جردن » به قلــم ویرجیل ویلیامز؛
فیلمنامهنویس نامزد اسکار ،نوشته شده و فیلمنامهای اقتباسی بر مبنای
داســتانی واقعی از روزنامهنگار برنده جایزه پولیتزر دانا کاندی و رابطه
عاشقانه وی با چارلز مونرو کینگ است .کینگ یک مجله پر از درسهای
زندگی برای پسر متولدنشدهاش ،جردن به جای گذاشت .او در عراق در
سال ۲۰۰۶و در حالی که جردن هفتماهه بود کشته شد .درحالیکه دنزل
واشنگتن از تهیهکنندگان این فیلم است ،گفته شده جردن نیز تهیهکننده
این فیلم خواهد بود .جردن برای بازی در فیلم «پلنگ ســیاه» با اقبال
منتقدان روبهرو شــد و این فیلم بهعنوان نخستین فیلم کمپانی مارول،
نامزدی بهترین فیلم اسکار را کسب کرد .او بهتازگی در فیلم «کرید»۲
بازی کرده که ادامهای بر مجموعه فیلمهای راکی بالبوآ است .این فیلم
۲۰۰میلیون دالر در جهان فروش کرد .او همچنین قرارداد بازی در فیلم
«بدون احترام » تام کلنسی در نقش جان کالرک را امضا کرده است.

رشایط ثبتنام اهالی رسانه و منتقدان در
جشنواره جهانی فیلم فجر اعالم شد
صبا :ثبتنام اهالی رســانه و اعضای
انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای
یوهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر
ایران برای حضور در س 
از امروز شنبه چهارم اسفندماه آغاز میشود و به مدت ۱۵روز
ت درخواست برای دریافت کارت حضور
ادامه خواهد داشت .ثب 
در جشنواره جهانی فیلم فجر تنها از طریق سایت www.fajriff.
 comصورت میگیرد و درخواســتهای حضوری پذیرفته
نمیشود .اهالی رسانه ضمن تکمیل اطالعات شخصی الزم
است معرفینامهای از سوی رسانه متبوع خود در سایت ارائه
یوششمین
کنند و حداقل دو نمونه از مطالب خود را درباره س 
جشنواره جهانی فیلم فجر و آثار حاضر در آن بارگذاری کنند.
اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران که قصد
دارند بهطور مستقل و بدون حضور در لیست اسامی رسانهها
در جشنواره حضور داشته باشند ،الزم است تصویر کارت معتبر
عضویت انجمن و همچنین حداقــل دو نمونه مطلب خود را
یوششمین جشنواره جهانی فیلم فجر و آثار حاضر
درباره س 
در آن که در طول یک سال گذشته در رسانهها منتشر شده در
سامانه بارگذاری کنند.
این فراخوان ،تمام رسانهها اعم از رادیو ،تلویزیون ،برنامههای
اینترنتی( ،)iptvخبرگزاریها ،سایتهای تخصصی ،روزنامهها،
مجالت تخصصی و همچنین رسانههای خارجی مقیم ایران
را شامل میشــود .آدرس سایت رسمی جشــنواره Fajriff.
 comو پست الکترونیکی جشــنواره  info@Fajriff.comاست.
یوهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸تا۲۶آوریل
س
۲۹( ۲۰۱۹فروردین تا  ۶اردیبهشــت )۱۳۹۸به دبیری رضا
میرکریمی در تهران برگزار میشود.

افزایش پنجبرابری
هزینه فیلمسازیv

مهر  :کاظم راستگفتار؛ کارگردان
ســینما ،دربــاره آخریــن وضعیت
پیشتولید فیلم سینمایی «مستقیم جهنم» عنوان کرد :این
روزها مشغول مذاکره با بازیگران ،سرمایهگذار و عوامل هستیم
و در عین حال فیلمنامه را بازنویســی میکنیم تا با کمترین
اشتباه دست به ساخت بزنیم .از سوی دیگر باتوجه به اینکه
این روزها هزینههای تولید باال رفته باید با برنامهریزی دقیقی
وارد کار شویم .این کارگردان سینما افزود :برای مثال تا دو سال
پیشبایکمیلیاردتومانمیشدیکفیلمخوبساختاماحاال
با پنجمیلیارد تومان هم نمیشود یک کار سینمایی را جمع و
جور کرد از همین رو باید یک فیلم کماشتباه بسازیم چراکه هر
اشتباه ممکن است منجر به شکست شود .وی افزود :این روزها
فیلمسازی برای کســانی که بهصورت مستقل کار میکنند
بسیار سخت شده است چراکه چنین افرادی از مزایای مالی
جایی بهرهمند نمیشوند همین موضوع باعث میشود یک
اشتباه آنها به منزله آخرین کار آنها باشد از همین رو ما هم
باید با دقت بیشتری به بررسی امور بپردازیم .راستگفتار در
پایان گفت :شرایط تولید به گونهای شده است که نمیشود با
عجله به سراغ ساخت یک اثر رفت و مسئوالن نیز از این موضوع
اطالع دارند از همین رو هر چند ماه پروانه ساخت را در مهرماه
دریافت کردهایم امــا در نظر داریم آن را تا زمان رســیدن به
وضعیت بهتر ،تمدید کنیم.

ش

کارگردان نامدار
سینمایسوئیسدرگذشت

صبا :کلــود گورتــا؛ کارگــردان
صاحبنــام ســینمای نو ســوئیس،
در ۸۹ســالگی درگذشت .این کارگردان بیشــتر برای فیلم
«دعوتنامــه»( )۱۹۷۳که نامزد جایزه اســکار بهترین فیلم
غیرانگلیسی زبان شــد و فیلم «بافنده»( )۱۹۷۷که موجب
شهرت بینالمللی ایزابل هوپر شد ،شناخته میشد .کلود گورتا
که در سال ۱۹۲۹به دنیا آمد ،یکی از رهبران اصلی سینمای نو
سوئیس در اوایل دهه ۷۰میالدی به شمار میآمد .سینمایی
ســوئیس کامال مرفه کامال دگرگون
که در آن دیدگاه رایج از
ِ
شــده بود .این کارگردان به همراه آلن تانر ،میشل سوتر ،ژان
لویی روی و ژان ژاک الگرانژ پنج کارگردان مطرح سوئیسی
بودند که سینمای نو این کشور را به وجود آوردند .گورتا هرگز
سینما را به صورت آکادمیک نیاموخته بود او در این باره زمانی
گفته بود :سینما را با دیدن فیلمهای خوب یاد گرفتم .اولین
فیلم بلند گورتا در ســال ۱۹۷۰با نام «مرد دیوانه» با شرکت
فرانسوا سیمون بازیگر محبوب وی ساخته شد .این فیلم در
آن زمان نتوانست پخشکننده مناســبی پیدا کند بنابراین
گورتا به تلویزیون پناه آورد و فیلم خود را در آنجا به نمایش
درآورد .اما مهمترین دستاورد دوران سینمایی گورتا به سال
 ۱۹۷۳و فیلم «دعوتنامه» برمیگــردد .این فیلم درباره یک
مرد مجرد میانسال است که یک خانه روستایی را خریداری
میکند« .دعوتنامه» در کنار نامزدی جایزه اســکار توانست
جایزه ویژه هیاتداوران کن سال ۱۹۷۳را نیز بهطور مشترک
از آن خود کند.

