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خـبـرسینما

فیلمربداری «آینده»
در تهران به پایان رسید

جشنواره فیلم فجر هنرمندان را لوس کرده است

ابوالفضل جلیلی؛ کارگردان سینما ،درباره جدیدترین فعالیتهای خود در حوزه کارگردانی در گفتوگو با خبرنگار «صبا» عنوان کرد« :دنده معکوس» نام تازهترین اثر من است که در حال حاضر فیلمبرداری آن در تهران رو به پایان است .وی درباره
جزییات این فیلم گفت :بخش عمدهای از لوکیشن این فیلم سینمایی در تهران است و بنا به شرایط فیلمنامه ،در لوکیشنهای دیگری هم حضور داشتیم .این فیلمساز که در سینمایش از بازیگران چهره کمتر استفاده میکند ،بیان کرد :سعی ما در
این فیلم به استفاده از بازیگران غیرحرفهای بود و تا امروز هم از هیچ بازیگر حرفهای استفاده نکردهایم اما ممکن است از یک یا دو بازیگر شناختهشده در پایان فیلم استفاده کنیم .جلیلی با اشاره به مخاطب «دنده معکوس» عنوان کرد :این فیلم را برای
قشر نوجوان ساختیم اما اینطور نیست که فقط نوجوانان مخاطب ما باشند و جوانان هم میتوانند «دنده معکوس» را تماشا کنند .کارگردان فیلم «شطرنج» با اشاره به عوامل این فیلم گفت :نویسنده ،کارگردان ،تهیهکننده ،تدوینگر ،طراح صحنه
و طراح لباس این فیلم سینمایی خودم هستم و تقریبا همه کارهای ساخت «دنده معکوس» را خودم انجام دادم که دلیل این موضوع مشکالت مالی و نبود فردی که دلسوز کار باشد ،است .متاسفانه دیگر مثل سالیان قبل افرادی که دلسوز و عاشق
سینما باشند کمتر پیدا نمیشود و همین موضوع باعث شد تا خودم همه کارهای ساخت این فیلم را انجام دهم .وی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز آثارش اکران نمیشوند ،توضیح داد :پاسخ این پرسش را مسئوالن باید بدهند و من نمیتوانم
پاسخی بدهم .من هم مانند هر کارگردانی به دیده شدن آثارم عالقه دارم و سعی میکنم کارهایی بسازم که مخاطبپسند باشد .کارگردان فیلم «دلبران» اضافه کرد :من موضوعی که خط قرمزی باشد برای ساخت انتخاب نمیکنم و نمیدانم دلیل
اینکه فیلمهایم اکران نمیشود چیست! اگر بخواهید از من این پرسش را کنید که مشکل اکران نشدن فیلمهایم چیست ،میگویم نبودن فردی در میان مسئوالن است که بتواند واسطه باشد و سفارش فیلمهای من را بکند .جلیلی با بیان اینکه از
جوانان استان سیستان و بلوچستان عذرخواهی میکند ،بیان کرد :من قرار بود از تابستان ۹۷در چابهار با بچههای بلوچ فیلمی را بسازم اما بهدلیل مشکالت شخصی این کار به تعویق افتاد ولی قرار است در بهار ۹۸پس از ساختن این فیلم ،کانونی را با
نام «کانون فرهنگی جوانان و نوجوانان بلوچ» راه بیندازم .وی ادامه داد :این کار یکی از آرزوهای من بود که قرار است در بهار سال آینده با کمک سازمان منطقه آزاد چابهار آن را انجام بدهیم .این کارگردان در پاسخ به اینکه چرا موضوع عمده فیلمهای
وی با محوریت جوانان و نوجوانان است ،پاسخ داد :در زمان جنگ خیلی از جوانان جان خود را از دست دادند تا آینده بهتری برای جوانان نسل آینده رقم بخورد که متاسفانه اینگونه نشد .من به دور از شعارهای مرسوم بهنوعی احساس دین میکنم و
بهنوعی وظیفه خودم میدانم که در این حوزه فیلم بسازم .جلیلی افزود :خیلی از جوانان از ما ایراد میگیرند که چرا انقالب کردیم و من همیشه در پاسخ میگویم انقالبی که ما کردیم درست بود و هنوز هم پای آن ایستادهایم اما برخی جاها عدهای راه
را اشتباه رفتند .وی با بیان اینکه بهدلیل فیلمبرداری فیلم «دنده معکوس» موفق نشده فیلمی را در جشنواره فیلم فجر ۳۷ببیند ،گفت :موفق به دیدن فیلمهای جشنواره نشدم و عالقهای هم به دیدن فیلمهای این جشنواره ندارم و دلیل آن هم این
است که به نظرم جشنواره فجر را تبدیل به فستیوالی خانوادگی و بیهویت کرده اند.

فصلخوبی
برای اکران «سوءتفاهم» نداریم

جلیل شعبانی؛ تهیهکننده فیلم سینمایی «سوءتفاهم» که پس از تعویق در زمان اکران بهتازگی
در سینماها اکران شده است ،درباره وضعیت فروش فیلم در گفتوگو با خبرنگار «صبا» گفت:
فصل خوبی برای اکران نداریم ولی اگر مشکلی برای فیلم ایجاد نکنند فعال به همین شرایط
هم راضی هستیم .وی در پاســخ به اینکه باتوجه به فصل بد اکران چرا فیلم را در این زمان
اکران کرده است ،توضیح داد :باتوجه به این که ســال ۹۸هم با تعداد زیادی از فیلمها روبهرو
میشدیم به این نتیجه رسیدم که «سوءتفاهم» در سال ۹۸دیده نمیشود .شعبانی با اشاره به
اینکه قرار بود فیلمش پیش از جشنواره ملی فیلم فجر ۳۷اکران شود ولی لغو شد ،عنوان کرد:
درنهایت تصمیم گرفتیم «سوءتفاهم» را باتوجه به همین شرایط در بهمنماه اکران کنیم .این
تهیهکننده در پایان بیان کرد :فصل خوبی برای اکران و سینما رفتن نیست زیرا هم نزدیک عید
هستیم و هم باتوجه به جشنواره فیلم فجر کسانی که سینمارو بودهاند به جشنواره رفته و از
دیدن فیلم سیرآب شدهاند و دیگر کمتر به سینما میآیند« .سوء تفاهم» فیلمی به کارگردانی و
نویسندگی احمدرضا معتمدی و تهیهکنندگی جلیل شعبانی محصول سال ۹۶سازمان هنری
رسانهای اوج است .این فیلم در ۲۴بهمن ۹۷در سینماهای ایران اکران شده است .قصه فیلم
«سوء تفاهم» ماجرای یک گروگانگیری است که همه چیز در متن واقعیت پیش میرود اما
با گذشت زمان این شبهه پیش میآید که این حادثه بیشتر شبیه یک سوءتفاهم یا توهم است
و اما در متن توهم هنوز عناصری از واقعیت به چشــم میآید .همزمان با گسترش این ابهام،
ماجرای گروگانگیری نیز به پیش میرود و ...مریال زارعی ،کامبیز دیرباز ،اکبر عبدی ،پژمان
جمشیدی و هانیه توسلی بازیگران اصلی «سوء تفاهم» هستند.

کیــوسک

رونمایی از پوستر رسمی فیلم سینمایی
«بهشت گمشده»

صبا :پوستر رسمی فیلم سینمایی «بهشت گمشده» به کارگردانی
حمید ســلیمیان و تهیهکنندگی محمدصادق آذین با طرحی از
محمد روحاالمین رونمایی شد .اکران عمومی این فیلم از چهارشنبه
۷اسفندماه به سرگروهی پردیس باغ کتاب در سینماهای سراسر
کشور آغاز خواهد شد .فرامرز قريبيان ،افشين هاشمی ،افسانه پاكرو،
متینستوده،محمدهادیقميشی،روياشريفباحضورنیرهفراهانی
و کاوه خداشناس ،معرفی محمدحسین خرسندیفرد و چهرههای
خردسال محمدمهدی احدی ،شــكيبا فرمانی ،ياشار سليمانی و
ريحانه شهرامیفر ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل میدهند .در
خالصه داستان «بهشت گمشده» آمده است :عیسی برای یافتن راه
نجات آیدا ،سفری را در قصهای پرماجرا آغاز میکند...

اعالمفیلمنامههایبخشمسابقهجشنوارهملی«شبدیز»

صبا :هیاتانتخابوداوریبخشفیلمنامهشصتودومینجشنواره
منطقهای سینمای جوان «شبدیز» متشکل از سعید عقیقی ،مهدی
فرودگاهیوکیوانشمشیربیگی،اسامیفیلمنامههایبخشمسابقه
این جشنواره را در دو بخش آزاد و اقتباسی اعالم کردند .هیات انتخاب
ازمیان ۲۷۵فیلمنامهآزادرسیدهبهدبیرخانهجشنواره ۹اثروازبین۲۷
فیلمنامهاقتباسی،سهفیلمنامهراواجدشرایطرقابتدربخشنهایی
دانستند .اسامی این آثار در وبسایت انجمن سینمای جوانان ایران
( )www.iycs.irقابل مشاهده است .شصتودومین جشنواره منطقهای
سینمایجوان-شبدیز،از ۱۴تا۱۷اسفندماهسال ۹۷بهمدتچهارروز
دراستانکرمانشاه،شهرکرمانشاهباحضوراستانهایآذربایجانغربی،
آذربایجانشرقی ،کردستان ،لرستان ،ایالم ،چهارمحال و بختیاری،
کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان ،بوشهر ،تهران و کرمانشاه ،توسط
انجمنسینمایجوانانایرانوادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستان
کرمانشاهبرگزارمیشود.

«دخترشیطان»
پروانهنمایشگرفت
مهر :پروانه نمایش فیلم سینمایی «دختر شیطان» به کارگردانی
قربان محمدپور صادر شد که با اخذ این مجوز این فیلم آماده اکران
نوروزی میشود« .دختر شیطان» بعد از «سالم بمبئی» دومین
محصول مشترک سینمای ایران و بالیوود است که بهتازگی مراحل
فنی آن به پایان رسیده است و دفتر پخش فیلمیران این فیلم را
اکران میکند .حمید فرخنژاد ،ایشــا روات ،جکی شروف ،گلشن
گروور،سیمرانمیشکوتی،محمدرضاشریفینیاوفردینحفیظی،
بازیگراناینفیلمهستند.

اهدای نشان داود رشیدی در جشنوار ه «وارش»
ایسنا :آیین اهدای نشان «داود رشیدی» در این رویداد فرهنگی
هنری برگزار میشــود .احتــرام برومند(همســر زندهیاد داود
رشیدی) درباره جزییات اهدای نشان «داود رشیدی» همزمان با
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم «وارش» بیان کرد :این مراسم
از سوی خانواده رشیدی ،در جشــنواره فیلم «وارش» برگزار و
نشان «داود رشیدی» به چند چهره شــاخص هنری مازندران
اهدا میشود .وی گفت :این نشان تاکنون به چهرههای مطرح در
حوزههای سینما ،تئاتر ،ترجمه و نویسندگی و پژوهش اهدا شده
اســت .عمید نآیینی ،علیرضا داودنژاد ،حسن معجونی ،محسن
میرزایی ،جالل ستاری ،سیدمحمد مساوات ،رخشان بنیاعتماد
و مجتبی میرطهماسب چهرههایی هستند که تاکنون این نشان
را دریافــت کردهاند .نهمین جشــنواره بینالمللی فیلم وارش،
اردیبهشــت ۹۸به دبیری مهدی قربانپور در استان مازندران
برگزار میشود.

صبا :فیلمبرداری پروژه سینمایی
«آینده» به نویسندگی و کارگردانی
امیر پورکیان و تهیهکنندگی سیدضیاء هاشمی پس از
شصتجلسهفیلمبرداریدربامسعادتآبادتهرانبهپایان
رسید.مضمونایناثرمانندآثارقبلیکارگرداناجتماعی
بودهودرخالصهداستانآمدهاست«:آیندهجنینمادری
است به نام امروز »...نقشپيشهگان «آينده» عبارتند؛ از
پانتهآ بهرام ،امیر جعفری ،کامبیز دیرباز ،نیما شعباننژاد،
شــهرام قائدی ،علی استادی ،شــیرین یزدانبخش و
الدن ژاوهوند .بازیگر خردســال سوگل نوروزى ،فاطمه
فامیلدوست و با حضور بهاره افشاری .عوامل اصلى فیلم
سينمايى «آينده» عبارتند از :نویسنده و کارگردان :امیر
پورکیان ،تهیهکننده :سیدضیاء هاشمی ،سرمایهگذار و
تهیهکننده همکار :دکتر سیاوش امینپور ،مدیر تولید:
حسین رامه ،مدیر فیلمبرداری :سعید براتی ،برنامهریز و
دستيار کارگردان :حامد شریفینیا ،طراح گريم :محسن
دارسنج،طراحلباس:آزادهقوام،طراحصحنه:آبتینبرقی،
صدابردار :بابک نیازی ،عكاس :احمدرضا شجاعى ،منشى
صحنه:آزادهجهانبخش،فيلمبردارپشتصحنه:محمود
جوانشير،مديرتداركات:محمودرضاالوندى.امیرپورکیان
کارگردان آثاری چون «خنده آتوســا»« ،دریا و ماهی
پرنده» است و در حال حاضر نیز سریال نمایش خانگی او
به نام «ممنوعه» مدتی است در حال توزیع است.

برندگان متشک زرین
معرفی شدند v

صبا  :در هیاهوی اعطای جوایز
مختلف ســینمایی کــه کمتر از
دو روز دیگر با آغاز مراســم اســکار ۲۰۱۹به اوج خود
میرسد ،لیست برندگان جایز ه دیگری معرفی شد که
هیچ ســینماگری خواهان حضور در آن نیست .شنبه
۲۳فوریه(۴اسفند) ســیونهمین دوره جوایز تمشک
زرین یا همان بدترینهای ســینما در ســال گذشته
میالدی برگزار شد و بر این اساس فیلم «هلمز و واتسون»
با دریافت تمشک زرین بدترین فیلم ،بدترین کارگردانی،
بدترین دنباله/بازسازی و بدترین بازیگر نقش مکمل مرد
برای جان ســی.رایلی ،بزرگترین برنده تاسفبار این
مراسم بود .از سوی دیگر ملیسا مککارتی نیز جایزه
بدترین بازیگر زن را برای بازی در فیلمهای «قتلهای
ساعت خوش» و « پایه مهمانی» دریافت کرد و در عین
حال برای بازی در فیلم تحسینشده «هرگز میتوانی
مرا ببخشی؟» که نامزدی جایزه اسکار بهترین بازیگر
زن را برای او به ارمغان آورده اســت شایسته دریافت
جایزه « »Redeemer awardیا رهایی شد؛ جایزهای که به
بازیگرانی اهدا میشود که خود را از شکست و قعر رقابت
باال کشیدهاند .نام دیگری که در این میان جلب توجه
میکند دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکاست که
برای حضور در مستند «فارنهایت »۱۱/۹مایکل مور،
عنوان بدترین بازیگر سال را از آن خود کرده است .جایزه
تمشک زرین توسط جان ویلسن و مو مورفی ابداع شد
و مراسم ساالنه آن یک روز پیش از مراسم متناظرش
یعنی جوایز اسکار برگزار میشود.

ش

«حضانت» خاویر لگراند
فاتح بزرگ جوایز سزار

صبا :جوایــز چهلوچهارمین
دوره سزار که معادل اسکار در کشور
فرانسه است ،جمعه۲۲فوریه در سالنپلیل شهر پاریس
به برگزیدگان اهدا شــد .در این دوره از جوایز ســزار،
فیلم «حضانت» نخستین ســاخته بلند خاویر لگراند
توانست جایزه بهترین فیلم را از آن خود کند« .حضانت»
همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن(لیا دراکر)،
بهترین فیلمنامه اصلی(خاویر لگراند) و بهترین تدوین
را نیز تصاحب کرد .لیا دراکر؛ بازیگر فیلم «حضانت» ،در
سخنرانی هنگام دریافت جایزهاش به زنان شجاعی که
الهامبخش او برای ایفای نقشــش بودهاند ادای احترام
کرد .او همچنین جایزهاش را به زنانی که از خشــونت
خانگی رنج میبرند و نیاز به کمک دارند ،تقدیم کرد.
در این دوره از جوایز سزار دو فیلم «غرق شدن یا شناور
شدن» ساخته ژیل لولوش و «حضانت» ساخته خاویر
لگراند با نامزدی در۱۰رشته پیشتاز نامزدها بودند .پشت
سر این دو فیلم نیز فیلمهای «دردسر با تو» ساخته پیر
سالوادوری و وسترن «برادران سیسترز» ساخته ژاک
اودیار با ۹نامزدی قرار داشتند .از دیگر جوایز مهم این
دوره میتوان به جایزه بهترین کارگردانی اشــاره کرد
که به ژاک اودیار برای وســترن «برادران سیســترز»
رسید .در این دوره از جوایز سزار از رابرت ردفورد بازیگر
کهنهکار آمریکایی نیز با اهدای جایزه افتخاری تجلیل
به عمل آمد.

