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خـبـرسینما

پویا بادکوبه در گفتوگو با «صبا»:

احتامال «درساژ» آذرماه اکران میشود

فیلم سینمایی «درساژ» به تهیه کنندگی سمیرا و روح اهلل برادری
که درخشش زیادی در فستیوال های مختلف جهانی داشته است ،به
احتمال زیاد آذرماه در ایران اکران خواهد شد.
پویا بادکوبه کارگردان فیلم سینمایی «درساژ» در ارتباط با آخرین وضعیت اکران این فیلم سینمایی در جشنواره های
خارجی به «صبا» گفت :اخیرا «درساژ» در فستیوال فیلمهای فارسی زبان در کشور استرالیا به عنوان بهترین فیلم بلند
جایزه غزاله طالیی را کسب کرد و همچنین فیلم در بخش مسابقه فستیوال کپنهاگ دانمارک حضور دارد که همین روزها
به پایان میرسد و فستیوال فیلم «ونکوور» که در اوایل اکتبر برگزار میشود .باید بگویم که «درساژ» در کنار موفقیتهایی
که پیش تر در جشنواره فیل م برلین و جشنواره بینالمللی فیلم فجر و جشنواره فیلم شانگهای بدست آورده بود در جشنواره
ساخالین در بخش خارج از مسابقه در کنار آثار درخشانی از فیلمسازان صاحبنام حضور خواهد داشت که اتفاقی مهم
برایم بود .همچنین حضور در فستیوال گرانادا اسپینایا و استقبال
بی نظیر تماشــاگران برایم تجربه جذابی بود.او همچنین اضافه
کرد :همان طور که میدانید تاکنون در جوامع بین الملل ،از فیلم
درساژ بسیار استقبال شده است.بادکوبه در ارتباط با اکران عمومی
«درساژ» در ایران توضیح داد :با پخشکنندگان مختلف صحبت
کردهایم ولی هنوز قرارداد نهایی فیلم بســته نشده است .اما فکر
میکنم آذرماه فیلم در ایران اکران شود .به دلیل درگیریهایی که
بر سر اکرانهای خارجی فیلم داشتیم مدتی اکران عمومی فیلم در
ایران به تعویق افتاد ،امیدوارم به زودی بتوانیم اکران عمومی داشته
باشیم و مردم ایران هم فیلم را دوست داشته باشند.گفتنی است؛
در این فیلم علی مصفا ،شبنم مقدمی ،هوشنگ توکلی ،علیرضا ثانی
فر ،علیرضا آقاخانی ،ســیامک ادیب ،جالل فاطمی ،لویی سیفی،
یسنا میرطهماسب ،باسط رضایی ،به آفرید غفاریان،شایان فصیح
زاده ،رامبد مطلبی و با معرفی نگار مقدم به ایفای نقش پرداختهاند.

«سوزن» در مراحل پایانی تدوین
یک کمدی -درام دهه شصتی
با پایان تصویربرداری فیلم کوتاه «سوزن» ساخته یوسف جعفری ،تدوین
آن توســط محمد طالبی در حال انجام اســت .همچنین صداگذاری و
ساخت موسیقی آن زیرنظر محمد چنگی پیش می رود .پیش بینی می
شود نسخه نهایی «سوزن» در نیمه دوم مهر ماه آماده شود.قصه «سوزن»
در دهه شصت می گذرد و یک کمدی -درام کودک و نوجوان محسوب
می شود که در یکی از روستاهای توابع شهرستان فراهان استان مرکزی
جلوی دوربین رفته است.پارمیدا نیازی ،مبین سپاس زاده ،رضا عیسی
آبادی ،علی اصغر نوری ،یاســین پورعزیزی ،حســن غیاث آبادی و رضا
بهرامی ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.در خالصه داستان
«ســوزن» آمده اســت :گروهی جهادی برای انجام خدمات بهداشت و
درمان و فعالیت های فرهنگی وارد روستایی دور افتاده می شوند که ظاهرا
کودکی ندارد؛ اما نشانه هایی از حضور بچه ها در جای جای آن دیده می
شود .اعضای گروه برای حل این معما دست به کار می شوند.
به گزارش «صبا»؛ یوســف جعفری پیش از ایــن کارگردانی آثار کوتاه
داســتانی و مســتندی چون «خاطرات رضاخانی»« ،رویای گل ها»،
«ایماژ»« ،پیدایــش»« ،رقص شــعله»« ،اینجا پایان جاده نیســت»،
«میزبانی» را برعهده داشته است.این فیلم محصول جدید گروه هنری
«کات» است« .کات»  ۲سال پیش توسط «باشــگاه فیلم سوره» برای
حمایت از فیلمســازان جوان در عرصه تولید فیلم هــای کوتاه و نیمه
بلند تشکیل شــد.عوامل فیلم کوتاه «ســوزن» عبارتند از تهیه کننده:
حسین دارابی ،کارگردان :یوســف جعفری ،نویسنده :منا شکری ،مدیر
تصویربرداری :عباس شــیرمحمدی ،تدوین :محمد طالبی ،صداگذار و
آهنگســاز :محمد چنگی ،صدابردار :امین اردانی ،طراح چهره پردازی:
ثمره برازنده ،طراح صحنه و لباس :علی اسماعیلی ،مجری طرح :یوسف
جعفری ،تهیه شده در گروه هنری «کات».

 ۲فیلم از حوزه هنری در جشنواره «یونیورسال»
ترکیه حضور دارند

صبا :مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در
حکمی محمدرضا کریمیصارمی را به عنوان دبیر یازدهمین
جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران منصوب کرد.فاضل نظری
در این حکم به شایستگیها و سوابق ارزشمند کریمیصارمی
اشاره کرده و بنابر پیشنهاد حسین ربانی معاون تولید کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان این مسوولیت را وی سپرده
اســت .مدیرعامل کانون در این حکم تأکید کرده است :این
جشنواره در سپهر فعالیتهای کانون نقش درخشانی داشته و
میتواند به عنوان جشنگونه دستآوردهای این صنعت نوپا در
ایران و فرصتی برای آموزش هنری ،ترویج هدفمند و مقایسه
تخصصی تولیدات ملی و بینالمللی در این حوزه باشد.فاضل
نظری در ادامه این حکم اظهار امیدواری کرده است .

فیلمبرداری فیلم سینمایی «کلوپ همسران» به کارگردنی و تهیه کنندگی مهدی
صباغ زاده پس از ۴۶روز فیلمبرداری در شهر کیش به پایان رسید.

صبا :ســینماروایت در نهمین برنامه از فصل ششم
خود ،فیلم سینمایی «چراغهای ناتمام» را مورد نقد
و بررسی قرار میدهد.فیلم ســینمایی «چراغهای
ناتمام» اولین ساخته ســینمایی مصطفی سلطانی
است که در سیوپنجمین جشــنواره فیلم فجر به
نمایش درآمد و ایــن روزها اکــران عمومی آن در
سینماهای کشــور در جریان اســت .داستان این
فیلم درباره نویسندهای پایبند به باورهای اعتقادی
اســت که به دنبال مضمونی مرتبط بــا باورهایش
میگردد«.چراغهای ناتمام» با تهیهکنندگی مجتبی
امینی و مجید اسماعیلی ساخته شده است و در آن
بازیگرانی چــون مجید صالحی ،شــقایق فراهانی،
حسین مهری ،الهام نامی ،حســین ملکی ،علیرضا
استادی و داریوش ارجمند به ایفای نقش پرداختند.
جلســه نمایش و نقد و بررســی این اثــر در برنامه
«ســینما روایت» روز یکشــنبه  ۱مهرماه  ،ساعت
 ۱۷:۳۰با حضــور مصطفی ســلطانی کارگردان اثر
و ســیدمحمد حسینی منتقد ســینما در مجموعه
فرهنگی-هنری اسوه واقع در خیابان انقالب ،نبش
خیابان بهار جنوبی برگزار میشود.

به گزارش «صبا»؛ فیلمبرداری فیلم سینمایی «کلوپ
همســران» به کارگردانی و تهیه کنندگی مهدی صباغ
زاده پس از ۴۶روز فیلمبرداری در شــهر کیش به پایان
رسید.
فیلمبرداری این فیلم ســینمایی تیرماه در شهر تهران
آغاز شد و پس ازیک ماه به کیش تغییر مکان داد و پس
از ۱۶روز در این شــهر به پایان رسید.بازیگران این فیلم
سینمایی عبارتند از :محمدرضا شریفی نیا ،میتراحجار،
علی انصاریان ،بیژن بنفشــه خواه ،شــقایق فراهانی،
محمدرضا هدایتی ،سمیرا حسن پور و گوهر خیراندیش.
این فیلم داســتان ســه مرد پولداری را روایت می کند
که بسیار زن ذلیل هســتند...این فیلم سینمایی در ژانر
کمدی ســاخته خواهد شــد و مهدی صباغ زاده پیش
از فیلم های «خانه کاغذی»« ،راه بهشــت»« ،خاک و
آتش»« ،راننده تاکسی»« ،پیشنهاد ۵۰میلیونی» و ...را
کارگردانی کرده است.

منایش و نقد مستند «بانو قدس ایران»
در سالن سینامحقیقت

تدوین فیلم کوتاه «سوزن» به کارگردانی یوسف جعفری به
مراحل پایانی رسید.

محمدرضا کریمیصارمی دبیر جشنواره
بینالمللی پویانمایی شد

فیلمربداری «کلوپ همرسان» به پایان رسید

صبا :فیلمهای سینمایی «اسکی باز» و «بیست و یک روز
بعد» در جشــنواره بینالمللی فیلم کودک «یونیورسال»
ترکیه به نمایش در میآیند.
فیلم «اسکی باز» ساخته فریدون نجفی که پخش بینالملل
آن را سازمان سینمایی حوزه هنری برعهده دارد ،تا کنون در
چندین جشنواره داخلی و خارجی حضور داشته و جوایزی
دریافت کرده است.
دریافت  ۷پروانه زرین در ســی امین جشنواره بینالمللی
فیلم های کودکان و نوجوانــان و همچنین نامزدی جایزه
بهترین فیلم جوانان آسیا پاسیفیک ( ۲۰۱۷اسکار آسیا) از
جمله این جوایز است.فیلم «بیست و یک روز بعد» ساخته
محمدرضا خردمندان از محصوالت ســازمان ســینمایی
حوزه هنری ،تاکنون در بسیاری از جشنواره های داخلی و
خارجی حضور داشته و جوایز متعددی را از آن خود کرده
است.جشــنواره فیلم کودک «یونیورسال» ترکیه با هدف
ترویج مهربانی و تبلیغ برای دنیایی سرشار از صلح و دوستی
و احیای حقوق کودکان برگزار میشود.

برنام ه این هفته کانون فیلم «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و
تجربی ،به نمایش و نقد فیلم مستند «بانو قدس ایران» ساخت ه
«مصطفی رزاقکریمی» اختصاص یافته است.
این فیلم مستند از ساعت  ۱۷عصر روز یکشنبه اول مهرماه  ۹۷در سالن سینماحقیقت این
«مرکز» به نمایش عمومی درآمده و سپس با حضور مصطفی رزاقکریمی (کارگردان)،
ناصر صفاریان (مسئول نمایش و نشست فیلمها) و حبیب احمدزاده (کارشناس مهمان)
مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
«بانو قدس ایران» مستندی پیرامون زندگی بانو خدیجه ثقفی همسر امام خمینی(ره)
است که در موسسه فرهنگی و هنری عروج فیلم و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
تهیه و تولید شده است.
به گزارش «صبا»؛ این فیلم موفق به کســب نشــان فیروزهای بهترین فیلم مســتند از
یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی ســینماحقیقت و جایزه ویژه هیات داوران بخش
«جایزه شهید آوینی» این جشنواره شده است و در بخش مسابقه سی و ششمین جشنواره
فیلم فجر نیز روی پرده رفته است.عوامل تولید مســتند «بانو قدس ایران» عبارتند از:
کارگردان و تهیهکننده :مصطفی رزاقکریمی ،پژوهشگران :زهرا بنیپور و اعظم بهروز،
فیلمبردار :رضا تیموری ،صدابردار :شاهین پورداداشی ،صداگذار و تدوینگر :محمد پورفر،
نویسندگان گفتار متن :محمدرضا کریمیراد و مصطفی رزاقکریمی ،گوینده متن :مریم
واعظپور ،آهنگسازان :صبا ندایی و آرمین خیرآبی ،مدیر تولید :امیرمحمد اصالح ،دستیار
کارگردان :زهرا بنیپور ،تهیه شده در :موسســه فرهنگی عروج فیلم؛ با مشارکت مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی.
گفتنی است :عموم عالقمندان جهت تماشای این فیلم مستند و شرکت در جلسه نقد و
بررسی آن میتوانند از ساعت  ۱۷عصر یکشنبه (اول مهرماه) به سالن «سینماحقیقت»
واقع در خیابان سهروردی شــمالی ،میدان شهید قندی ،شــماره  ،۱۵مرکز گسترش
سینمای مستند و تجربی مراجعه نمایند.شرکت در این برنامه برای عموم آزاد است.

کیــوسک

نمایش «آسمان آبی ،زمین پاک» در
بزرگترین جشنواره دانشجویی جهان

مهر :فیلم کوتاه «آسمان آبی ،زمین پاک» به هفدهمین
دوره جشــنواره جهانی فیلم های دانشجویی «بیژیمگ»
راه پیدا کرد.فیلم کوتاه «آســمان آبی ،زمیــن پاک» به
کارگردانی مهیــار ماندگار به هفدهمین دوره جشــنواره
بینالمللی فیلمهای دانشجویی «بیژیمگ» راه پیدا کرد.
در این دوره جشنواره بیش از  ۱۵۰۰فیلم کوتاه دانشجویی
از  ۶۲کشور جهان متقاضی شرکت در این جشنواره بودند
که در نهایت  ۸۳فیلم کوتاه از معتبرترین دانشــگاههای
سینمایی  ۳۱کشور برای حضور در بخش مسابقه انتخاب
شدند.هفدهمین دوره این جشــنواره که به لحاظ وسعت
برگزاریو تعداد مخاطب بزرگترین جشــنواره اختصاصی
فیلمهای دانشجویی در جهان به شماره میرود از تاریخ ۲۱
تا  ۲۸اکتبر در چین برگزار خواهد شد.

«چراغهای نامتام» در
«سینام روایت»
این هفته روی پرده میرود

«تاریکی» و «یال و کوپال» در سی و هفتمین
دوره جشنواره اوپساال
صبا :فیلم کوتاه «تاریکی» و انیمیشن کوتاه «یال و کوپال»
در سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه اوپساال
به رقابت می پردازند.
فیلم کوتاه «تاریکــی» به کارگردانی ســعید جعفریان و
انیمیشــن کوتاه «یال و کوپال» به کارگردانی شیوا صادق
اســدی به عنوان نماینــدگان ایران در ســی و هفتمین
جشــنواره بینالمللی فیلم کوتاه اوپســاال رقابت خواهند
کرد .این  ۲فیلم کوتاه تاکنون موفق شدهاند در معتبرترین
جشنوارههای بینالمللی حضور داشته باشند.
جشــنواره اوپســاال از ســال  ۱۹۸۲در شــهر اوپساالی
ســوئد برگزاری میشــود و به عنوان یکی از معتبرترین
جشنوارههای فیلم کوتاه جهان مورد تایید آکادمی اسکار
نیز هست و فیلمهایی که جایزه بزرگ جشنواره و بهترین
فیلم کودک آن را دریافت کنند به رقابتهای اسکار معرفی
میشود.
در این دوره جشــنواره  ۷۷فیلم کوتاه از سراسر جهان در
بخش مسابقه بینالملل این جشنواره رقابت خواهند کرد.

فیلمربداری «زهرمار»
به پایان رسید
صبا :فیلمبرداری فیلم ســینمایی
«زهرمار» بــه تهیه کنندگــی جــواد نوروزبیگی و
کارگردانی جواد رضویان بعد از  ۴۵جلســه به پایان
رسید.تدوین فیلم سینمایی «زهرمار» که  ۱۳خرداد
ماه کلید خورده بود مدتی است که توسط حسن حسن
دوست در حال انجام اســت.گفتنی است «زهرمار»
جواد رضویــان در قالــب طنزی اجتماعــی روایت
می شود و سیامک انصاری ،شــبنم مقدمی ،شقایق
فراهانی ،سیامک صفری ،نســیم ادبی ،برزو ارجمند،
علی استادی ،رضا رویگری ،حســین محب اهری و
ســیامک ادیب از جمله بازیگران این فیلم هســتند.
در خالصه داســتان این فیلم آمده است« :حشمت:
فکر نمی کردم تاوان اشــتباهم رو با تو پس بدم ،لیال:
زهرمار »...سایر عوامل تولید فیلم سینمایی «زهرمار»
هم عبارتند از؛ نویسنده :پیمان عباسی ،مجری طرح:
احسان درخشان ،دســتیار تهیه کننده :امیرحسین
نوروزبیگی ،برنامهریز :پوپک مظفری ،دســتیار اول
کارگردان :رضــا بختیاری ،مدیرتولیــد :پروانه زبان
فهم ،مدیر فیلمبرداری :تــورج اصالنی ،طراح گریم:
عبداهلل اسکندری ،طراح صحنه :مهدی موسوی ،طراح
لباس :ثنا نوروزبیگی ،صدابردار :محمود خرسند ،مدیر
هماهنگی :حسین بشگرد ،عکاس :کوروش جوان ،مدیر
روابط عمومی و مشاور رسانه ای :سپیده آماده.

فيلمربدارى «رقص روى
شيشه» در تهران آغاز شد
صبا :فيلمبردارى مجموعه «رقص
روى شيشه» با اضافه شدن ترالن پروانه و ابوالفضل
ميرى به فهرســت بازيگران ،در روزهاى گذشته
آغاز شد.
ترالن پروانه و ابوالفضل ميرى به تازگی به فهرست
بازيگران «رقص روى شيشــه» اضافه شدهاند و
فيلمبردارى از روزهاى گذشته در لوکیشن دفتر
فیلمسازی و در شهر تهران آغاز شده است.
اين در حالى اســت كه هنوز فهرســت بازيگران
تكميل نشده و گروه در تالش هستند تا همزمان
با فيلمبردارى ،عــاوه بر تكميل تيــم بازيگران
مجموعه ،بازيگر جديدى را نيز جايگزين مرحوم
سعيد كنگرانى كنند كه قرار بود در «رقص روى
شيشه» مقابل دوربين برود.
«رقــص روى شيشــه» مجموعه  ٢٦قســمتى
پربازيگرى است كه فيلمنامه آن را طال معتضدى
براساس طرحى از ابوالفضل كاهانى به نگارش در
آورده اســت و تاكنون حضور بازيگران مطرحى
چون :بهرام رادان ،امير آقايى ،ميترا حجار ،مهرداد
صديقيــان ،حامد كميلــى ،بیتا فرهی ،ســتاره
اسكندرى ،فرزاد فرزین ،علیرضا زمانی نسب و با
هنرمندی مهتاب کرامتی در اين مجموعه قطعى
شده است.

