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خـبـرسینما

پوالد کیمیایی در گفتوگو با «صبا»:

امیدوارم بتوانم «هانه» را بسازم

در گفتوگو با «صبا» مطرح شد
اشکان رهگذر؛ کارگردان انیمیشن «آخرین داستان» که با درخشش زیادی در جشنوارههای
مختلف خارجی روبهرو شده است ،درباره وضعیت انیمیشنسازی در ایران و استقبال مخاطبان از
انیمیشنهای ایرانی در گفتوگو با «صبا» اظهار کرد :باید در سبد سینمای ایران انیمیشن وجود
داشته باشد و با نبود آن گویی چیزی کم است.
او در ادامه افزود :هر زمانی که انیمیشنی وارد چرخه اکران شــده است با موفقیت روبهرو بوده
است ،مانند انیمیشنهای «فیلشاه»« ،شاهزاده روم» و ....این نشاندهنده این است که مردم ما
انیمیشنها را دوست دارند و بهخاطر آن به سینما میروند ،ولی متاسفانه سینماداران و دولت از
آن حمایت نمیکنند.
رهگذر به فراهم کردن شرایط طبیعی ساخت انیمیشن در ایران اشاره کرد و افزود :اگر بخواهیم
انیمیشنی روند چهارساله تولید خود را طی کند باید شرایط طبیعی برای آن فراهم شود .اگر شرایط
ایدهآلی برای من و همکارانم فراهم شود ،میتوانیم هر چهارسال یک خروجی انیمیشن خوب برای
ارائه در سینمای ایران داشته و در هر فصل شاهد انیمیشنهای باکیفیت و ایرانی در سینما باشیم.
او در ارتباط با اکران داخلی انیمیشن «آخرین داستان» توضیح داد :پس از طی مراحل قانونی ،تالش
میکنیم که این انیمیشن را نوروز یا تابستان ۹۸در ایران اکران کنیم.
رهگذر درپایان درباره فعالیتهای جدید خود نیز تصریح کرد :بهزودی تولید انیمیشن جدیدم
را آغاز خواهم کرد.
گفتنی است؛ انیمیشن «آخرین داستان» اولین انیمیشن بلند سینمایی به کارگردانی اشکان
رهگذر است که از سال ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۶در استودیو هورخش تولید شده است .داستان این فیلم،
برداشتی آزاد از داستان «ضحاک» شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است.
پرویز پرستویی ،لیال حاتمی ،حامد بهداد ،اشکان خطیبی ،بیتا فرهی ،اکبر زنجانپور ،فرخ نعمتی،
حسن پورشیرازی ،باران کوثری ،مجید مظفری ،شقایق فراهانی ،ملیکا شریفینیا ،زهیر یاری ،و
بانیپال شومون از گویندگان نقشهای این انیمیشن هستند.
انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» به تهیهکنندگی احسان رسولاف و تولیدشده در استودیو
یویکمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان
هورخش ،پیشاز این در س 
موفق به دریافت جایزه ویژه هیاتداوران در بخش سینمای ایران و جوایز بهترین کارگردانی و
فیلمنامه در بخش بینالملل و جایزه کوکومیکس موسیقی بیستمین جشنواره بینالمللی فیلم
فانتزی بوچئون کره شده بود.

پوالد کیمیایی؛ کارگردان فیلم سینمایی «هانه» که در مرحله تحقیق و نگارشی است ،در ارتباط
با آخرین وضعیت این فیلم سینمایی به «صبا» گفت :در پی سرمایهگذار خارجی برای ساخت
«هانه» هستم .این فیلم شامل یک بخش شــرقی و یک بخش غربی میشود و موضوع آن هم
ارتباطی به ایران ندارد.
او در ادامه افزود« :هانه» روایت قربانیان جنگ جهانی دوم است و شماتیک فیلم به موضوع کشتار
بسیاری از انسانها در جنگ جهانی دوم و خاطرات تلخی که هنوز باقیماندههای آن در شهرهای
کشورهای اروپایی مشهود است؛ اشاره میکند .همین طور روایتگر اتفاقاتی است که در شرق و
خاورمیانه با موضوع گروهکهای تروریستی در حال رخ دادن است .موضوع فیلم «هانه» به کوچ
مردم و ترک وطنشان میپردازد و بحثی انسانی با شماتیک جهانی را روایت میکند.
کیمیایی به فیلمبرداری بخشی از فیلم در ایران اشاره کرد و گفت :دوست دارم بخش زیادی از
فیلم را بهدلیل امکانات حرفهای در خاورمیانه در ایران فیلمبرداری کنم .این پروژه پروسه طوالنی
دارد که با اتمام مسائل فیلم «معکوس» به سراغ پیشتولید «هانه» خواهم رفت .فیلم «هانه»
فیلمی سخت است و امیدوارم بتوانم آن را بسازم.
بازیگر «قاتل اهلی» در ارتباط با لوکیشنهای فیلم افزود۵۰ :درصد از فیلم در اروپا فیلمبرداری
میشود۴۰ .درصد از فیلم در فالشبکها دیده میشــود و ما در جزییات و فالشبکها فضای
جنگ را میبینیم ،قصه در اروپا و بخشی زیادی در لهستان فیلمبرداری خواهد شد.
او درخصوص بازیگران این فیلم توضیح داد :حضور بازیگران ایرانی در این فیلم بستگی به زبان
دارد که ما بتوانیم بازیگری را داشته باشیم که هم به زبان عربی و هم به زبان انگلیسی مسلط باشد
و ما در پروسه اولیه تولید هستیم .قطعا با طی مراحل نگارش و تحقیقاتی ،تولید فیلم در سال۹۸
خواهد بود.گفتنی است؛ پوالد کیمیایی فیلم سینمایی «معکوس» را به تهیهکنندگی مسعود
کیمیایی و بازیگرانی چون بابک حمیدیان ،علیرضا کمالی ،اکبر زنجانپور ،شهرام حقیقتدوست
و لیال زارع آماده نمایش دارد.

اکران «آخرین داستان» در سال آینده

افزایش تعداد اعضای هیاتمدیره انجمن تهیهکنندگان مستقل سینما

صبا :در پی تصویب اساسنامه انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران
مبنیبرپذیرشاعضایحقیقیوپیوستناعضایحقیقیانجمنمدنیسابق
به انجمن صنفی ،مجمع عمومی برای افزایش افراد هیاتمدیره برگزار شد .ایسنا :عباس نظامدوســت درباره وضعیت اکران «گرگ بازی» و
در این نشست که با حضور دوســوم اعضای صاحب رای و مهندس کالته؛ برنامهریزیاش برای ساخت فیلم دوم گفت :فیلم تقریبا دو هفته
نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی ،برگزار شد ،ابتدا رئیس انجمن گزارشی است که روی پرده سینماها رفته و از شروع اکران شش روز خوب
از مشکالت مربوط و رفع موانع به اساســنامه و حضور اعضای حقیقی در را در آخر هفته و نیمبهــای اول هفته بهدلیــل تعطیالت و بازی
کنار اعضای حقوقی را ارائه داد .سپس مجمع عمومی امین تارخ ،مرتضی پرسپولیس از دســت دادیم .با این حال در همین دو هفته حدود
شایسته ،سیروس تسلیمی را بهعنوان اعضای هیاترئیسه و حسن قلیزاده 600میلیون تومان فروش داشتهایم و اگر همین طور ادامه پیدا کند
و غالمرضا گمرگی را بهعنوان اعضای ناظر برگزید.ترکیب فعلی هیاتمدیره میتوان گفت اکران نسبتا موفقی را در این فصل از سال داشتهایم.
پس از افزایش تعداد عبارت است از خانم منیژه حکمت و آقایان مرتضی
شایسته ،سیروس تسلیمی ،سیدمحمود رضوی ،سیدغالمرضا موسوی ،همچنین اگر فیلم با همین روند مخاطب داشته باشد ،همانطور که
سعیدخانی،ساسانسالورومنصورلشگریقوچانیاست.سیدمحسنجاهد از قبل هم درنظر داشتم و گپوگفتهایی که صورت گرفتهبود ،با
و علی واجد سمیعی بازرسان انجمن هستند.مجمع عمومی به هیاتمدیره مشورت تیم تولید و تهیهکننده ،امیدواریم که «گرگ بازی »2را
ی است از اتفاقات همین فیلم با یک فضای جدید
تکلیف کرد که در اولین فرصت؛ شورای تولید ،شورای پخش و هیات داوری بسازیم که ترکیب 
معمایی در خانهای جدید.
را راهاندازی کند.

صبا :وضعیت سینمای رسانهها
در سیوششمین جشنواره فیلم
فجر نظرسنجی میشود .مسعود نجفی؛ با اعالم
این خبر گفت :باتوجه به بازخوردهایی که از برپایی
جشنوارهسیوششمجشنوارهفیلمفجردرپردیس
ملت داشتیم که همچنان هم ادامه دارد تصمیم
گرفتیمدرقالبپرسشنامهایبهجزییاتسینمای
رسانهها در دوره گذشــته بپردازیم .مدیر روابط
یوهفتمین جشنواره فیلم فجر ادامه
عمومی س 
داد :فرم نظرسنجی با  ۲۳سوال آماده شده و لینک
آن از طریق سامانه جشنواره برای همه حاضران
در سینمای رسانه شــامل خبرنگاران ،عکاسان،
تصویربــرداران ،عوامل فنــی ،تهیهکنندگان و
کارگردانان آثار حاضر در جشنواره ارسال میشود.
او با بیان اینکه این نظرسنجی از روز گذشته آغاز
شده است گفت :در همان روز اول با مشارکت اهالی
محترم رسانه بیش از چهارصد نفر پرسشنامه را
تکمیل کردند و امیدواریــم مجموع این نظرات
منجر به اتفاق بهتری برای دوره پیش رو شود.

کارگردا ن «شنل»
در پی «بازیافت»
مهر :کارگردان فیلم «شنل» با
اشاره به اینکه دو فیلمنامه آماده
تولید دارد ،بیان کرد یکی از این آثار با نام «ماکان»
میتواند تجربهای مشــابه «هامون» در ســینمای
ایران باشــد .حســین کندری؛ کارگردان سینما ،با
اشاره به جدیدترین پروژههای خود در حوزه سینما
گفت :در حال حاضر دو فیلمنامه در دســت دارم که
همچنان بهدنبال ایجاد شرایط مناسب برای ساخت
این دو فیلمنامه هستم .البته اواخر سال ،۹۶با چند
سرمایهگذار برای تولید به توافق رسیدم که متاسفانه
بهدلیل تغییر شــرایط اقتصادی ،تولید این دو پروژه
به تعویق افتاد.
وی بیان کرد :اولین فیلمنامــه «ماکان» نام دارد که
یک اثر اجتماعی ،شهری و تراژیک است که میتوان
آن را یک اثر شخصیتمحور با داســتانی روان و پر
از جزییات دانست .میتوان گفت «ماکان» بهنوعی
«هامون» امروز است.این کارگردان سینما ادامه داد:
میخواســتم برای تولید «ماکان» از بنیاد سینمایی
فارابی درخواســت وام کنم اما میدانستم فارابی به
پروژههای اینچنینی پول نمیدهد.او با اشاره به پروژه
دیگر خود توضیح داد :فیلمنامه بعدی «بازیافت» نام
دارد که باتوجه به فضای متفاوتی که برای آن در نظر
گرفتهام باید در خارج از کشور تولید شود .برای این
پروژه ترجیح میدهم بهغیر از بازیگر نقش اول مرد،
همه بازیگران خارجی باشند ،به همین دلیل چنین
پروژهای نیاز به سرمایهگذار خارجی دارد.
برگزاریپانزدهمینجشنواره
فیلم«مقاومت»درلبنان

کیــوسک

«گرگ بازی »2ساخته میشود؟

نظرسنجیسینامیرسانههای
جشنوارهفیلمفجر

نکوداشت زندهیاد آخوندی در جشنوارهبینالمللیفیلم مقاومت
صبا :آیین نکوداشت و تجلیل زندهیاد حمید آخوندی هنرمند متعهد
سینما و تلویزیون همزمان با برگزاری پانزدهمین جشنواره بینالمللی
فیلم مقاومت در تهران برگزار میشــود.حمید آخوندی تهیهکننده
مطرح سینما که 5خرداد 96درگذشت ،برای نخستین بار از سال69
وارد عرصه سینما شد.زندهیاد آخوندی در سال 74دستیار کارگردان
«سفر به چذابه» و در سال 77دستیار کارگردان «باشگاه سری» شد.
همچنین در سال 70نویسندگی و مشاوره تحقیق و مشاور کارگردانی
«لبه تیغ» را برعهده داشــت .او نیز در همان سال در فیلم «پناهنده»
مشــاوره فیلمنامه داد و بهعنوان یکی از بازیگران نقشآفرینی کرد.
مرحوم آخوندی که خود جانباز جنگ بود در مقام تهیهکننده سینمای
ایران آثار قابل قبولی در سینمای دفاع مقدس ارائه داد که ازجمله آنها
میتوان به «ماهورا»« ،چاقی»« ،پایان خدمت» و «روز ســوم» اشاره
کرد .آخوندی همچنان در برنامهســازی تلویزیونی هم دستی داشت
و تهیهکننده برنامه محبــوب و پرطرفدار «صندلــی داغ» بود.آیین
نکوداشت این فیلمساز فقید همزمان با برگزاری پانزدهمین جشنواره
بینالمللی فیلم مقاومت برگزار خواهد شد.

ما بهدنبال روشنگری اذهان در سراسر دنیا هستیم

برنا :خسرو سینایی؛ فیلمنامهنویس و کارگردان سینما ،یکی از اولین
هنرمندانی است که به کمپین «همصدایی در برابر تحریم» پیوسته و
انزجار خود را از تحریمهای آمریکا علیه کشور ما اعالم کرده است.
سینایی در رابطه با این مسئله گفت :نقش هنرمند در یک جامعه تنها به
خلق یک اثر هنری محدود نمیشود ،نقش هنرمند در جامعهاش نقشی
فوری و لحظهای نیست و او باید در نظر داشته باشد که هر نظری از سوی
او در معرض دید اذهان مختلف قرار میگیرد.
او افزود :یکی از وظایفی که یک هنرمند باید در نظر داشته باشد روشن
کردن اذهان در سطح جهانی نسبت به کشــورش است .مطمئناً همه
هنرمندانی که به کمپین «همصدایی در برابر تحریم» پیوستهاند انتظار
رخ دادن اتفاقی فوری ندارند و من نیز بهشخصه با دیدگاه رخ دادن سریع
یک اتفاق به این کمپین نپیوستهام.
این کارگردان در پایان اظهار داشت :ما بهدنبال روشنگری هستیم و این
حرکت هنرمندان برای رخ دادن چنین اتفاقی میتواند بسیار مفید باشد
تا همه اذهان در همه دنیا با بیعدالتی که علیه مردم ایران صورت میگیرد
آشنا شوند چرا که بیش از هر چیز مردم ایران هستند که با تحریمها دچار
بحران میشوند.

صبا :بــا امضــای تفاهمنامهای
بین محمد خزاعی؛ دبیر جشــنواره
بینالمللی فیلم «مقاومت» و شیخ علی ضاهر؛ رئیس موسسه
الرســاالت لبنان ،پانزدهمین جشــنواره بینالمللی فیلم
«مقاومت» در قالب «هفته ســینمای مقاومت» در کشــور
لبنان برگزار میشود«.هفته ســینمای مقاومت» در لبنان
آغاز سلسله هفتههای سینمای مقاومت در این دوره است که
طی روزهای  ۱۲تا ۱۵آذرماه در شهر بیروت برگزار میشود.
فیلمهای سینمایی «سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی
باشهآهنگر« ،ماجرای نیمروز» به کارگردانی محمدحسین
مهدویان« ،امپراطور جهنم» به کارگردانی پرویز شیخطادی
و «تنگــه ابوقریب» بــه کارگردانی بهرام توکلــی ازجمله
فیلمهایی است که در «هفته ســینمای مقاومت» در لبنان
به نمایش درمیآیند.همزمان با برگزاری جشنواره بینالمللی
«مقاومت» در لبنان جمعی از سینماگران ایرانی نیز به این
کشور سفر میکنند.نمایش فیلمهای ایرانی ،سخنرانی دبیر
جشنواره فیلم «مقاومت» و تعدادی از سینماگران ،برپایی
جلسات نقد و بررسی و نشست پرســش و پاسخ با رسانهها
از دیگر برنامههای پیشبینیشــده در این هفته فیلم است.
پانزدهمین جشــنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» به همت
بنیاد فرهنگی روایت فتح ،انجمن ســینمای انقالب و دفاع
مقدس با همکاری مراکز و ســازمانهای مختلف کشــور
همزمان با هفته گرامیداشت بســیج از  ۵تا ۹آذر به دبیری
محمد خزاعی در تهران برگزار میشود.

