
مهدی شادی زاده؛ عکاس و مستندساز، در گفت وگو با »صبا« درباره تک درختی که قرار است به نام عباس کیارستمی ثبت میراث ملی شود، توضیح داد: عباس کیارستمی 
به دلیل سفرهای زیادی که می کرد از تک درخت های زیادی در طول سفرهایش و در فصول مختلف بازدید کرده بود ولی یکی از این تک درخت ها از بقیه مهم تر و باارزش تر 
است به این دلیل که عباس کیارستمی در فصول مختلف کنار آن عکاسی کرده است. همچنین عکس معروفی از این فیلمساز وجود دارد که در آن همه زمین را برف پوشانده 
و این تک درخت در وسط عکس قرار دارد که این عکس روی یکی از کتاب های شعر کیارستمی نیز منتشر شده است. او با اشاره به شهرت جهانی این تک درخت یادآور شد: 
عباس کیارستمی در ورک شاپ هایش برای شاگردان اروپایی خود از این تک درخت در حوالی تهران، تعریف کرده و به آن ها گفته بود ما در تهران درختی داریم که مردم برای 
این که حاجاتشان برآورده شود، به آن روبان آویزان می کنند. در سال۸۴ زمانی که عباس کیارســتمی این عکس معروف را ثبت کرد، ساسان توکلی فارسانی که از دوستان 
نزدیک کیارستمی است در آن روز همراه او بود و زمانی که کیارستمی مشغول عکاسی از این تک درخت بود، از او عکاسی کرد که این عکس ها در حال حاضر در اختیار من است 
و می خواهم یکی از آن ها را برای پوستر مراسم رونمایی از این تک درخت انتخاب کنم. این مستندساز افزود: من به عنوان یک عکاس و مستندساز سال ها از این که کیارستمی 
از این درخت در فصل های مختلف سال عکس گرفته است باخبر بودم و زمانی که از کنار این تک درخت رد می شدم، می دیدم که دچار آسیب دیدگی شده است. اگر هر جای 
دیگر دنیا بود حتما این درخت با نام عباس کیارستمی ثبت می شد حتی پس از فوت این هنرمند، در بعضی از کشورهای اروپایی، مستندسازان و فیلمسازان درخت و سمبلی 
را به نام کیارستمی کاشتند اما متاسفانه در ایران این اتفاق هنوز نیفتاده است. شادی زاده درباره ســختی های ثبت این درخت در میراث فرهنگی توضیح داد: این کار بسیار 
مشکل بود به این دلیل که باید با فرمانداری و میراث فرهنگی شهرستان دماوند که این درخت در آنجا قرار دارد، هماهنگ می کردم و مشکالت بسیاری در این مدت برای من 
پیش آمد ولی با وجود تمام سختی ها من این درخت را ثبت میراث فرهنگی شهرستان دماوند کردم. به گفته وی، قرار بود ۲۸تیرماه مراسم رونمایی از این درخت برگزار شود 
اما مسائل مالی مانع از آن شد که این مراسم در آن تاریخ برگزار شود. ولی حتما در اواخر مرداد این برنامه اجرایی می شود. این مستندساز درباره حضور هنرمندان در مراسم 
رونمایی از این درخت گفت: زمانی که نام عباس کیارستمی به میان می آید هنرمندان بسیاری برای حضور در این مراسم استقبال می کنند و به این دلیل که مانند این مراسم 
تا به حال در ایران اتفاق نیفتاده است. افراد صاحب نام و مدیران فرهنگی بسیاری از این مراسم حمایت کردند و منتظر هستند تا زمان دقیق مشخص شود تا مهمان های خود 
را برای شرکت در این مراسم دعوت کنند، اما ما تبلیغات عمومی نداریم و با اطالع  رسانی جزیی در چند رسانه زمان برگزاری این مراسم را اعالم می کنیم و بعد از این مراسم، 
مردم می توانند در روزهای آتی برای دیدن این تک درخت به این محل مراجعه کنند. کارگردان مستند »همراه با باد« درباره تندیسی که قرار است کنار تک درخت نصب شود، تشریح کرد: این تندیس توسط احمد عرب بیگی در دست ساخت است که المانی از 
کیارستمی است و قرار نیست چهره او ساخته شود. این تندیس زیر این درخت برای همیشه نصب می شود و ثبت میراث فرهنگی هم به آن می خورد. در این مراسم هم از این تک درخت و هم از این تندیس رونمایی می شود همچنین روی یک برنزی تاریخچه 
این درخت و این که چرا برای کیارستمی این درخت مهم بوده است نوشته و کنار آن نصب می شود تا هر شخصی برای بازدید از این تک درخت می آید با تاریخچه آن آشنا و متوجه شود این درخت یک درخت عادی نیست. همچنین ممکن است کنار این تندیس 

و تک درخت، عکسی از عباس کیارستمی قرار دهیم.

جزییات پروژه ثبت »تک درخت عباس کیارستمی«

حجت قاسم زاده اصل؛ کارگردان و نویسنده فیلم سینمایی »ضدحال استمراری« 
که مدتی پیش پروانه ساخت آن به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی صادر شده 
بود، از منتفی شدن ساخت این فیلم سینمایی خبر داد. این کارگردان سینما درباره 
دلیل منتفی شدن ساخت این فیلم ســینمایی که قرار بود با موضوعی اجتماعی 
ولی مفرح ساخته شــود در گفت وگو با »صبا« عنوان کرد: متاسفانه در این مدت 
شرایط فراهم کردن سرمایه فیلم برای ساخت »ضدحال استمراری« فراهم نشد. 
او ادامه داد: این مدت ۱۳ماه به قدری به من سخت گذشت که دیگر نمی توانم برای 
ساخت این فیلم سینمایی صبوری کنم و به همین دلیل ساخت آن منتفی شده 
است. قاسم زاده اصل در پایان با اشاره به گذراندن پنج ماه از پیش تولید این فیلم 
سینمایی گفت: در مرحله انتخاب عوامل و بازیگران فیلم بودیم که متوجه شدیم 
سرمایه فیلم تامین نمی شود و به همین دلیل ساخت آن پس از پنج ماه پیش تولید 

منتفی شد.

منتفی شدن ساخت »ضدحال استمراری«

چهار شنبه 9 مرداد 1398/ شماره 1165
3خـبـر   سینما

صبــا:  »کاشــی هفت رنگ« 
فیلمی تجربی با داستانی است 

که در دو دوره صفوی و معاصر پیش می رود. در این فیلم 
از بعضی تصاویر ســریال »شــیخ بهایی« و »روشن تر از 
خاموشی« استفاده شده است. فیلم »کاشی هفت رنگ«، 
برای اولین بار در سینمای ایران از کوالژ برای قصه گویی 
استفاده کرده اســت. ســاخت این فیلم نزدیک به چهار 
سال طول کشیده و فیلم فقط برای یک بار نمایش، مجوز 
گرفته اســت. این فیلم با ایجاد شخصیت محوری یک زن 
شــهرزاد قصه گو در تصاویری که محوریت مردانه دارند 
روابط قدرت را در بعد داســتان وارونه می کند. عالوه بر 
آن فیلم »کاشــی هفت رنگ« در قالب کوالژ رئالیســتی 
فریب ســینما در جعل زمان و مــکان را نمایان می کند. 
به طور خاص فیلم های تاریخی که خواســته یا ناخواسته 
به عنــوان واقعیت تاریخی به حافظه جمعی پیوســته اند، 
به چالش کشیده می شــوند. در فیلم »کاشی هفت رنگ« 
مســعود دلخواه، مینا ســلیمی، آریا توســلی، مصطفی 
بهشتی و آریاز ذوالفقاری نقش آفرینی می کنند. این فیلم 
همچنین با صدای ابوالحســن تهامــی، کتایون اعظمی، 
حسین نورعلی، حمید منوچهری و امیر منوچهری روایت 
می شود. منوچهر زنده دل و زنده یاد بهرام زند در »کاشی 
هفت رنگ« حضوری افتخاری دارند. بعــد از رونمایی از 
فیلم »کاشی هفت رنگ« در خانه هنرمندان، نشست نقد و 
بررسی این فیلم با حضور آرش خوشخو و حسام مقامی کیا 

برگزار خواهد شد.

صبا : لــوکا گوادانینو؛ کارگردان 
فیلم »مرا با نام خودت صدا بزن« در پروژه بعدی اش سراغ 
اقتباس رمان »ســاالر مگس ها« به تهیه کنندگی کمپانی 
برادران وارنر مــی رود. گوادانینو هم اکنون در حال مذاکره 
برای کارگردانی اقتباس اثر کالسیک ویلیام گلدینگ است. 
این اثر که در سال۱۹۵۴ نوشته شــده، داستان گروهی از 
دانش آموزان پسر کم سن وســال مدرسه شبانه روزی است 
که در جزیره ای گیر می افتند و به مرور تبدیل به موجودات 
بدوی و وحشی می شــوند. لیندزی بیر، جنوا رابرتسون-

روت و نیکول پرلمن بنیانگذاران استودیوی نان یونیورس 
قرار اســت مدیریت تولید ایــن فیلم را برعهــده بگیرند. 
درصورتی که قــرارداد همکاری گوادانینو نیز امضا شــود 
این کارگردان ایتالیایی به همــراه مارکو مورابیتو به عنوان 
تهیه کننده در فیلم فعالیت می کنند. استودیو وارنر پیش 
از این در ســال۲۰۱۷ اعالم کرده بود که می خواهد نسخه 
دخترانه این اثر را با فیلمنامه ای از اسکات مک ِگهی و دیوید 
سیگل به کارگردانی سیگل بســازد که البته این تالش به 
سبب قرار دادن نویسندگان و کارگردان مرد برای یک اثر 
زنانه با انتقاد مواجه شد و به نتیجه نرسید. اقتباس گوادانینو 
به این دلیل که به گروه مدرســه پسرانه می پردازد به متن 

ویلیام گلدینگ نزدیک تر است.

»ساالر مگس ها« 

دوباره بر پرده نقره ای

»كاىش هفت رنگ«؛ فیلمی با 

مجوز فقط یک بار منایش

روزهای پایان تصویربرداری 

»اقیانوس پشت پنجره« در قشم

صبا :  ســیدجالل چاوشــیان 
تهیه کننــده فیلم ســینمایی 

»اقیانوس پشت پنجره« به کارگردانی بابک نبی  زاده به عنوان 
جدیدترین اثر ســینمایی کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان درباره روند ســاخت این فیلم گفت: در حال حاضر 
حاضر روزهای پایانی تصویربرداری این اثر ســینمایی را در 
جزیره قشم سپری می کنیم و همزمان مراحل فنی فیلم نیز 
در دست انجام است. او اعالم کرد: حداکثر تا ۲۰مرداد فیلم 
»اقیانوس پشت پنجره« آماده می شود.چاوشیان درباره مدت 
زمان پیش تولید و تولید فیلم ســینمایی »اقیانوس پشــت 
پنجره« توضیح داد: حدود ۶ تا ۷ماه زمان صرف پیش تولید 
فیلم شــد و حدود یک ماه پس تولید و حدود پنجاه روز هم 
تصویربرداری اثر به طول انجامید. تهیه کننده »اقیانوس پشت 
پنجره« درباره ارزیابی خود از کیفیت این فیلم ســینمایی، 
گفت: با وجود این که این اولین فیلم نبی زاده است، اما او سابقه 
بیست ساله دستیاری کارگردان های مطرحی همچون آقایان 
تقوایی و مجیدی را دارد، همچنین ساخت چند فیلم کوتاه را 
در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. او در پایان تاکید 
کرد: مطمئنم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با فیلم 
»اقیانوس پشت پنجره« یک فیلمســاز موفق را به سینمای 

ایران معرفی می کند.

مهر:  فیلمبرداری فیلم »دوزیســت« به کارگردانی بــرزو نیک نژاد و 
تهیه کنندگی سعید خانی که از اواســط فروردین آغاز شده بود پس 
از پنجاه جلسه به پایان رســید. جواد عزتی، هادی حجازی فر، ستاره 
پسیانی، مجید نوروزی، الهام اخوان و پژمان جمشیدی، با حضور مانی 
حقیقی و ســعید پورصمیمی جمع بازیگران »دوزیست« را تشکیل 
می دهند. »دوزیســت« یک فیلم اجتماعی است که دومین همکاری 
ســعید خانی و برزو نیک نژاد به عنوان تهیه کننده و کارگردان بعد از 
»لونه زنبور« است. در خالصه داســتان این فیلم آمده است: »حمید: 

دوزیسته دیگه، نره زیر آب که، میره زیر دست و پا له میشه...«.

کیــوسک

»بدل« از جشنواره کانادایی
 جایزه بهترین فیلمنامه را گرفت

تدوین »دوزیست« 
به پایان رسید

»پسر دریا« راهی
 »ملبورن« استرالیا شد

تکلیف »مرد ایرلندی« مشخص شد
صبا:  »مرد ایرلندی« جدیدترین ساخته مارتین اسکورسیزی آماده است تا نخستین 
نمایش جهانی خود را به عنوان فیلم افتتاحیه پنجاه وهفتمین دوره جشنواره فیلم 
نیویورک تجربه کند. درام جنایی »مرد ایرلندی« به کارگردانی مارتین اسکورسیزی 
که مدت هاست سینمادوستان انتظار آن را می کشند سرانجام قرار است در جشنواره 
نیویورک امسال جایی که ریاســت آن را کنت جونز دوست شخصی اسکورسیزی 
برعهده دارد به نمایــش درآید. فیلم پیش از این به دلیل اســتفاده از تکنیک های 
جوان سازی مدت ها در اتاق تدوین به ســر می برد و احتمال می رفت که نتواند به 
فصل جوایز برسد. »مرد ایرلندی« با بودجه ۲۰۰میلیون دالری یکی از امیدداران 
نت فلیکس در فصل جوایز اسکار امسال است. فیلم نهمین همکاری رابرت دنیرو با 
مارتین اسکورسیزی و اولین همکاری اسکورسیزی با آل پاچینو است. جو پیشی و 
هاروی دو تن از یاران نزدیک اسکورسیزی در طول این چند دهه نیز از دیگر بازیگران 
فیلم هستند. بابی کاناوال، آن پاکین و ری رومانو دیگر بازیگران »مرد ایرلندی« را 
تشکیل می دهند. جشــنواره فیلم نیویورک از روز ۲۷سپتامبر تا ۱۳اکتبر به مدت 

۱۷روز در لینکلن سنتر شهر نیویورک برگزار می شود.

صبا : فیلم کوتاه »بدل« به نویســندگي و کارگرداني روناک جعفري 
 Mirror برنده جایزه بهترین فیلمنامه از جشــنواره بیــن المللي فیلم
mountain  کانادا شد. این جشنواره همه ساله در شهر اُتاوا پایتخت کانادا 

برگزار مي شود. پیش از این یکي از اعضاي هیات انتخاب »بدل« را فیلم 
برتر خود انتخاب کرده بود و درباره این فیلم گفته بود: فیلم »بدل« به 
کارگرداني رونــاک جعفري ترکیبي از عناصر ســنتي، تجربي و حتي 
المان هاي فرامتني است که شــامل صحنه هاي زیبا و معنوي است و 
چکیده اي با محتواي تغییر هویت و ناامیدي در بستر سوررئالیته است، 
نکته برجسته و قابل تاملش این است که مخاطب را عمیقا درگیر کرده 
و به فکر و تعمق وامی دارد و برداشــت های چندوجهی ایجاد می کند. 
چهارمین دوره این جشنواره ۲۶ و ۲۷جوالی ۲۰۱۹ )۴ و ۵مردادماه( 

در شهر اتاوا کانادا برگزار شد.

مهر:  شــصت وپنجمین دوره جشــنواره فیلــم »ملبــورن« از ۱۰ تا 
۲۷مردادماه۹۸ در کشور اســترالیا برگزار می شــود و فیلم انیمیشن 
»پسر دریا« ســاخته عباس جاللی یکتا در بخش رسمی این رویداد به 
نمایش درمی آید. این فیلم چندی پیش موفق به کسب جایزه ویژه شهر 
انسی جشنواره ANNECY فرانسه و جایزه بهترین فیلم آسیایی بخش 
ویژه فیلم های کودک و نوجوان جشــنواره انیمیشــن و کارتون سئول 
کره جنوبی SICAF شده بود. در خالصه داستان این فیلم انیمیشن آمده 
است: »زن و شوهری به همراه پسری، روی دیوار زندگی می کنند. حضور 

پسر کم کم تغییراتی در زندگی آن ها ایجاد می کند...«.


