
ایسنا: باراک اوباما؛ رئیس جمهور سابق آمریکا به همراه همسرش میشل اوباما، 
اولین تجربه خود را به عنوان تهیه کننده مســتند در شبکه نت فلیکس رونمایی 
کردند. باراک اوباما که سال گذشــته به همراه همسرش یک قرارداد همکاری با 
کمپانی نت فلیکس به عنوان تهیه کننده امضا کرده بودند با تاسیس کمپانی »هایر 
گراوند« اولین مستند خود را به نام »کارخانه آمریکایی« را در شبکه نت فلیکس 
به نمایش گذاشتند. مستند »کارخانه آمریکایی« به موضوع جهانی سازی و رقابت 
تجاری میان آمریکا و چین می پردازد و داستان آن درباره یک میلیاردر چینی به 
نام »کائو دوانگ« است که در اواخر ســال۲۰۱۴ میالدی، یکی از کارخانه های 
تعطیل شده جنرال موتورز را در ایالت اوهایو خریداری کرد تا بتواند شعبه آمریکایی 
کمپانی بزرگ ساخت شیشه اتومبیل خودش به نام »فویائو« را تاسیس کند به 
همین دلیل تعدادی نیرو از چین به آمریکا آمدند و در کنار دو هزار کارگر آمریکایی 
مشغول به کار شدند. در ابتدا همه چیز خوب به نظر می رسد اما در ادامه تفاوت های 
فرهنگی میان کارمندان ارشد چینی و کارگران آمریکایی مشکل ساز می شود. این 
مستند به کارگردانی مشترک استیون بوگنار و جولیا ریچرت اولین نمایش جهانی 
خود را در جشنواره فیلم ســاندنس تجربه کرد و موفق به کسب جایزه بهترین 
کارگردانی از این رویداد سینمایی شد و از حاال به عنوان یکی از شانس های اسکار 

مستند شناخته می شود. 

»۲۳نفر«آبانماه
بهسینماهامیآیند

رونماییازاولینمستندبهتهیهکنندگیاوباما هایائومیازاکی
جایزهاسکالر۲۰۱۹رادریافتمیکند »شاهین«بهپایان

مراحلفنیرسید
صبا:  فیلم سینمایی »شاهین« به کارگردانی ساالر طهرانی، نویسندگی 
مهران رنجبر، تهیه کنندگی آرش سجادی حسینی و علی گلبهاران در پنج 
اســتودیوی فنی مراحل پس از تولید خود را پشت سر می گذارد. در این 
اثر سینمایی علیرضا کمالی، گالره عباسی، مهران رنجبر، بهار نوحیان، 
فرزین محدث و احســان امانی به ایفای نقش می پردازند و ریحانه رضی 
و فرشاد دهنوی نیز به عنوان دو بازیگر جوان به سینما معرفی می شوند. 
هادی الیاس، رامتین خیرخواه، آریا نادری پور، آرش کلهر، بهناز حسینی و 
بهرام گوهران دیگر بازیگران مستعد و جوانی هستند که در فیلم سینمایی 
»شاهین« حضور دارند. فیلم سینمایی »شاهین« محصول جدید سازمان 
سینمایی داریوش است. هلیا رضایی عکاس و روژان ایرجی طراح گرافیک 

این فیلم سینمایی هستند.

تســنیم :  فیلم ســینمایی »۲3نفر« به کارگردانی مهدی 
جعفری و تهیه کنندگی مجتبی فرآورده پس از پایان ماه محرم 
و صفر در ســینماهای سراسر کشــور به اکران درخواهد آمد. 
این فیلم سینمایی در جشنواره سی وهفتم فیلم فجر موفق به 
دریافت ســیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی شد. »۲3نفر« 
به تهیه کنندگی مجتبی فرآورده، روایت گروهی از رزمندگان 
نوجوان ایرانی اســت کــه در جریان جنگ ایــران و عراق در 

سال۱36۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.

مهر:  هایائو میازاکی؛ فیلمســاز انیمیشــن برنده جایزه اســکار و خالق یکی از 
معروف ترین انیمه ها یعنی »Spirited Away« در مراســم امسال شام و برنامه های 
»رایمن آرتس« جایزه بینش خالقانــه اســکالر )Sklar( را دریافت خواهد کرد. 
میازاکی که در توکیو ژاپن به دنیا آمده، در کارنامه حرفه ای خود فهرستی چشمگیر 
از فیلم ها و همچنین جوایز و نامزدی ها را دارد. از جمله دیگر فیلم های او می توان 
به »قلعه متحرک هاول«، »پونیو« و »باد برمی خیزد« اشــاره کرد که سال۲۰۱3 
نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم انیمیشن سال شد. عالوه بر این، میازاکی 
سال۲۰۱۴ وارد تاالر مشاهیر کمیک های ویل آیزنر شد و به خاطر یک عمر دستاورد 
حرفه ای یک اسکار افتخاری دریافت کرد. جدیدترین فیلم او یعنی »چطور زندگی 
می کنی؟« ســال۲۰۲۰ اکران خواهد شــد. فیل هتما رئیس رایمن آرتس گفت: 
ما بسیار هیجان زده هســتیم که هایائو میازاکی افســانه ای دریافت کننده بعدی 
جایزه بینش خالقانه اســکالر خواهد بود. آثار خارق العاده او باعث پیشــبرد هنر 
داستان ســرایی بصری بوده اند و درحالی که الهام بخش همه ما شده اند، روی کل 
ژانر انیمیشــن اثر گذاشــته اند. او اضافه کرد: نمی توانم هیچ فرد دیگری را تصور 
کنم که تا این حد با قدرت نمایانگر اســاس بینش خالقانه ای باشد که این جایزه 

از آن تجلیل می کند.

علی هاشمی؛ کارگردان فیلم سینمایی »زعفرانیه ۱۴تیر« درباره آخرین وضعیت اکران این 
فیلم سینمایی در گفت وگو با »صبا« عنوان کرد: به تازگی پروانه نمایش فیلم را دریافت کرده ایم 
و در صف هستیم تا زمان قطعی اکران آن مشخص شود. او ادامه داد: دوست دارم فیلم را در پاییز 
اکران کنم ولی باید ببینیم پخش کننده ما که فیلمیران است چه زمانی را برای اکران مشخص 
می کند. هاشمی درباره دلیل تاخیر اکران »زعفرانیه ۱۴تیر« که در سال۹۷ ساخته شده است، 
عنوان کرد: پروسه پروانه نمایش بسیار طوالنی شد و ما از اسفندماه که درخواست پروانه نمایش 
دادیم، بیست روز پیش توانستیم آن را دریافت کنیم. کارگردان »زعفرانیه ۱۴تیر« با اشاره به 
این که با آمدن محمدمهدی طباطبایی نژاد؛ معاون جدید معاونت ارزشیابی و نظارت، دریافت 
پروانه نمایش فیلم سرعت بیشتری گرفت، گفت: یک هفته پس از آمدن آقای طباطبایی نژاد 
پروانه نمایش ما بعد از چندین ماه صادر شد. هاشمی درباره اصالحیه صورت گرفته در این فیلم 
سینمایی گفت: اصالحیه خیلی کوچکی با توافق طرفین در فیلم انجام شده است. این کارگردان 
سینما درباره پیش بینی وضعیت اکران این فیلم سینمایی عنوان کرد: »زعفرانیه ۱۴تیر« فیلمی 
اجتماعی با سوژه ای سالم است که امیدوارم بتواند دیده شود و تماشاگر خودش را جذب کند. 
او در پایان درباره فعالیت های جدیدش عنوان کرد: سه فیلمنامه در دست دارم که یکی از آن ها 
در حوزه دفاع مقدس است و دو فیلمنامه دیگر اجتماعی هستند که در حال حاضر در انتظار 

سرمایه گذار این فیلم های سینمایی هستم.

»زعفرانیه ۱۴تیر« باالخره پروانه منایش گرفت

نشست رسانه ای هیات مدیره خانه سینما، شنبه ۲6مرداد در سالن سیف اهلل داد خانه سینما برگزار شد. همایون اسعدیان؛ رئیس هیات مدیره خانه سینما در این نشست گفت: هویت فرهنگی ما مجموعه وزارت ارشاد است اما قانون می گوید صنف بایستی در 
وزارت کار ثبت شود. ثبت قانونی در وزارت کار یعنی یافتن هویت مستقل. به همین دلیل اگر روزی خانه سینما را ببندند، صنوف می توانند به کار خود ادامه دهند.

به گزارش فارس؛ او افزود: ما در برابر ثبت شدن به عنوان »انجمن فرهنگی« در زمان آقای شمقدری مقاومت کردیم، چون عضومحور نبود. ضمن این که سه نفری که انجمن را ثبت می کنند، پس از مرگ هم حتی مالک محسوب می شوند و انجمن به وراث می رسد. 
اسعدیان ادامه داد: هیات مدیره فعلی طی یک سال ونیم گذشته به این نتیجه رسید که باید این موضوع را تسریع کند. به همین دلیل به همه صنوف اطالع دادیم که اگر ثبت وزارت کار نشوید شاید نتوانید در مجمع عمومی شرکت کنید! او ادامه داد: بعضی از 
صنوف خانه سینما مانند صنف مدرسان اساسا نمی توانند صنف تشکیل دهند. یا صنف جلوه های بصری چون تعدادشان کمتر از پنجاه نفر هستند، نمی توانند فعال برای ثبت قانونی در وزارت کار اقدام کنند. یکی دو تا صنف هم هستند که اصال نمی خواهند در 
وزارت کار ثبت شوند، مانند انجمن صنف آهنگسازان. اما یکی دو صنف یا حتی پنج صنف نمی توانند مسیر قانونی خانه سینما را منحرف کنند. اسعدیان گفت: هیات مدیره هیچ تعجیلی برای تشکیل مجمع عمومی ندارد، چون در اسفندماه مدت حضور ما تمام 

شده و اساسنامه می گوید اگر مجمع را پس از دو بار تمدید سه ماهه )تا شهریور( تشکیل ندهیم، تخلف کرده ایم. بنابراین باید با ۲۱ صنف قانونی مجمع عمومی 
را روز دوشنبه ۲۸مرداد تشکیل دهیم و آن ۱۱ صنف دیگر هم مراحل قانونی را طی می کنند و به مجمع بعدی می پیوندند. دنبال حفظ وحدت صنوف هستیم 
و امیدواریم مسیر را به صورت قانونمند حفظ کنیم. رئیس هیات مدیره خانه سینما درباره تشکیل مجمع عمومی گفت: این موضوع را به وزارت ارشاد هم اطالع 
داده ایم و آن ها هم این موضوع را غیرقانونی نمی دانند. او تصریح کرد: ما در یک دوراهی هستیم، برگزاری یک مجمع قانونی عمومی یا حضور همه صنوف؛ که بعداً 
می توانند به آن ایراد قانونی وارد کنند. رئیس صنفی که نگران ریاست خودش است، نباید معترض باشد، چون من نگران خانه سینما هستم نه یک صنف خاص! 
اسعدیان تصریح کرد: خانه سینما جزو محدود جاهایی است که طی دو دهه گذشته، هیأت های بازرسی نتوانسته اند هیچ ایرادی از آن بگیرند اما یک سایت این 
آمار را که خود ما اعالم کرده ایم، منتشر می کند و می گوید ببینید خانه سینما چه کرده است! او ادامه داد: 3۵درصد خانه سینما خرج امور رفاهی اعضای خانه شده 
است. رئیس هیات مدیره خانه سینما گفت: اعضای هیات مدیره خانه سینما حق جلسه می گیرند که پارسال ۱6۰هزار تومان و امسال ۱۸۰هزار تومان دریافت 
می کنند. او درباره این که آیا جشن خانه سینما تحت تأثیر قرار می گیرد یا خیر، گفت: بعید می دانم دوستان، منافع کالن سینما را بخواهند بابت این قضیه زیر 
سوال ببرند. اسعدیان یادآور شد: شش میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان بودجه از ارشاد گرفته ایم اما بیش از هشت میلیارد گزارش مالی داده ایم و بخشی از این آمار، 
کمک های ناچیز چندصدهزار تومانی به اعضا است. متأسفانه ویترین سلبریتی ها را می بینند که دستمزدهای کالن می گیرند اما بیشتر اهالی سینما با حقوق های 
ناچیز کمتر از دومیلیون تومان بازنشسته می شوند. حقوق مدیرعامل خانه سینما پنج میلیون تومان است. االن در این کشور چه کسی با پنج میلیون تومان کار 
مدیرعاملی را انجام می دهد؟! مرتضی رزاق کریمی؛ نایب رئیس هیات مدیره هم گفت: ما به دنبال وفاق و همدلی بیشتر هستیم اما به صورت قانونی. امسال شش 

جلسه با رؤسای صنوف داشتیم و هیچ کدام از 3۲ صنف حذف نشدند و همه پیشنهادها را شنیدیم و با همفکری آن ها تصمیم گیری می کنیم.

پاسخ رئیس هیات مدیره خانه سینام به حاشیه ها

یکشنبه 27 مرداد 1398/ شماره 1176
3خـبـر   سینما

مهر:  پروانه مرزبان؛ تهیه کننده 
فیلم سینمایی »مرده خور« به 

کارگردانی صادق صادق دقیقی با اشاره به آغاز مراحل فنی 
این پروژه سینمایی گفت: »مرده خور« توسط کاوه ایمانی 
در حال تدوین نهایی است. او بیان کرد: همچنین موسیقی 
این فیلم توسط محسن شریفیان نوازنده و آهنگساز جنوبی 
ساخته می شود. درواقع با توجه به این که فیلم حال و هوای 
جنوب کشــور را دارد، آقای شــریفیان به خوبی می تواند 
موسیقی این اثر سینمایی را بسازد. این تهیه کننده سینما 
با تاکید بر این که پیش از این در خبرها به اشتباه اعالم شده 
بود که سیمون سیمونیان در این فیلم حضور دارد، توضیح 
داد: جمشید هاشــم پور، سام درخشــانی، احمد مهرانفر، 
الدن مستوفی، لیندا کیانی، فرهانه سبحانی، پرهام دلدار، 
ونوس کانلی و جواد فوالدی بازیگــران اصلی »مرده خور« 
هستند. مرزبان با اشاره به این که این فیلم در جنوب کشور 
فیلمبرداری شــده اســت، بیان کرد: »مرده خور« یک اثر 
اجتماعی روز، موضوعات یک خانــواده را روایت می کند. 
کارگردان: صادق صادق دقیقی، تهیه کننده: پروانه مرزبان، 
فیلمبردار: پیمان عباس زاده، تدوین: کاوه ایمانی، صدابردار: 
مســیح ســراج، طراح صحنه و لباس: امیرعباس دهقانی، 
جلوه های ویژه: کامیار شفیع پور، دســتیار اول کارگردان: 
امیرحســین غفاری، برنامه ریز: حمید روشن، طراح گریم: 
اشکان عسگری، مشاور لهجه: اقلیما سقیری، مدیر تولید: 
پرهام دلدار، سرمایه گذاران: پروانه مرزبان و عباس فوالد پور 
و منشی صحنه: داریوش اسقایی، از دیگر عوامل این پروژه 

سینمایی هستند.

صبا:  جشنواره بین المللی فیلم 
»وارنا« از اول تا ۱۰شهریور )۲3 

آگوست تا اول سپتامبر( در بلغارستان برگزار می شود و فیلم 
»یه وا« در بخش خارج از مســابقه این جشنواره به نمایش 
درمی آید. جشــنواره بین المللي فیلــم »وارنا« بزرگ ترین 
جشنواره فیلم بلغارستان است که هر ساله با حضور فیلم های 
جدید کشــورهای مختلف جهان برگزار می شود و نام این 
جشنواره »عشق دیوانگی اســت«، از نام قدیمي ترین فیلم 
بلغاري موجود گرفته شده است که بیش از صد سال از تاریخ 
ساخت آن می گذرد. »یه وا« ســاخته آناهید آباد محصول 
مشترک کشورهای ارمنستان و ایران است. این فیلم درباره 
مادری است که سعی می کند گذشــته پرفرازونشیب خود 
را به فراموشی بســپارد. »یه وا« پزشک 3۴ساله ای است که 
به اتهام قتل شوهرش تحت پیگرد قانونی قرار دارد. او برای 
حفاظت از دختر خردســالش از ایروان فرار کرده، به نقطه 
دوردســتی پناه می برد و به ناچار در محل جدید مجبور به 
مقابله با مسائل و دشواری ها و رودرروی آیینه ای به نام زندگی 
می شود. »یه وا« نامزد سینمای ارمنستان در نودمین دوره 
جوایز اســکار در بخش بهترین فیلم خارجی زبان شده بود. 
این فیلم در جشــنواره های معتبر دیگری نیز شرکت کرده 
و از دوازدهمین جشنواره فیلم »انار«، پانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلــم »زردآلوی طالیی ایــروان«، هفدهمین 
جشنواره »کینو شوک« روسیه، جشنواره فیلم نیویورک و 
جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان موفق به دریافت 

جوایزی شده است.

»یه وا« در جشنواره فیلم 

»وارنا« به منایش درمی آید

تدوین »مرده خور«
 آغاز شد

 »گردو« 
به آلمان رفت

کیــوسک

صبا: فیلم سینمایی »گردو« در 
اولین حضور بین المللی خود به 

 LUCAS(بخش مسابقه جشــنواره بین المللی فیلم لوکاس
International Festival for Young Film Lovers(  راه یافت. 
این فیلم سینمایی در اولین حضور بین المللی خود در بخش 
مسابقه جشنواره بین المللی فیلم لوکاس که از معتبرترین 
جشنواره های موضوعی کودک و نوجوان مورد تایید فیاپ 
اســت حضور دارد و با هفت فیلم دیگر از کشورهایی چون 
دانمارک، هند، آلمان، چین و... در این بخش رقابت می کند. 
چهل ودومین جشــنواره بین المللی لوکاس از تاریخ ۱۹ تا 
۲6سپتامبر)۲۸شــهریور تا ۴مهــر( در فرانکفورت برگزار 
می شــود. فیلمنامه این اثر ســینمایی را مارال سجادی و 
محمدرضا حاجی غالمی نوشــته اند. گفتنی اســت فیلم 
»گردو« پیــش از ایــن متقاضی حضور در ســی ودومین 
جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بود که 
مورد تایید هیات انتخاب این رویداد قــرار نگرفت و مورد 

اعتراض سازندگان قرار گرفت.


