
برنا:  فیلم سینمایی »آستیگمات« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
مجیدرضا مصطفوی، طی هفته جاری توسط موسسه هنرهای 
تصویری سوره و پخش پارسیان وارد شــبکه نمایش خانگی 
خواهد شد. مهتاب نصیرپور، محسن کیایی، باران کوثری، هادی 
حجازی فر، حسین پاکدل، سیامک صفری، بهنوش بختیاری، 
حسام محمودی، محمد شاکری و نیکی کریمی بازیگران فیلم 
»آستیگمات« هستند. »آســتیگمات« پاییز سال گذشته در 

سینماها اکران شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

اصغر فرهادی در تورنتو
باران کوثری کالس می گذارد

 در خانه ایرانی!

»گربه سیاه« بهرام رادان درباره چیست؟ »هفت روز تا بهشت«
 در مورد داعش است

باشگاه خبرنگاران جوان:  خداداد جاللی؛ کارگردان سینما، 
درباره جدیدترین فعالیت سینمایی خود گفت: پیش تولید فیلم 
سینمایی »هفت روز تا بهشت« را اواخر شهریور آغاز می کنیم. 
وی با بیان این که نویسندگی و کارگردانی آن برعهده خودم است، 
گفت: لوکیشــن ها در یونان و موضوعش فلسفی اجتماعی و در 
مورد داعش اســت.جاللی گفت: تدوین »زنی با ارابه چوبی« به 

پایان رسید و محمدرضا دلپاک صداگذاری را انجام خواهد داد.

خبرآنالین :  دو کارگاه آموزشــی با حضور اصغــر فرهادی در جریان 
برگزاری جشــنواره تورنتو در کانادا برپا خواهد شــد. او در یکی از این 
کالس ها، برخی از پالن هــای فیلم های خود را تشــریح خواهد کرد. 
همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی فیلم تورنتو که نیمه شهریور 
در کانادا برگزار می شــود، اصغر فرهادی، دو کالس فیلمنامه نویسی و 
کارگردانی را برپا خواهد کرد. این کالس ها، شــنبه و یکشنبه، هفتم و 
هشتم سپتامبر)۱۶ و ۱۷شهریور( برگزار خواهد شد و در این جلسات 
هنرجویان این فرصت را خواهند داشت تا رودرو پای صحبت های اصغر 
فرهادی؛ کارگردان دارنده دو جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 
بنشینند و از تجربیات این سینماگر ایرانی استفاده کنند. در مسترکالس 
کارگردانی این فرصت نیز خواهد بود که هنرجویان شاهد تشریح برخی 

پالن های یک یا دو فیلم از اصغر فرهادی توسط خود او باشند.

سینما آنالین:  کریم  امینی با اشــاره به موضوع جدیدترین ساخته اش که قرار 
است بهرام رادان تهیه کنندگی اش را برعهده داشته باشد، گفت: کمتر فیلمی در 
سینمای ایران به این موضوع پرداخته است. کریم  محمدامینی درباره جدیدترین 
ساخته اش که قرار است بهرام رادان تهیه کنندگی اش را برعهده داشته باشد، گفت: 
موضوع فیلم »گربه سیاه« درباره معضالت جوانان و امید دادن به این نسل است. او 
گفت: نویسندگی این فیلم را علی اصغری برعهده داشته که چندین بار بازنویسی 
شده و بعد از ســال ها که کمتر فیلمی به این موضوع پرداخته، قصد داریم فیلمی 
درباره نوســانات و باال و پایین رفتن زندگی جوانان را مقابل دوربین ببریم. امینی 
با بیان این که به زودی فیلم »گربه ســیاه« وارد پیش تولید می شود، گفت: هنوز با 
هیچ بازیگری برای حضور در این فیلم صحبت نکرده ایم. فیلمنامه  »گربه سیاه« به 
تهیه کنندگی بهرام رادان، کارگردانی کریم محمدامینی و نویسندگی علی اصغری 
به تازگی از سوی شورای پروانه ساخت اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی 
مجوز ساخت دریافت کرده است. کریم محمدامینی؛ بازیگر و کارگردان ۳۳ساله، 
نوه  خسرو محمدامینی از بازیگران شناخته شده تئاتر است. او فعالیت کارگردانی 

سینمایی خود را با فیلم »دشمن زن« در سال۹۶ آغاز کرد.

آیا فیلم مستند می تواند نامزد اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شود؟ و اگر می تواند، چه اندازه شــانس موفقیت دارد؟ این ها سواالتی است که از ساعات اولیه 
اعالم فیلم »در جستجوی فریده« به عنوان نماینده ایران برای حضور در بخش بهترین فیلم بین المللی اسکار )همان بخش غیرانگلیسی زبان یا خارجی سابق( برای 

بسیاری پیش آمده است.
به گزارش »صبا«، با اعالم خبر فرستادن فیلم مستند »در جستجوی فریده« به عنوان نماینده سینمای ایران، بحث های زیادی درباره شانس موفقیت یک فیلم مستند 
در بخش بهترین فیلم بین المللی )غیرانگلیسی زبان سابق( درگرفته است. این اقدام هیات انتخاب در فرستادن یک فیلم مستند به اسکار، برای کشور ما یک اتفاق 
تاریخی بود با این حال همان گونه که در توضیح ابتدایی قوانین بخش بین الملل اسکار آمده هیچ منعی برای حضور آثار مستند و نیز انیمیشن در بخش بین الملل 
)غیرانگلیسی زبان( اسکار وجود ندارد. این در حالی است که فیلم های انیمیشن و مستند دارای بخش های جداگانه در جوایز اسکار نیز هستند. نمونه های گذشته این 
اقدامات را دوستداران حرفه ای سینما قطعا به یاد دارند. شاخص ترین این نمونه ها در سال های اخیر مربوط به انیمیشن مستند جنگی »والس با بشیر« )۲۰۰۸( است. 
»والس با بشیر« که به صورت انیمیشن خاطرات آری فلمن کارگردان فیلم را از کشتار فلسطینیان در اردوگاه های صبرا و شتیال بازگویی می کرد، توانست در آن سال 
در میان پنج نامزد نهایی بخش غیرانگلیسی زبان اسکار قرار بگیرد، هرچند جایزه آن سال به فیلم ژاپنی »عزیمت ها« رسید. از نمونه های متاخر این اتفاق نیز می توان 
به حضور فیلم مستند »تصویر گمشده« محصول کامبوج که درباره جنایات خمرها بود، اشاره کرد. این فیلم مستند در هشتادوششمین دوره اسکار توانست به میان پنج نامزد نهایی بخش اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان راه پیدا 
کند. البته باید اشاره کرد اگر مستند دیگری به ذهنتان نمی رسد، دلیلش احتماال این است که »تصویر گمشده« و »والس با بشیر« تنها آثار مستند و انیمیشن دو دهه اخیر سینما هستند که به میان نامزدهای نهایی بخش بهترین فیلم 
غیرانگلیسی زبان اسکار راه پیدا کرده اند. با وجود این که آکادمی اسکار نشان داده چندان تمایلی به نامزد کردن فیلم های مستند و انیمیشن در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان ندارد، با این حال سال گذشته، شش کشور )همچون 
کشور ما در سال جاری( ترجیح دادند با وجود احتمال اندک موفقیت، فیلم منتخب شان را از میان آثار مستند تولید شده در کشور خود انتخاب کنند. سال۲۰۱۸ کشورهای پاناما، کامبوج )که گویا خاطره خوبی از فرستادن فیلم مستند 
به اسکار دارد(، اتریش، فلسطین، سوئیس و لتونی با فیلم های مستند پا به رقابت اسکار نهادند، هر چند مطابق انتظار هیچ کدام نتوانستند در میان پنج نامزد نهایی راه پیدا کنند. با توجه به ۸۷ کشوری که آن سال نمایندگان خود را به 
اسکار فرستادند، ۶٫۸درصد فیلم های شرکت کننده در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان نودویکمین دوره اسکار را آثار مستند تشکیل داده بودند. در پایان همان گونه که در باال اشاره شد در دو دهه اخیر تنها دو فیلم مستند آن هم با 
موضوعات دردناک قتل عام مردم بیگناه در میان نامزدهای نهایی بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان جای گرفته اند و به نظر می رسد با توجه به ذائقه اعضای آکادمی »در جستجوی فریده« به عنوان یک اثر مستند، کار دشواری برای 

رسیدن به میان حتی فهرست کوتاه نامزدهای بخش بهترین فیلم بین المللی اسکار )غیرانگلیسی زبان( دارد.

اسکار مستندها را دوست ندارد

افشین هاشمی؛ کارگردان سینما، اظهار داشت: سینمای کودک یک مقوله مهم است و نیاز به 
بحثی مفصل دارد اما اگر شکل عمومی ترش را بخواهم بگویم و بخواهم مشکالت موجود در 
این حوزه را بیان کنم به نظرم امروز به دلیل این که تولید سینمای کودک در بخش خصوصی 
در ظاهر سود ندارد و فقط در بخش دولتی فعال است متأسفانه نگاهی محتاط و عقب مانده 

در آن به وجود آمده است.
به گزارش برنا؛ هاشمی تصریح کرد: همچنان قصه هایی که در این حوزه روایت می شوند از 
جنس قصه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که در دهه5۰ و ۶۰ ساخته 
می شدند درصورتی که در همان دهه۶۰ سینمای کودک به دلیل پیشرو بودنش پرفروش و 
موفق بود. اتفاقا تمام آنچه در سینمای اصلی ما غیرمجاز، حرام یا ممنوع است در سینمای 
کودک به بهانه کودکان مجاز است و ارایه می شــود. او افزود: ازجمله این مسائل می توان به 
رقص و آواز و شوخ طبعی و حتی شادی در دهه۶۰ اشــاره کرد، این مسائل تمام چیزهایی 
هســتند که اگر ممنوع نگوییم، در دهه۶۰ جزو منکرات بود ولی سینمای کودک این ها را 
به بهانه بچه ارایه می داد. در تمام مدتی که تلویزیون سریال های غمگین بچه گانه و کارتون 
نشان می داد و فقط سیزده بدرها که یک کارتن شاد داشت در سینمای کودک شادی و رقص 
و آواز داشتیم و این مسائل نشان از پیشرو بودن سینمای کودک نسبت به زمان خود دارد. 
کارگردان فیلم سینمایی »خاله قورباغه« در پایان اظهار داشت: اما امروز که بچه های ما به 
بهترین انیمشین های روز دنیا که پر از خالقیت و هیجان و جذابیت هستند، دسترسی دارند، 
نمی توانیم این بچه ها را با قصه های »اتل متل توتوله« و »یک بزی که گم می شــود« فریب 
دهیم. باید قصه هایمان پر از تنش و جذابیت با سرعت کودک امروز باشد که با یک تکان دادن 
انگشت، بیست صفحه اطالعات را در اینترنت جابه جا می کند. ما قطعاً باید همگام با کودکان 
امروز پیش برویم و این عقب ماندن ما به عنــوان تولیدکننده، برآمده از نگاه محتاط دولتی 
است که طبیعتاً سینمای کودک را عقب مانده می کند. هاشمی در پایان گفت: کودکان امروز 
دیگر با عناصر سرگرم کننده دهه۶۰ سرگرم نمی شوند و ما برای جلب توجه آن ها فقط نباید 
به قصه هایی مملو از آواز و رقص بسنده کنیم. قطعاً پیچیدگی های داستانی و جذابیت هایی که 
مخصوص کودکان امروز است باید برای فیلم های سینمایی مان مد نظر فیلمسازان قرار بگیرد.

در سینامی کودک نگاهی محتاط و 
عقب مانده به وجود آمده است 
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3خـبـر   سینما

صبــا:  تیــم راث؛ بازیگــر 
بریتانیایــی  شناخته شــده 

فیلم های »افسانه۱۹۰۰«، »ســگ های انباری« و »پالپ 
فیکشن«، جایزه افتخاری »قلب سارایوو« را برای مشارکت 
فوق العاده اش در هنر سینما از جشنواره سارایوو در کشور 
بوســنی وهرزگوین دریافت کرد. این جایزه روز سه شنبه 
۲۰آگوست در مراسمی در خالل جشنواره به راث اهدا  شد. 
راث همچنین در همان روز یک مسترکالس نیز در جشنواره 
ســارایوو برگزار خواهد کرد. تیم راث نخستین بار در فیلم 
تلویزیونی »محصول بریتانیــا« نقش اصلی را بازی کرد، او 
بالفاصله پس از آن در پروژه های کارگردانان شناخته شده ای 
چون مایک لی، استیون فریرز، پیتر گرینوی، تام استوپارد و 
رابرت آلتمن بازی کرد. راث در فیلم »ونسان و تئو« آلتمن 
نقش ونســان ونگوگ را بازی کرده بود. شهرت بین المللی 
راث اما با دو فیلم »سگ های انباری« و »پالپ فیکشن« از 
ساخته های تارانتینو به دست آمد. این بازیگر بریتانیایی پس 
از آن با حضور در فیلم »راب روی« یکی از بهترین نقش های 
منفی تاریخ سینما را به تصویر کشید و توانست نامزد جوایز 
گلدن گلوب و اسکار شود. در روزهای گذشته در جشنواره 
سارایوو از آلخاندرو گونزالس ایناریتو، پاوو پاولیکوفسکی و 
ایزابل هوپر با اهدای جایزه »قلب سارایوو« تجلیل شده بود.

صبا:  ســرویس پخش آنالین 
HBO Max حقوق فیلم کمدی 

»اجازه بده همه آن ها صحبت کنند« به کارگردانی استیون 
سودربرگ با بازی مریل استریپ را به دست آورده است. مریل 
استریپ؛ بازیگر برنده سه جایزه اسکار، به گروه بازیگران این 
فیلم شامل کاندیس برگن، دایان ویست، لوکاس هج و جما 
چان پیوسته اســت. فیلمنامه این کار براساس یک داستان 
کوتاه نوشته شده است. فیلم، داستان یک نویسنده مشهور با 
بازی مریل استریپ را روایت می کند که با دوستان قدیمی اش 
به ســفری می رود تا خوش بگذراند و دردهای قدیمی اش 
را التیام بخشد. در این ســفر خواهرزاده اش با بازی لوکاس 
هج نیز او را همراهی می کند. سارا اوبری رئیس بخش تولید 
محتوای HBO Max درباره این پروژه می گوید: این فیلم از آن 
پروژه هایی است که شــما می گویید لطفا نام مرا در آن ثبت 
کنید. اوبری می افزاید: برای کار کردن با سودربرگ و گروه 
بازیگری پر از ستاره اش به رهبری مریل استریپ هیجان زده 
هستیم. قرار است فیلم استانداردهایی را در HBO Max تعیین 
کند. خبر ساخت این پروژه، هفته گذشته در فضای مجازی 
درز کرده بود و همچنین شایع شــده بود که مریل استریپ 
و جما چان به فیلم اضافه شــده اند. مریل استریپ در پروژه 
سینمایی پیش روی سودبرگ با عنوان »رخت شوی خانه« 
که در جشــنواره ونیز امسال رونمایی می شــود، نیز بازی 

کرده است.

مریل اسرتیپ در فیلم سودربرگ 

بازی می کند

قلب سارایوو برای بازیگر 

»پالپ فیکشن« می تپد

اکران تازه ترین تولید کانون 

پرورش در جشنواره  فیلم کودک

کیــوسک
ایســنا: فیلم »اقیانوس پشت 
پنجره« بــه کارگردانــی بابک 

نبی زاده، تازه ترین تولید ســینمایی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در ســی ودومین جشــنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان، هفت نوبت در بخش مسابقه  
ســینمای ایران اکران می شــود. اولین اکــران این فیلم 
ســینمایی روز ۲۹مرداد ســاعت۲۰:۳۰ در سینما بهمن 
اصفهان خواهد بــود. در ادامه از روز ۳۰مــرداد تا جمعه 
اول شــهریور، در ســاعت های ۱۹، ۱۶ و ۱۸:۳۰ به ترتیب 
در پردیس ســینمایی چهارباغ در ســالن های چارسوق، 
چهل ســتون و نقش جهان به روی پرده می رود. همچنین 
ساعت ۲۰:45 روز دوم شهریور در پردیس سینمایی ساحل 
در سالن نصف جهان، ســاعت  ۱۰صبح روز سوم شهریور 
در پردیس سینمایی چهارباغ در ســالن نقش جهان و روز 
چهارم شهریور ساعت۲۰:۳۰ در سیتی سنتر۲ اصفهان به 
نمایش درخواهد آمد. فیلم »اقیانوس پشت پنجره« داستان 
برهان، نوجوان باهوش روســتایی در جزیره ای دورافتاده و 
بسیار زیباست که مردم در آن به سختی زندگی می کنند. 
او گروهی را جمع می کند، به نقاط دیدنی جزیره می رود و 
برای گردشگران خارجی موسیقی و نمایش اجرا می کند. 
زندگی رونق می گیرد و گردشــگران بیشــتری به جزیره 
می آیند اما یک مشــکل بزرگ در راه است.... سی ودومین 
جشــنواره بین المللی فیلم هــای کــودکان و نوجوانان از 
۲۸مرداد تا 4شــهریور۹۸ به دبیری علیرضا تابش در شهر 

اصفهان برگزار می شود.


