
صبا: پنجمین جشن عکاسان سینما شــامگاه جمعه ۲۴مردادماه 
به دبیری علی نیک رفتار برگزار می شود که در این دوره از سیروس 
الوند و حسین ملکی تقدیر خواهد شــد. انجمن عکاسان سینما به 
رسم هر سال خود در جشــن عکاسان سینما از ســینماگرانی که 
همواره نگاه ویژه ای به عکاســی ســینما دارند، تقدیر می کند و در 
پنجمین دوره این رویداد هنری از سیروس الوند کارگردان باسابقه 
سینمای ایران تقدیر می شود. از حســین ملکی عکاس پیشکسوت 
سینما نیز در این جشن به واسطه سال ها فعالیت حرفه ای در سینما 

تقدیر خواهد شد.

آغاز نمایش »سرکوب«
تقدیر از سیروس الوند در ۱۴ شهر جدید

 و حسین ملکی در جشن عکاسان سینما 

شقایق فراهانی برای اولین بار 
ورک شاپ بازیگری برگزار می کند

فیلم کوتاه »گهواره سکوت«
 به جشنواره ردینگ راه یافت

صبا:  فیلم کوتاه داســتانی »گهواره ســکوت« به کارگردانی مصطفی مهربان، در 
ششمین حضور بین المللی خود به پنجمین دوره جشنواره فیلم »ردینگ۲۰۱۹« در 
ایالت پنسیلوانیا راه یافته است. در داستان »گهواره سکوت« آمده است: رسول باید 
گهواره ای را به همسر دوست شهیدش برساند. با بازگشت موقتی رسول از جنگ، 
لعیا قصد دارد این بار با او به جنگ برود. گهواره دلیلی می شود تا رسول از خواسته 
همسرش، لعیا سر باز زند. »گهواره ســکوت« از ایران، امسال با آثار فیلمسازانی از 
۱۳ کشور در سراسر جهان ازجمله ایاالت متحده، استرالیا، کانادا، برزیل، مکزیک، 
افغانســتان، رژیم صهیونیستی، روســیه، ترکیه، فرانسه، اســپانیا و انگلستان در 
جشنواره فیلم »ردینگ« به رقابت می پردازد. جشنواره فیلم »ردینگ« پنسیلوانیا ) 
ReadingFilmFEST( از معتبر ترین جشنواره های فیلم بلند، کوتاه داستانی و مستند 

است که پنجمین ساالنه آن با در نظر گرفتن فیلم های محلی با موضوعاتی نظیر زن 
در ژانرهای مختلف، ۳۱اکتبر تا ۳نوامبر)۹ تا ۱آبان( در شهر ردینگ پنسیلوانیا ایاالت 

متحده آمریکا برگزار خواهد شد.

صبا :  براســاس برنامه ریزی شرکت رســانه فیلمســازان مولود، نمایش فیلم 
»ســرکوب« به کارگردانی رضا گــوران و تهیه کنندگی حبیب اســماعیلی در 
شهرهای کرمان، شاهین شهر، شیراز، بجنورد، پردیس، جهرم، همدان، اصفهان، 
زنجان، اندیمشک، ســاری، رشــت، تبریز، هشتگرد آغاز شد. شــورای صنفی 
نمایش در جلسه اخیر خود رای به ادامه سرگروهی فیلم »سرکوب« داده است. 
باران کوثری، ســارا بهرامی، الهام کردا، پردیس احمدیه و رویا افشــار با حضور 
جمشید هاشم پور و بازیگران خردسال آرتین گلچین و عسل قرایی در این فیلم 
نقش آفرینی می کنند. عوامل فیلم عبارتند از، نویـسنده و کارگردان: رضـاگوران، 
مدیرفیلمبرداری: علی تبریزی، تدوین: بهرام دهقانی، صدابردار: امین میرشکاری، 
طراح صحنه: سیدمهدی موســوی، آهنگســاز: آرش گوران، خواننده: علیرضا 
قربانی، شعر: هوشــنگ ابتهاج، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، صداگذار: 
علی علویان، طراح لباس: ملودی اسماعیلی، گریم: عباس عباسی. سرمایه گذار: 
محمدصادق رنجکشان، جلوه های ویژه بصری: وحید قطبی زاده، روابط عمومی: 
سپیده حیدرآبادی، فضای مجازی: آرین امیرخان و تهیه کننده: حبیب اسماعیلی.

صبا:  شقایق فراهانی؛ بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون، برای اولین بار ورک شاپ 
بازیگری برگزار می کند. ورک شاپ بازیگری شقایق فراهانی شهریورماه امسال در 
آکادمی بازیگری آوین برگزار می شود. این دوره در هفت جلسه برگزار می شود و 
قرار اســت هنرجویان برتر دوره به عنوان بازیگر در یک فیلم یا سریال حضور پیدا 
کنند. شقایق فراهانی که بازیگری را از کودکی در تئاتر آغاز کرده است، با بازی در 
فیلم های »لیال« و »چتری برای دو نفر« توانســت توجه منتقدان را به خود جلب 
کند و »طوطیا«، »عشق کافی نیست«، »پروانه ای در باد«، »محاکمه در خیابان« 
و »متروپل« ازجمله آثاری است که با هنرمندی او بر پرده نقره ای سینماها جای 
گرفته اند.  فراهانی همچنین بازی در ســریال هایی چــون »خانه پدری«، »کاله 
پهلوی« و »مادرانه« را نیز در کارنامه خود ثبت کرده اســت. موسســه فرهنگي، 
هنري، ســینمایي آوین به مدیریت ایرج رحماني در سال جاري در کنار برگزاری 
دوره های آموزش بازیگری، پخش فیلم-تئاتر »سرآشپز پیشنهاد مي کند«، اجرای 
نمایش »عاشقانه های دلقک« به کارگردانی علی ژکان و اکران فیلم »شبی« را نیز 

در برنامه کاری خود دارد.

اشکان رهگذر؛ کارگردان، در گفت وگو با »صبا« درباره شــیوه اکران انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« که قرار 
است در ۳۲ کشور جهان پخش شود، عنوان کرد: این انیمیشن در بسیاری از این ۳۲ کشور به صورت سینمایی و در 
برخی دیگر به صورت وی اودی)سینمای اینترنتی( به نمایش درخواهد آمد. او افزود: اکران این انیمیشن در این ۳۲ 
کشور به صورت متغیر است. برای مثال در کشور آمریکا دو هفته متوالی، در سوئد یک هفته و در روسیه سه هفته این 
فیلم را اکران خواهیم کرد. قرارداد ما با هر پخش کننده متفاوت است. این کارگردان در ادامه از احتمال تمدید زمان 
اکران این انیمیشن در کشورهای اروپایی و آمریکا گفت و افزود: همه چیز بستگی به استقبال مخاطبان و پیش فروش 
بلیت ها دارد، اگر استقبال مخاطبان خوب باشد، شرکت های پخش کننده زمان اکران ها را تمدید خواهند کرد، رهگذر 
در پایان درباره زمان اکران انیمشین سینمایی »آخرین داســتان« در ایران توضیح داد: تالش ما بر آن است که این 
انیمیشن از پاییز امسال اکران خود را در سینماها آغاز کند، اما در حال حاضر تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست. 
اکران انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« در کشور آمریکا از ۲۷سپتامبر)۵مهر( آغاز می شود و نمایش این انیمیشن 
در کشور اسپانیا و ۱۳ کشور اروپای جنوب شرقی شامل یونان، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، کوزوو، 
مونته نگرو، مقدونیه شمالی، رومانی، صربستان و اسلوونی از اول اکتبر ادامه پیدا می کند. »آخرین داستان« با برداشتی 
آزاد از شاهنامه به روایت قصه ضحاک ماردوش، کاوه آهنگر و آفریدون می پردازد. شرکت sky entertainment ۷ در کنار 
استودیو هورخش پخش جهانی انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« را بر عهده دارد. این انیمیشن اولین انیمیشن 

بلند سینمایی تولید شده در استودیو هورخش است.

احتامل اکران »آخرین داستان« در ایران از پاییز امسال

رائد فریدزاده؛ مدیر بخش بین الملل سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان درباره این رویداد سینمایی توضیح داد: در نشست دبیر جشنواره، به وجوه 
زیاد بخش بین الملل اشاره شد و اگر بخواهم مختصر به آنچه امسال برای اولین بار در جشنواره محقق می شود اشاره کنم، تشکیل کتابخانه ویدئویی است که مجموعه ای از 
فیلم های مرتبط با کودکان و نوجوانان در سال های اخیر و همچنین آثار شاخص در این حوزه در طی چهل سال گذشته را همکاران من جمع آوری کرده اند تا برای خریداران، 

مدیران و برنامه ریزان جشنواره ها به نمایش بگذارند تا آن ها هم ضمن مشاهده، فیلم ها را انتخاب کنند.
به گزارش »مهر«؛ او ادامه داد: این گام در جهت توجه جشنواره به بازار سینمای کودک و نوجوان است و به همین دلیل در کنار کتابخانه ویدئویی از خریداران منطقه ای که 
سینمای کودک و نوجوان ایران برایشان مهم بوده است با تمرکز بر کشورهای منطقه که اشتراکات فرهنگی با ایران دارند و البته تعدادی کشور اروپایی و آسیای دور دعوت 
شده است تا ضمن تماشای فیلم های امســال، مذاکراتی هم با پخش کنندگان این عرصه و انتخاب آثار از کتابخانه ویدئویی داشته باشند. فریدزاده درباره بخش پنل های 
تولید مشترک جشنواره نیز بیان کرد: امسال در کنار این بخش با کمک همکارانم پنل تولید مشترک را با محوریت سینمای کودک و نوجوان طراحی کردیم که از کشورهای 
صربستان، پاکستان، ترکیه، کره جنوبی و روسیه دعوت شده است تا نمایندگانشان در این پنل ها حضور داشته باشند. همچنین از تهیه کنندگان، کارگردانان و دست اندرکاران 
سینمای ایران که در زمینه تولید مشترک فعالیت داشتند دعوت شده است تا گفت وگوهایی در این خصوص صورت بگیرد. در روز آخر هم قرار است توانایی سینمای ایران در 
حوزه فنی و محتوایی عرضه شود. مدیر بخش بین الملل جشنواره درباره برنامه ریزی برای کارگاه های سی ودومین دوره این طور گفت: این حوزه ای است که امسال به بخش 

بین الملل اضافه شده است، ضمن این که سعی کردیم کارگاه های آموزشی را کمی هدفمندتر برگزار کنیم و به حوزه هایی چون وی آر، بخش حقیقت و واقعیت مجازی در حوزه فیلمسازی بپردازیم. او افزود: یکی از داوران ما از کره جنوبی 
در این باره نشست خواهد داشت، در حوزه نقد سینمای کودک و نوجوان منتقدی که عضو انجمن فیپرشی از آلمان است جلسه ای برگزار می کند، مدرسی از ارمنستان در حوزه معرفی سینمای کودک و نوجوان ایران از دو منظر عباس 
کیارستمی و مجید مجیدی، نشست خواهد داشت و با رویکرد توسعه بازار فیلم کودک و نوجوان مدیران اجرایی جشــنواره کن و برلین هم حضور دارند که درباره بازارهای این جشنواره ها توضیح خواهند داد. امسال به نسبت، تنوع 
موضوعی خوبی هم در این حوزه داریم که مخاطبان می توانند با توجه به اطالعاتی که در فراخوان آمده است در کارگاه مدنظر خود ثبت نام کنند. فریدزاده در پاسخ به این پرسش که هیات انتخاب در بخش بین الملل امسال براساس چه 
معیارهایی به انتخاب آثار از بین متقاضیان پرداخته است، گفت: معیارها دقیقا همان است که در فراخوان اعالم شد، موضوعاتی چون جنبه های اخالقی و انسانی، تعلیم و تربیت کودک و نوجوان در عرصه جهانی، صلح، محیط زیست و... 
که هیات انتخاب هم با تمرکز بر این موارد به انتخاب آثار پرداخت. فریدزاده در پاسخ به این که جشنواره تا چه اندازه به حضور جهانی فیلم های ایرانی پذیرفته شده کمک خواهد کرد، توضیح داد: قطعا جشنواره بستر مناسبی برای دیدن 

و دیده شدن است و با دعوت از مهمانانی که در این حوزه فعالیت می کنند، چه در حوزه جشنواره ای و چه در زمینه حضور سینمای کودک و نوجوان ایران در بازارهای جهانی گام هایی از این جهت برداشته خواهد شد.

سهم فیلم های کودک از ویرتین جهانی سینامی ایران

سه شنبه 22 مرداد 1398/ شماره 1173
3خـبـر   سینما

ایسنا: سهیل بیرقی؛ کارگردان 
فیلم های »من« و »عرق سرد«، 

می گوید: فیلم »عامه پسند« را با فضایی زنانه و در ادامه آثار 
قبلی اش می سازد. سهیل بیرقی اخیرا مجوز ساخت فیلمی 
اجتماعی با نام »عامه پسند« را دریافت کرده که این روزها 
در مراحل اولیه پیش تولید است. بیرقی درباره ساخت این 
فیلم می گوید: فیلمنامه »عامه پسند« آماده است و کارهای 
اولیه برای تولید انجام می شود. این فیلم در ادامه فیلم های 
قبلی من است که داستانش در فضایی زنانه روایت می شود. 
او که سال قبل فیلم »عرق سرد« را روی پرده داشت، با اشاره 
به زمان بندی حدودا چهل روزه بــرای فیلمبرداری افزود: 
تالش می کنم فیلم را برای نمایش در جشنواره برسانم اما به 
هیچ عنوان برای این کار تعجیل نخواهم داشت و حاضر به 
قربانی کردن فیلم برای رساندن به جشنواره فجر نیستم؛ با 
این حال اگر همه چیز فراهم باشد تا فیلم به بهترین شرایط 
ساخته شــود خیلی هم خوب خواهد بود که در جشنواره 
حضور داشته باشد. بیرقی که خودش نویسنده و تهیه کننده 
»عامه پسند« هم هســت، تاکید دارد: سرمایه گذاری فیلم 
کامال شــخصی اســت و انگیزه ام برای تهیه کنندگی هم 
همین بوده که بدون مشــارکت با نهاد و سازمانی، فیلم را 
به شکل مستقل و با استقالل کامل خود و گروهم بسازم تا 
برای نمایش در جشنواره یا اکران نیز اختیار با خودم باشد.

صبا:  جو واتــس؛ بدلکار فیلم 
»سریع و آتشین۹« که چندی 

پیش سر صحنه این فیلم دچار جراحتی شدید شده بود از 
بخش مراقبت های ویژه بیرون آمد. واتس که سابقه حضور 
در فیلم های بزرگ و پرفــروش را در کارنامه خود دارد، ماه 
گذشته بر ثر سقوطی آزاد در اســتودیوی لوسدن لندن که 
فیلمبرداری آخرین اثر از مجموعه »سریع و آتشین« در آن 
در جریان بود، با جراحاتی شدید به بیمارستانی در این شهر 
منتقل شد. تیلی پاول از دوستان جو واتس ضمن تایید خبر 
خروج او از بخش ICU گفت: اگرچه جــو هنوز راه درازی تا 
درمان دارد، اما اکنون از بخش مراقبت های ویژه خارج شده 
است و پزشکان از روند درمان او راضی هستند. ما می خواهیم 
از آمبوالنس هوایی و خدمه آن و تمام پزشکان و پرستارهای 
بیمارستان سلطنتی لندن تشــکر ویژه ای کنیم که بستری 
فوق العاده برای مراقبت از جو را فراهم آوردند. هنوز از جزییات 
جراحات جو واتس خبری به بیرون درز پیدا نکرده است، اما 
گفته می شود او دچار چندین شکستگی و آسیب در ناحیه 
سر شده است. اداره ســالمت و ایمنی بریتانیا از زمان وقوع 
این حادثه تحقیقات خود را بــرای یافتن علت آن آغاز کرده 
است. استودیوی یونیورسال نیز پیش از این با صدور بیانیه ای 
حمایت کامل خود را از این هنرمند بدلکار اعالم کرده بود. جو 
واتس در قسمت های مختلفی از پروژه های بزرگ و پرآوازه ای 
همچون »پارک ژوراســیک«، »جنگ ســتارگان«، »مرد 
عنکبوتی« و »بازی تاج و تخت« بــه ایفای نقش خطرناک 

خود پرداخته است.

بدلکار »رسیع و آتشین۹« زنده از 

بخش مراقبت های ویژه بیرون آمد

کارگردان »عرق رسد«؛ فیلم 

جدیدش را در فضایی زنانه می سازد

حضور بازیگر مطرح سریال 

»بازی تاج و تخت« در انیمیشن محبوب 

میزان :  جدیدترین مجموعه 
پوستر از نســخه دوم انیمیشن 

ســینمایی »پرندگان خشمگین« توســط کمپانی دیزنی 
رونمایی شد. پرندگان خشمگین The Angry Birds Movie یک 
فیلم پویانمایی سه بعدی به کارگردانی کلی کایتیس و فرگال 
ریلی است که نســخه اول آن در سال۲۰۱۶ منتشر شد. این 
فیلم براساس بازی های ویدئویی »پرندگان خشمگین« ساخته 
شــد. توروپ ون اورمان کارگردانی نسخه دوم این انیمیشن 
پرفروش را بر عهده گرفته است. توروپ ون اورمان؛ کارگردان، 
نویســنده، تهیه کننده، نقاش کارتون، پویانما و صداپیشــه 
تلویزیون، اهل ایاالت متحده آمریکاست. او برای خلق سریال 
انیمیشنی »فلپ جک« شناخته شده است که در آن گوینده 
صدای »فلپ جک« نیز هست. او از سال۲۰۰۱ میالدی تاکنون 
مشغول فعالیت بوده است. جیسون سودیکیس، جش گد، دنی 
مک براید، لزلی جونز، ریچل بلوم، پیت دیویدسون، استرلینگ 
کی براون، اوگینــو دربز، زک وودز، داو کامــرون، بک بنت، 
بیل هیدر و پیتر دینکلیج بازیگرانی هستند که صداپیشگی 
شخصیت ها را انجام داده اند. پیتر دینکلیج در سال۲۰۱۱ او 
برای بازی در »بازی تاج و تخت«)مجموعه تلویزیونی( موفق 
به دریافت جایزه امی و گلدن گلوب شد. همچنین او بار دیگر 
در سال۲۰۱۵ برای بازی در سریال »بازی تاج و تخت« موفق 
به دریافت جایزه امی شد؛ و بار دیگر در سال۲۰۱۸ نیز برنده 

این جایزه شد. 

کیــوسک


