
زینب تبریزی؛ مستندساز، در گفت وگو با »صبا« درباره اکران مستند جدیدش با نام »تمام چیزهایی که جایشان خالی است« عنوان کرد: آذرماه سال گذشته 
در اختتامیه جشنواره »سینما حقیقت« درخواست اکران این مستند را برای ماه اکتبر)مهرماه سال جاری( داده بودم زیرا ماه اکتبر ماه جهانی آگاهی  رسانی 
درباره سرطان پستان است و گروه »هنر و تجربه« هم با اکران در همین ماه موافقت کرد، اما وقتی برای کسب پروانه نمایش اقدام کردم، با مشکل صادر نشدن 
پروانه نمایش برای این مستند روبه رو شدم. او افزود: من با هدف باال بردن آگاهی زنانی که در جامعه نسبت به بیماری سرطان پستان بی اطالع هستند یا اطالع 
دارند اما توجه کمی به سالمت خود و بدنشان دارند این مستند را ساخته ام و همه جا اعالم کرده ام که خواهان اکران این مستند در سینماها هستم. تبریزی با 
انتقاد از سختگیری های بی اندازه درباره مستندهای آگاهی بخش گفت: این مستند قرار است در مدت کوتاهی اکران شود و این دست سختگیری ها برای یک 
فیلم مستند باعث دلسرد شدن مِن فیلمساز می شود؛ چراکه برای ساخت این مستند بسیار سختی کشیده ام. کارگردان مستند »سالطین خیابان ها« اضافه 
کرد: به عنوان یک مستندساز فکر می کنم باید مقداری به سینمای مستند آسان تر گرفته شود. با وجود آنکه می بینیم در سطح گسترده بسیاری از فیلم هایی 
که محتوای نامناسبی دارند در سطح کشور اکران می شوند اما این مستند که صرفا جنبه آگاهی رسانی دارد و به موضوعاتی می پردازد که نیاز جامعه است، در 
اکرانش با چنین مشکالت فرسایشی مواجه شده است. او ادامه داد: از آنجا که نمایش مستند در تلویزیون چندان امکان پذیر نیست و تنها امید ما به اکران در 
سینماهاست، این سختگیری ها نه تنها من، بلکه مستندسازان دیگر را هم زمانی که برای گرفتن پروانه نمایش اقدام می کنند و یا برای اخذ پروانه نمایش باید 
مقداری از مستند خود را به دالیلی حذف کنند دلسرد می کند و من به شخصه ترجیح می دهم در این شرایط فیلم های خود را اکران نکنم. البته امیدوارم این 
مستند بدون هیچ تغییراتی اکران شود چون به شخصه حاضر نیستم دست به تغییر قسمت هایی از این مستند بزنم. این مستندساز درباره جدیدترین فعالیت 
خود توضیح داد: نزدیک به هشت ماه است که مشغول تحقیق درباره اختالل اسکیزوفرنی هستم. رئیس انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا قصه ای را به 
من پیشنهاد داد، این قصه زندگی زنی را روایت می کند که به اختالل اسکیزوفرنی مبتال بوده است و زندگی پرتالطم و پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته 
است و از من خواسته شد که مستندی در این باره بسازم. کارگردان مستند »والسی برای تهران« در پایان، روند تولید فیلم جدیدش را این گونه بیان کرد: زنی که قصه داستان درباره زندگی اوست، فوت شده و هیچ بازمانده ای ندارد، 
برای همین روند تحقیق و نگارش فیلمنامه طول کشیده و هنوز درگیر نگارش هستیم. با مشورت و پیشنهاد چند همکار خود به این نتیجه رسیدیم که این داستان قابلیت تبدیل شدن به یک فیلم سینمایی را دارد پس تصمیم گرفتم 
به جای ساخت مستندی از زندگی این زن، قصه ای را که در اختیارم قرار گرفته به شکل داستانی روایت کنم. از آنجا که فیلم بلند، مخاطبان بیشتری دارد ساخت فیلمی با این موضوع می تواند آگاهی نسبت به این اختالل را باال برده و 

توجه ارگان ها و نهادهای مربوطه را نسبت به این بیماران و خانواده  هایشان جلب کند.

تالش برای اکران »متام چیزهایی که جایشان خالی است«

علی ابراهیمی؛ کارگردان »عطر داغ«، در گفت وگو با »صبا« درباره آخرین وضعیت اکران این فیلم سینمایی که مدت زیادی است در 
انتظار اکران است، عنوان کرد: رفتاری که با فیلم من می شود دقیقا رفتاری است که با آثار توقیفی می شود ولی زمانی که پیگیری می کنم 
پاسخی مبنی بر توقیف فیلم به من داده نمی شود! او ادامه داد: فیلم هایی هستند که خیلی زود پس از ساخت اکران می شود ولی گویا 
سازمان سینمایی با فیلم من مشکل دارد که برای اکران آن هیچ کمکی نمی کند و اتفاقی برای آن نمی افتد. این مسئله مرا اذیت می کند 
ولی از دست کسی هم کاری ساخته نیست. ابراهیمی با اشاره به این که بدون هیچ اصالحیه ای پروانه نمایش فیلمش را دریافت کرده 
است، اذعان کرد: بدون هیچ اصالحیه ای پروانه نمایش فیلمم را دریافت کردم ولی یک سال است که در انتظار اکران مناسب هستیم. در 
ابتدا قول اکران تیرماه و پس از آن قول اکران مردادماه را دادند که باز هم این اتفاق نیفتاد و نمی دانم درنهایت چه سرنوشتی در انتظار 
»عطر داغ« است. کارگردان »عطر داغ« در پاسخ به این پرسش که پخش کننده تالشی برای اکران فیلم کرده است، گفت: آقای شایسته 
پیگیر اکران فیلم است ولی ماجرا پیچیده تر از قوانین اعالم شده است. همه چیز براساس روابط میان ساختار فیلم سینمایی، سرگروه ها و 
پخش کننده ها شکل می گیرد و از جایی که این روابط در فیلم من شکل نگرفته است، اکران سخت شده است. او ادامه داد: در سینمایی کار 
می کنیم که روابط در آن بیشتر از ضوابط است و کاری هم نمی شود، کرد. فکر می کنم فیلمم را توقیف کرده اند و به من اطالع نمی دهند، 
در غیر این صورت به چه دلیل باید یک سال در انتظار اکران آن باشم؟ در فیلم من زدوبندهای مالی اتفاق نیفتاده است و به همین دلیل 
کسی اشتیاقی به اکران آن ندارد. ابراهیمی در پایان اذعان کرد: پیش از اکران عمومی یک اکران برای منتقدان می گذارم که این پرسش 
ایجاد شود که چرا »عطر داغ« حتی در جشنواره فیلم فجر هم نبوده اســت؟ فیلم من دغدغه اجتماعی از وضع اقتصادی مردم که در 
تنگنا هستند، دارد و من احساس می کنم در شرایط حاضر این نقد اجتماعی به مذاق بسیاری از افراد خوش نمی آید. فیلم »عطر داغ« به 
کارگردانی علی ابراهیمی و تهیه کنندگی امیرشهاب رضویان در راستای سالمت خانواده، روایتی از زندگی انسان ها به ویژه جوانانی است 
که در مواجهه با چالش ها و حوادث تالش می کنند سرنوشتشان را تغییر دهند. از بازیگران این فیلم می توان به شهرام حقیقت دوست، 

خاطره اسدی، مهرداد صدیقیان، بهاره کیان افشار، شیوا مکی نیان و سیما تیرانداز اشاره کرد.

اکران »عطر داغ« به مذاق برخی خوش منی آید

یکشنبه 6 مرداد 1398/ شماره 1162
3خـبـر   سینما

نتینو در  صبا:  کوئنتیــن تارا
جدیدترین مصاحبه خود از این 

موضوع پرده برداشــت که در فیلم »روزی روزگاری…در 
هالیوود« تقریبا تام کروز نقش برد پیت را از آن خود کرده 
بود. برد پیــت در این فیلم نقش »کلیــف بوث« بدلکار و 
بهترین دوست شخصیت ریک دالتون با بازی دی کاپریو 
را بازی می کند. تصور دیدن کســی دیگر غیر از برد پیت 
در نقش »کلیــف بوث« بعد از دیــدن تصاویر مختلفی از 
فیلم و پوستر آن تقریبا سخت است، با این حال تارانتینو 
در گفت وگویی تازه اعالم کرد که تام کروز دیگر ســتاره 
بزرگ هالیوود ممکن بود نقش برد پیت را از آن خود کند. 
تارانتنیو در یک پادکست در این باره گفت: ما در مورد آن 
باهم حرف زدیم، او )تام کروز( آدم معرکه ای است. ما واقعا 
مجذوب همدیگر شدیم. اگرچه تارانتینو و کروز درنهایت 
باهم به توافق نرســیدند اما تارانتینو تاکید می کند که در 
پروژه آینده احتمال دارد باهم همــکاری کنند. در پایان 
البته تارانتینو گفــت که زوج برد پیــت/ دی کاپریو یک 
انتخاب عالی  بوده و به نظرش آن ها بهترین زوج این دهه 
ســینما را تشــکیل داده اند. در فیلم »روزی روزگاری…

در هالیوود« مارگو رابی نیز در نقش »شــارون تیت«، آل 
پاچینو، کرت راســل، بروس درن، دیمین لوئیس و لوک 
پری ایفای نقــش کرده اند. فیلــم »روزی روزگاری…در 
هالیوود« روز ۲۶جوالی )۴مرداد( در آمریکا اکران شــد. 
بنا به گفته های منتشــر شــده تاکنون، فیلــم در همان 
نمایــش پیش از اکران خــود توانســته ۵٫۸میلیون دالر 

فروش داشته باشد. 

صبا :  آلخاندرو گونزالس ایناریتو؛ 
کارگردان مکزیکی برنده چندین جایزه اســکار، باالترین 
جایزه افتخاری جشنواره ســارایوو را در بیست وپنجمین 
دوره این جشنواره دریافت می کند. ایناریتو قرار است ماه 
آینده به پایتخت کشور بوســنی برود و این جایزه موسوم 
به »قلب ســارایوو« را دریافت کنــد. از ایناریتو به منظور 
مشارکت اســتثنایی اش در هنر ســینما تجلیل می شود. 
این خبر روز جمعــه ۲۶جوالی)چهارم مرداد( از ســوی 
سازمان دهندگان جشنواره اعالم شد. ایناریتو؛ کارگردان 
مکزیکی، دو بار متوالی جایزه اســکار را برای فیلم های »از 
گور برخاســته« و »بردمن« دریافت کرده است. ایناریتو 
به تازگی ریاســت هیات داوران جشــنوراه فیلم کن را نیز 
برعهده داشــت. در طول جشنواره فیلم ســارایوو امسال، 
ایناریتو همچنین قرار اســت یک مسترکالس برگزار کند. 
جشــنواره فیلم ســارایوو بین روزهای ۱۶ تا ۲۳ آگوست 

برگزار می شود.

ایناریتو در جشنواره فیلم 

سارایوو تجلیل می شود

رازی که فاش شد

روسیه هم به
 »گرگم و گله می برم« جایزه داد

صبــا :  در تازه تریــن موفقیت 
فیلم »گرگــم و گلــه می برم« 

روس ها به رویاهای کودکانه این انیمیشــن در جشــنواره 
اینســومنیا)بی خوابی( که طی روزهای ۲۷ تا ۳۱تیر ۱۳۹۸ 
)۱۸ تا ۲۲جوالی ۲۰۱۹( برگزار شــد، جایزه دادند. در این 
جشنواره بهترین فیلم های پویانمایی کوتاه از سراسر جهان 
به هنگام شــب و در فضای باز به نمایش درآمــد و در طول 
روز نیز مهمانان از دیگر فعالیت های این رویداد هنری مانند 
سخنرانی ها، کنسرت های موســیقی زنده، اجرای نمایش و 
بازار هنری بهره مند شدند. درنهایت جایزه بزرگ اینسومنیا 
نیز به فیلمی از کشور روسیه تعلق گرفت و این رقابت که در 
بخش های مختلفی برگزار می شد با اهدای جوایز، به کار خود 
پایان داد. فیلم »گرگم  و گله  می برم« روزهای پایانی خرداد 
امسال نیز جایزه بهترین پویانمایی کوتاه ششمین جشنواره 
فیلم تریپولی )Tripoli( لبنان را از آن خود کرده بود. این فیلم 
هشت دقیقه ای که با تکنیک انیمیشن دیجیتال و بدون کالم 
تولید شــده و فیلمنامه  آن برگرفته از داستانی با همین  نام 
نوشته  افسانه  شعبان نژاد است، موفق به دریافت جوایز دیگری 
از جشنواره های داخلی و خارجی ازجمله از زاگرب کرواسی، 
فیلم کودک جشنواره کوکر بلغارستان، جشنواره فیلم شهری 
استانبول ترکیه، یازدهمین جشــنواره پویانمایی تهران و… 

نیز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان:  فیلم سینمایی »روز بلوا« به کارگردانی 
بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان به زودی جلوی 
دوربین خواهد رفت. تازه ترین محصول مرکز فیلم و ســریال سازمان 
اوج با نام »روز بلوا« هم اکنون روز های پایانی پیش تولید خود را سپری 
می کند و فیلمبرداری خــود را طی روز های آینده آغــاز خواهد کرد. 
فیلمنامه »روز بلوا« را مهران کاشانی براساس طرحی از بهروز شعیبی 
به نگارش درآورده اســت. در خالصه داستان این فیلم سینمایی آمده 
است: عماد استاد دانشگاهی خوش نام و یک چهره تلویزیونی مورد توجه 
است، او ناگهان توسط پلیس با اتهام هایی جدی مواجه می شود که خود 
و خانواده اش را در موقعیت پیچیده ای قرار می دهد. »روز بلوا« چهارمین 
فیلم سینمایی بهروز شعیبی پس از »دهلیز«، »سیانور« و »دارکوب« 

در مقام کارگردان است.

کیــوسک

»رو در رو« پیش تولید خود را آغاز کرد بهروز شعیبی »روز بلوا« را می سازد  احتمال ساخت قسمت سوم »بیل را بکش«
 بعد از ۱۵سال 

دو بازیگر جدید به 
»پیشی میشی« پیوستند

صبا:  ارژنگ امیرفضلی و نفیسه روشن به عنوان تازه ترین 
بازیگران فیلم سینمایی »پیشــی میشی« به کارگردانی 
حسین قناعت و تهیه کنندگی احمد احمدی انتخاب شدند. 
پیش از این حضور رضا شفیعي جم و بهاره رهنما نیز در این 
فیلم قطعی شده بود و قرار است پس از کامل شدن بازیگران 
و عوامل پشــت دوربین، فیلمبرداری آن آغاز شود. فیلم 

سینمایی »پیشی میشی« یک کمدي خانوادگی است.

صبا :  حسین شهابی؛ نویســنده، تهیه کننده و کارگردان، پیش تولید 
ششمین فیلم سینمایی خود با نام »رو در رو« را آغاز کرد.

تازه ترین اثر حســین شــهابی با عنوان »رو در رو« که به تازگی پروانه 
ساخت آن صادر شده اســت، روایتگر زندگی ده دختر جوان است که 
برای راه اندازی شــغلی جدید کارگاه کوچکی را در تهران اجاره کرده 
و مشغول به کار می شــوند. شــهابی به جز دو بازیگر حرفه ای سینما، 
در این فیلم پربازیگر از هنرجویان آموزشــگاه ســینمایی خود)باران( 
استفاده می کند که تعدادی از آن ها انتخاب شده اند. ششمین ساخته 
سینمایی این کارگردان محصولی از »مدرسه سینمایی باران« است و 
اسامی بازیگران و عوامل تولید این فیلم به زودی اعالم خواهد شد. فیلم 
»بی صدا« آخرین ساخته سینمایی حسین شهابی بود که چند ماه پیش 

در سینماهای کشور اکران شد.

ایلنا:  کوئنتین تارانتینو درباره دنباله احتمالی »بیل را بکش۳«، گفت: 
راستش را به شما بگویم اخیرا من و اما تورمن در مورد این موضوع باهم 
صحبت کرده ایم. مطمئن نیستم که این کار را انجام دهم اما در مورد آن 
فکر کرده ام. در هفته قبل در مورد ســاختن دنباله احتمالی آن صحبت 
می کرده اند. تارانتینو اضافه کرد: اگر قرار باشد یکی از فیلم هایم از بین 
بقیه قسمت بعدی داشته باشد، قاعدتا »بیل را بکش۳« خواهد بود. »بیل 
را بکش« اصلی سال۲۰۰۳ به نمایش درآمد. سال۲۰۰۴ قسمت دوم این 
فیلم ساخته شد اما ساختن بخش ســوم تا امروز بی نتیجه مانده است. 
تارانتینو در حال تدارک اکران آخرین فیلمش به نام »روزی روزگاری در 
هالیوود« با بازی لئوناردو دی کاپریو، برد پیت و مارگو روبی اســت. این 
فیلم ۲۶جوالی در آمریکا و ۱۴اگوست در انگلستان به نمایش درمی آید.


