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 »همه مردان رئیس جمهور«  در خانه هنرمندانقاتل دیوید فینچر پاییز سال آینده می آیدافتتاح سه پردیس سینمایی در جشنواره فیلم فجر
همزمان با چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم فجر ســه 
پردیس جدید ســینمایی در اســتان تهران افتتاح می شود. امسال 
همزمان با برپایی این دوره از جشــنواره برای اولین بار در شهرهای 
پرند و قرچک جشنواره فیلم فجر برگزار خواهد شد و همزمان با این 
رویداد پردیس های سینمایی این شهرها افتتاح خواهند شد. همچنین 
برای اولین بار پردیس سینمایی اطلس در منطقه یک تهران میزبان 
فیلم های جشــنواره خواهد بود. بنابر اعالم مدیر امور ســینماهای 
جشنواره، سینماهای این دوره که در مناطق مختلف تهران جانمایی 
شده اند تا 4 بهمن ماه اعالم می شوند.  الگوهای قرار گرفتن پردیس های 
سینمایی در کنار مجتمع های تجاری در همه جای دنیا در سال های 
اخیرمرسوم شده و در حال حاضر تقریبا این موضوع جا افتاده است که 
مجتمع های بزرگ تجاری باید سینما داشته باشند. مهم ترین مزیت 
سینما برای مال ها رونق اقتصادی  آنها است. این رونق باعث می شود 

بخش خصوصی نیازی به دولت نداشته باشد./صباخبر

دیوید فینچر کارگردان سرشناس سینما پاییز سال آینده با فیلم 
»قاتل« به چرخه اکران سینماهای جهان برمی گردد. فیلم »قاتل« 
به کارگردانی دیوید فینچر برای نتفلیکس تریلری نوار است که با 
بازی مایکل فاسبندر و تیلدا ســوینتون ساخته شده و قرار است 

نوامبر 2023 به نمایش درآید.
فینچر در »قاتل« با اندرو کوین واکر نویسنده »هفت« دوباره 
همکاری کرده و  فیلمنامــه آن اقتباس از یــک مجموعه رمان 
گرافیکی فرانسوی به قلم الکسیس نولنت و با تصویرپردازی لوک 
جاکامون است و داستان قاتل بی نامی را روایت می کند که پس 
از سال ها بهترین بودن در کارش، دیگر نمی خواهد قاتل باشد اما 
باید جواب مشتری هایش را بدهد.  این مجموعه از سال 1۹۹8 تا 

201۷ منتشر می شد.
فینچر قرار است پیش درآمد »محله چینی ها« فیلم مشهور سال 

1۹۷4 را هم برای نتفلیکس بسازد./مهر

پانصدوبیست وششمین برنامه سینماتک خانه  هنرمندان ایران فردا 
دوشنبه 3 بهمن  از ساعت 1۷ برگزار می شود. پانصدوبیست وششمین 
برنامه ســینماتک خانه  هنرمندان ایران که در سالن استاد ناصری 
برگزار می شود، به نمایش فیلم سینمایی »همه مردان رئیس جمهور« 
ساخته آلن جی پاکوال محصول 1۹۷۶ اختصاص دارد. پس از نمایش 
فیلم، نشست نقد و بررسی با حضور سعید ارکان زاده یزدی روزنامه نگار 
و دکترای فرهنگ و ارتباطات با موضوع »نسبت رسانه با قدرت« برگزار 
می شود. »همه مردان رئیس جمهور« درباره تقلب انتخاباتی در زمان 
ریچارد نیکسون است که به رسوایی واترگیت مشهور شد و استعفای 
نیکسون را از ریاســت جمهوری آمریکا در پی داشت. این فیلم نامزد 
هشت جایزه اسکار بود که چهار جایزه را دریافت کرد. داستان این فیلم 
بر اساس ماجرای واقعی نوشته شده است و رابرت ردفورد در نقش یک 
گزارشگر تازه کار واشینگتن پست و داستین هافمن در نقش گزارشگر 

پرانرژی و پی گیر روزنامه در این فیلم ایفای نقش کرده اند./مهر

 در موفقیت نسبی فیلم های اکران شده در هفته های اخیر و رکوردشکنی در جذب مخاطب پس از ماه ها را 
می توان به عنوان دستاورد مهم سازمان سینمایی، ثبت کرد. دی ماه امسال، ۹50 هزار نفر به سینما رفته اند 
که افزایش 23 هزار نفری مخاطبان سینما نسبت به آذرماه را نشان می دهد. گیشه دی ماه سینماهای کشور، 
حدود 2۹ میلیارد و 400 میلیون تومان است که نسبت به گیشه آذرماه، حدود 3 میلیارد و 400 میلیون 
تومان رشد را نشان می دهد. این افزایش راندمان سینما در تمامی شاخص ها به دلیل تمام شدن مناقشات 
اجتماعی و البته اکران 2 فیلم پرمخاطب طی این ماه بوده است. رویکردی که انتظار می رود با افزایش تبلیغات 

و البته تداوم اکران فیلم های جدید، مخاطبان بهمن ماه را به بیش از یک میلیون نفر برساند./صباخبر

پوستر فیلم سینمایی »پالتوشتری« که از هفته جاری اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز 
می کند، رونمایی شد. در آستانه اکران فیلم سینمایی »پالتوشتری« به نویسندگی و کارگردانی مهدی علی 
میرزایی و تهیه کنندگی مجید شیخ انصاری در سینماهای سراسر کشور، از پوستر این فیلم سینمایی با 
طرحی از محمد روح االمین رونمایی شد. »پالتوشتری«، روایتگر داستانی اجتماعی با زبان کمدی است. و 
به نوعی راهنمای عملی برای سرجای خود نشاندن آدم هایی  است که خودشان را از بقیه بهتر و برتر می دانند 
و براساس همین توهم، مشغول آسیب زدن به دیگران هستند. سام درخشانی، بانیپال شومون، بهاره کیان 

افشار، لیندا کیانی و... بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقش آفرینی می کنند./صباخبر

پوستر پالتوشتری؛ رونمایی شدنمره مثبت به عملکرد سازمان سینمایی

با معرفی نامزدهای نهایی جوایز بفتا 2۰2۳ روشن شد فیلم »در جبهه غرب 
خبری نیست« همچنان پیشتاز کسب جایزه اســت. آکادمی فیلم و تلویزیون 
بریتانیا نامزدهای نهایی خود را معرفی کرد و همچنان فیلم خارجی زبان و آلمانی 
»در جبهه غرب خبری نیست« را با نامزد کردن در ۱۴ رشته، پیشتاز نامزدهای 

جوایزش ساخت.
این فیلم از نتفلیکس که به کارگردان ادوارد برگر ساخته شده و در فهرست 
اولیه ۱۵ نامزدی کســب کرده بود، در همه رشته ها به جز سه رشته نامزد کسب 
جایزه شده است. نامزدی در بخش بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر نقش مکمل 
مرد برای آلبرشت شوخ، فیلمنامه اقتباسی، فیلم غیرانگلیسی زبان، انتخاب گروه 
بازیگران و تمامی ۸ بخش فنی، از نامزدی هایی است که این فیلم کسب کرده است.
»در جبهه غرب خبری نیست« پس از فیلم »سخنرانی پادشاه« که سال 2۰۱۱ 
موفق به کسب ۱۴ نامزدی شده بود، این موفقیت را کسب می کند و البته تنها فیلم 
خارجی است که پس از فیلم »ببر خیزان، اژدهای پنهان« آنگ لی در سال 2۰۰۱ 
این جایگاه را به دست می آورد. فیلم آنگ لی در نهایت ۴ جایزه را از آن خود کرد. 
نتفلیکس برای موفقیتی که با »در جبهه غرب خبری نیست« کسب کرده و نیز 
»بلوند«، »پینوکیو«، »پرستار خوب«، »شناگران« و »شگفتی« با کسب 2۱ نامزدی 
موفق ترین کمپانی بوده است. سرچ الیت و دیزنی با ۱۹ نامزدی در مجموع، در دره 
دوم قرار گرفتند. امسال در مجموع ۴۵ فیلم در فهرست بفتا جای گرفته اند که 

کمتر از ۴۸ فیلم سال 2۰22 است. ۸ فیلم کوتاه نیز در این فهرست جای دارند.
مراســم اهدای جوایز بفتا ۱۹ فوریه در لندن برگزار می شود و برای اولین بار 
ریچارد ای.گرانت اجرای آن را برعهده دارد. دور نهایی رای گیری برای انتخاب 

برندگان از روز گذشته شروع شده است./مهر

حتما در جبهه غرب خبری هست!


