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دومدیرتازهنفسدردفترموسیقیبیمادر؛بهترینفیلمداکاآواتار۲،همچنانمیتازد
»آواتار: مسیر آب« در ششــمین هفته اکران عمومی در آمریکای 
شــمالی، هم چنان صدرنشــین جــدول هفتگی گیشــه نمایش 
سینماهاســت. درام علمی تخیلی تازه جیمز کامرون در سه روز آخر 
هفته با فروشــی ۲0 میلیون دالری این مقام را برای خود حفظ کرد. 
فروش کلی فیلم طی این مدت در آمریکای شمالی به رقم کالن ۵۹۸ 
میلیون دالر رسیده اســت. بعد از »تاپ گان: ماوریک«، قسمت دوم 
آواتار دومین بالک باستر سینمایی یک سال اخیر است که به فروشی 

600 میلیون دالری دست پیدا می کند.
فروش کلی جهانی )آمریکا و بقیه کشورهای دنیا( این درام زیست 
محیطی در حالی به رقم یک میلیارد و ۹۷0 میلیون دالر رسیده که 
تهیه کنندگان آن مبلغی حدود 4۵0 میلیــون دالر صرف تولیدش 
کرده اند. قبل از اکران عمومی آواتار ۲ تحلیل گران اقتصادی سینما 
گفته بودند باید حداقل ۵۵0 میلیون دالر در آمریکای شمالی فروش 

کند، تا لقب اثری پرفروش را بگیرد./صباخبر

»بی مادر« ساخته ســیدمرتضی فاطمی جایزه بهترین فیلم 
بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم داکا را از آن خود کرد.

بی مــادر بــه نویســندگی و کارگردانی مرتضــی فاطمی و 
تهیه کنندگی محمدرضا مصباح و علی اوجی درباره زندگی آرام یک 
زوج است که با پا فشاری یکی از آن ها روی تصمیم اش، ناخواسته 
وارد آزمایش ها و دو راهی ها و مخاطرات اخالقی می شود. همچنین 
علی قوی تن برای فیلم »زندگی و زندگی« جایزه بهترین کارگردان 
بخش سینمای آُسیا را به دست آورد. گفتنی است امسال در بخش 
رقابت فیلم های آسیایی این رویداد سینمایی »برف آخر«، »بدون 
قرار قبلی«، »بی مادر«، »روز سیب«، »زندگی و زندگی« و »زنانگی 
ممنوعه« به نمایش گذاشته شد.   امسال پوران درخشنده فیلمساز 
ایرانی یکی از داوران بخش رقابت فیلم های آسیایی در این رویداد 
سینمایی بود. بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم داکا از ۲4 

دی تا ۲ بهمن ماه در کشور بنگالدش برگزار شد./صباخبر

در جلسه شورای مدیران دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما، 
مهیار مهرآذر به عنوان مدیر ارکسترها و عبدالرضا صفایی به عنوان 

مدیر هماهنگی موسیقی و سرود صدای رسانه ملی معرفی شدند.
در این جلسه علیرضا قزوه، رییس دفتر شعر و موسیقی و سرود ابراز 
امیدواری کرد حضور صفایی که دارای تجربیات زیادی در بخش های 

مختلف رادیو است بتواند منجر به اتفافات مثبتی در این حوزه شود.
تعامل و ارتباط سازنده با تهیه کنندگان و عوامل پخش، تسریع در 
فرایند بررسی آثار، گسترش هماهنگی بین دفتر شعر و موسیقی و 
سرود با معاونت صدا و شبکه های رادیویی از مطالبات قزوه بود که در 
این جلسه مطرح شد. وی همچنین با اشاره به قدمت و جایگاه ویژه 
ارکستر سمفونیک صداوسیما، تالش در جهت تقویت این ارکستر، 
توجه ویژه به مطالبات عوامل و نوازندگان، نوســازی سازها و حضور 
قدرتمندانه تر در جشــنواره ها و رویدادهای فرهنگــی و هنری را از 

مهمترین انتظارات خود از مدیریت جدید دانست./ایسنا

یکی از شعارهای مهم دولت در عرصه فرهنگ و هنر، عدالت فرهنگی بوده است. عدالت فرهنگی در یک 
کالم یعنی تمام شهرها و شهرستان های کشور مانند پایتخت از امکانات برابر برخوردار باشند و بتوانند ظرفیت 
خود را در این ساحت با صورت کامل شکوفا کنند. چیزی که می توان گفت در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت 
در سال های اخیر دیگر محقق شده است. به گفته نیرومند عضو هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر، امسال 
تنوع اقلیمی خوبی در فیلم های جشنواره وجود دارد به طوریکه می توان از شمال غربی کشور تا جنوب شرقی 
فیلم های مختلفی را در جشنواره دید. از ویژگی های مهم جشنواره امسال، این است که »عدالت فرهنگی« تا 

حدودی در تولیدات قابل مشاهده است و تنوع اقلیمی نیز در جشنواره نمود دارد./تسنیم

در حالیکه کمتر از 10 روز به آغاز جشنواره فیلم فجر باقی است، مدیر امور استان های این رویداد اعالم 
کرد که تمامی استان ها سالن های نمایش جشنواره خود را تعیین کرده اند، بنابراین کیفیت سالن های 
معرفی شده بخش استانی در حال بررسی است و نتیجه نهایی به زودی اعالم خواهد شد. روابط عمومی 
جشــنواره فیلم فجر گزارش داد که وبینار توجیهی بخش استانی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر با 
حضور دبیر و مدیران جشنواره فیلم فجر و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها در محل وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به صورت مجازی برگزار شــد. چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 

همزمان با تهران در 31 استان کشور برگزار می شود./ایسنا

بررسیکیفیتسالنهایفیلمفجردراستانهاتنوعاقلیمیدرجشنوارهفیلمفجرنموددارد

دبیر ویراستار دبیر تحریریه معاون سردبیر سردبیر صفحه آرا ساعت پایان  ساعت شروع

جواد نوروز بیگی تهیه کننده فیلم »برادران لیال« با اشاره به اینکه در ارتباط 
با ساخت این فیلم پرونده قضایی برایش تشکیل شده است و با سخت  توصیف 
کردن این تنبیه برای سازندگان یک فیلم می گوید: درخواست می کنم با توجه 
به نمایش نسخه ای تازه  از فیلم در فرانسه تا یک ماه آینده، شورای پروانه نمایش 
تکلیف فیلم را برای اکران قانونی داخل کشور مشخص کند. این فیلم در دوره 
گذشته جشــنواره فیلم کن حضور حساسیت زایی داشــت و جایزه فیپرشی 
جشنواره را از آن خود کرد و حاال قرار است به زودی نسخه  بلوِری آن در فرانسه 
نمایش داده شود. این اتفاق امکان دانلود و پخش کپی غیرقانونی فیلم را به وجود 
خواهد آورد، او ادامه داد: پس از پایان جشنواره کن، در چند مرحله طی جلسات 
حضوری متعدد و نیز به صورت کتبی درخواست دادم که فیلم »برادران لیال« 
در شورای پروانه نمایش بررسی و شــرایط برای اکران مهیا شود اما واکنش ها 
نشــان می داد که انگار چنین اتفاقی رخ نخواهد داد؛ در حالی که فیلم پروانه 
ساخت داشت و قاعدتاً باید طبق قانون، در شورای پروانه نمایش بررسی می شد. 
تهیه کننده »برادران لیال« در پایان با بیان اینکه »در بخش جنبی جشنواره کن 
فیلم دیگری با نام »تصور« به کارگردانی علی بهراد داشتم که با هزینه بخش 
خصوصی ساخته شده و مراحل اصالح ممیزی های آن اعالم شده و امیدوارم 
به زودی برای اکران آماده شود« اظهار کرد: در پایان از تمام افراد و به خصوص 
وزیر محترم ارشاد که می توانند شرایطی را به وجود آورند تا فیلم »برادران لیال« 
اکران شود، خواهش می کنم دریغ نفرمایند و بگذارند با نمایش اینگونه فیلم ها 

رونق به گیشه سینما برگردد./ایسنا

»برادرانلیال«وخطرقاچاقفیلم


