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بیشترین تمشک طالیی برای بلوند لینکلن، دوباره جان می گیردما باید به داد مستند برسیم
»علی بخشی زاده« معاون صدا با اشاره به استقبال مستندسازان 
از دومین جشنواره پژواک گفت: امیدوارم استمرار جشنواره مستند 

پژواک دقیقا در کمک به قالب مستند عمل کند.
معاون صدا با تاکید بر اینکه باید به داد مستند برسیم، گفت: باید از 
لحاظ ساختاری و هم از نظر محتوایی شرایط را آماده کنیم، ما باید به 

داد مستند برسیم. 
گفتنی است؛ در »بخش اصلی« برنامه سازان با یکی از محورهای 
انقالب اسالمی، دفاع مقدس، استقبال و همبستگی ملی؛ جهاد تبیین 
و هدایت فرهنگی؛ جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده؛ محیط 
زیست؛ شعار سال: تولید دانش بنیان، اشــتغال آفرین و در آخر هم 

پاسداشت زبان فارسی در این بخش شرکت کنند.
عالقه مندان به شرکت در دومین جشنواره ملی مستند رادیویی 
پژواک می توانند تا دهم بهمن 1401 آثارشان را در سایت جشنواره به 

آدرس www.pejvak.irib.ir بارگزاری کنند./صباخبر

استیون اسپیلبرگ در یک اقدام غیرمنتظره راهی قاب کوچک 
می شود تا یک سریال تاریخی را تهیه و کارگردانی کند.

اسپیلبرگ در این باره گفت: در ابتدای کار عالقه وافری داشتم 
که لینکلن را به صورت یک مینی سریال کارگردانی کنم. اما شاید 
باور نکنید، سرمایه الزم را برای این کار پیدا نکردم! در همه سطح 
شهر، همه دست رد به سینه ام زدند. حتی صحبت هایم با شبکه اچ 
بی او هم به نتیجه ای نرسید. فیلمساز کهنه کار هالیوود، افزود: با 
دانیل دی لوئیس صحبت نکرده بودم و نمی دانستم حاضر است در 
مجموعه ای شش ساعته دوباره نقش رئیس جمهور وقت آمریکا را 
بازی کند یا نه. زمانی که سرمایه فراهم نشد، صحبت با او را در این 

باره بی معنی می دانستم.«
فعال معلوم نیست مجموعه لینکلن، چه داستان هایی را دنبال 
می کند و تفاوت هایش با نسخه سینمایی که فروش جهانی ۲۷5 

میلیون دالری داشت، چه خواهد بود. /صباخبر

نامزدهای جوایز تمشک طالیی، بدترین چهره های هالیوود سال 
۲0۲۲ معرفی شدند.

با اعالم اسامی نامزدهای چهل و سومین دوره جوایز ساالنه تمشک 
طالیی، اولین گام برای انتخاب بدترین های هالیوود در ســال پیش 
برداشته شد و »بلوند« نتفلیکس با کسب نامزدی در ۸ شاخه بدترین 
فیلم شد. »عزاداری به خیر« هم با کسب نامزدی در ۷ رشته دومین 
فیلم بد سال شد. تام هنکس برای بازی در فیلم »پینوکیوی دیزنی« 
و فیلم »الویس« نامزد کسب عنوان بدترین بازیگر نقش اصلی و هم 
نقش مکمل شده اســت. دیزنی نیز 6 نامزدی کسب کرده که برای 
اقتباس زنده از »پینوکیوی دیزنی« بوده است. نام سیلوستر استالونه 
برای فیلم »ســاماریتن«، پنه لوپه کروز برای فیلم »355« و دایان 
کیتون برای »مک و ریتا« هم در این فهرست جای گرفته است. مراسم 
اهدای جوایز تمشک طالیی یکشنبه 1۲ مارس برگزار می شود. هنوز 

میزبان و مکان اجرای مراسم تعیین نشده است./مهر

سالن های سینمایی سراســر کشــور امروز 5 بهمن ماه از صبح تا عصر تعطیل هستند. طبق اعالم 
سخنگوی انجمن سینماداران )محمدرضا صابری( همزمان با سوم ماه رجب و شهادت امام هادی )ع( 
تمام سینماهای کشور از صبح چهارشنبه، پنجم بهمن ماه تا ساعت 1۷ تعطیل خواهند بود. در حال حاضر 
فیلم های »بخارست« ساخته مسعود اطیابی، »مالقات خصوصی« فیلمی ایرانی در ژانر درام عاشقانه به 
کارگردانی امید شمس و »چپ راست« در ژانر کمدی سیاسی به کارگردانی حامد محمدی از جدیدترین 
فیلم های در حال اکران هستند. همچنین اکران فیلم »پالتو شتری« از روز گذشته در سینماها آغاز شده 

است. در این فیلم موقعیت های رفاقت و رقابت با زبان طنز به تصویرکشیده شده است./صباخبر 

فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« به کارگردانی لیلی عاج برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده نمایش 
شد. فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج و تهیه کنندگی جلیل شعبانی 
پس از طی مراحل فنی برای حضور در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شد.  »سرهنگ 
ثریا« تازه ترین محصول ســازمان هنری رسانه ای اوج اســت که از زاویه ای متفاوت به حضور سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( در پادگان اشرف می پردازد.  این فیلم سینمایی اولین ساخته سینمایی لیلی 
عاج است و در خالصه داستان آن چنین آمده است: »این راه با گریه باز نمیشه!«.  اخبار و تصاویر مربوط 

به عوامل و بازیگران این فیلم به زودی رسانه ای خواهد شد./مهر

سرهنگ ثریا؛ در جشنواره فجررونمایی می شود سینماها، امروز تا عصر تعطیل هستند

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

نامزدهای نود و پنجمین دوره جوایز ســینمایی اسکار در شاخه های 
مختلف اعالم شــد که فیلم »همه چیزهمه جا به یکباره« با نامزدی در ۱۱ 
شاخه پیشتاز این رویداد نام گرفت و داریوش خنجی فیلمبردار ایرانی-  

فرانسوی هم برای فیلم »باردو« نامزد جایزه بهترین فیلمبرداری شد.
»ریز احمد« و »الیسیون ویلیامز« بازیگران هالیوودی، نامزدهای نهایی 
نود و پنجمین دوره جوایز ساالنه آکادمی اســکار را طی مراسمی اعالم 

کردند:
»همه چیزهمه جا به یکباره« با نامزدی در ۱۱ شاخه و پس از آن دو فیلم 
در »جبهه غرب خبری نیست« و »بنشی های اینیشرین« هرکدام ۹ نامزدی 

دریافت کردند.
فهرست کامل نامزدهای اسکار 2۰2۳ از این قرار است: 

بهترین فیلم: 
در جبهه غرب خبری نیست؛ آواتار: راه آب؛ بنشی های اینیشرین

الویس؛ همه چیز همه جا به یکباره؛ فابلمن ها؛ تار؛ تاپ گان: ماوریک؛ 
مثلث غم؛ حرف های زنانه

بهترین کارگردانی: تاد فیلد )تار(؛ دنیل کوان و دنیل شاینرت )همه چیز 
همه جا به یکباره(، مارتین مک دونا )بنشی های اینیشرین(؛ روبن اوستلوند 

)مثلث غم(؛ استیون اسپیلبرگ )فابلمن ها(
بهترین بازیگر مرد: آســتین باتلر )الویس(؛ کالین فارل )بنشی های 
اینیشرین(؛ برندان فریزر )نهنگ(؛ پل مسکال )افترسان(؛ بیل نای )زندگی(
بهترین بازیگر زن : کیت بالنشــت )تار(؛ آنا د آرماس )بلوند(؛ آندریا 

رایزبورو )به لزلی(؛ میشل ویلیامز )فابلمن ها(؛ میشل یو )همه چیز همه 
جا به یکباره(

بهترین نقش مکمل مرد: برندن گلیسون )بنشی های اینیشرین(؛ برایان 
تایری هنری )گذرگاه(؛ جاد هیرش )فابلمن ها(؛ بری کیوگان )بنشی های 

اینیشرین(؛ که هوی کوآن )همه چیز همه جا به یکباره(
بهترین نقش مکمل زن : آنجال باست )پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه(؛ 
هونگ چاو )نهنگ(؛ کری کاندون )بنشی های اینیشرین(؛ جیمی لی کرتیس 

)همه چیز همه جا به یکباره(؛ استفانی هسو )همه چیز همه جا به یکباره(
بهترین فیلمنامه اصلی : بنشی های اینیشــرین؛ همه چیز همه جا به 

یکباره؛ فابلمن ها؛ تار
بهترین فیلمنامه اقتباسی : در جبهه غرب خبری نیست؛ پیاز شیشه ای: 

رمز و راز چاقو؛ زندگی کردن؛ تاپ گان: ماوریک؛ حرف های زنانه
بهترین فیلم بین الملی )غیر انگلیسی زبان(: در جبهه غرب خبری نیست 
از آلمان؛ آرژانتین ۱685 از آرزانتین؛ نزدیک از بلژیک؛ EO از لهستان ؛ 

دختر آرام از ایرلند 
بهترین فیلمبــرداری : در جبهه غرب خبری نیســت؛ باردو؛ الویس؛ 

امپراتوری نور، تار
بهترین موسیقی متن: در جبهه غرب خبری نیست؛ بابیلون؛ بنشی های 

اینیشرین، همه چیز همه جا به یکباره؛ فابلمن ها
مراسم نود و پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز ۱2 مارس 2۰2۳ )2۱ 

اسفند( در تئاتر دالبی در هالیوود برگزار می شود./ایسنا

نامزدهای اسکار ۲۰۲۳  اعالم شد


