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برندگان سزار ۲۰۲۳ معرفی شدندبرای دریافت این جایزه جنگیدم »همه چیز همه جا یک باره« به اسکار نزدیک تر شد
جوایز انجمن تهیه کنندگان آمریکا )PGA( صبح امروز برندگان 
خود را انتخاب کرد و »همه چیز همه جا یک باره« را به عنوان بهترین 
فیلم سال برگزید. از ســال ۲00۹، تنها ســه فیلم در PGA برنده 
شــده اند و موفق به دریافت جایزه اســکار بهترین فیلم نشده اند که 
شامل »کمبود بزرگ« )۲01۵(، »الال لند« )۲01۶( و فیلم »1۹1۷« 
)۲01۹( می شود. حتی فیلم هایی مانند »کتاب سبز« )۲018( و فیلم 
شوکه کننده  »کودا« در سال ۲0۲1 که لحظه آخر وارد مسیر پیروزی 
شد و به شدت از آن انتقاد می کنند هم قبل از دریافت تندیس اسکار، 

موفقیت خود را با دریافت جایزه این گروه تثبیت کردند.
این فیلم در رقابت با »آواتار: راه آب«، »اشباح اینیشرین«، »الویس«، 
»فابلمن ها«، »تــار« و »تاپ گان: مارویک«و »پیاز شیشــه ای« این 
موفقیت را کسب کرد. در این مراسم تام کروز، جایزه دستاورد دیوید 
او.سلزنیک را که برای تجلیل از تهیه کننده ای برای مجموعه کارهای 

خارق العاده اهدا می شود، دریافت کرد./مهر

در مراسم ساالنه جوایز »انی« که به بهترین های انیمیشن سال 
تعلق می گیرد، »پینوکیوی گیلرمو دل تورو« برنده اصلی شد. این 
درام خانوادگی فانتزی موفق به دریافت جایزه بهترین انیمیشن 
سال شد. همچنین پینوکیو توانست چهار جایزه دیگر نیز از دست 
داوران مراسم دریافت کند. دل تورو و مارک گوستافسون کارگردان 
مشترک این فیلم، جایزه بهترین کارگردان سال را هم از آن خود 
کردند. سه جایزه دیگر پینوکیو شامل جوایز جنبی چون بهترین 
موسیقی، طراحی صحنه و طراحی کاراکترها می شود. گیلرمو دل 
تورو که در مراسم جوایز انی، غافلگیر و هیجان زده شده است در 
سخنرانی خود گفت: »چه می توانم بگویم؟ من به شدت برای این 
جایزه جنگیدم. به اعتقاد من، جایزه انی بهترین و زیباترین جایزه 
سینمایی جهان است.« وی به این نکته هم اشاره کرد که مراسم 
انی تنها مراسم و جایی است که در آن، مجبور نیست تاکید کند 

انیمیشن یک مدیوم است و یک ژانر سینمایی نیست./صباخبر

»شب دوازدهم« ساخته دومینیک مول بهترین فیلم اسکار فرانسه 
شــد. در چهل و هشــتمین دوره اهدای این جوایز همچنین جایزه 
افتخاری سزار به دیوید فینچر کارگردان آمریکایی اهدا شد و برد پیت 

این جایزه را به وی اهدا کرد.
»شــب دوازدهم« که در 10 بخش نامزدی ســزار را کسب کرده 
بود موفق شد تا این جایزه را برای بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، 
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل برای بازی بونی النرز، بهترین بازیگر 
تازه  وارد برای بازی باستین بویون، بهترین فیلمنامه اقتباسی و صدا 

از آن خود کند.
در این درام جنایی بویون و النرز در نقش ۲ پلیس بازی کرده اند که 
سعی دارند تا پرونده قتل یک زن جوان را حل کنند. این فیلم که در 
رقابت با »همیشه جوان«، »خیزش«، »معصوم« و »تسکین« موفق 
به کسب این جایزه شد، اولین بار در بخش پرمیرز جشنواره کن دیده 

شده بود./مهر

هفتاد و سومین دوره جشــنواره فیلم برلین به ریاست کریستین استوارت جایزه خرس طالیی را به 
مستند »در ادمان« به کارگردانی نیکال فلیپر اهدا کرد. برندگان جشنواره برلین عبارت هستند از: برنده 
خرس طالیی: »در ادمان« ساخته نیکال فلیپر/ برنده خرس نقره ای جایزه بزرگ هیأت داوران: »آتش« 
ساخته کریستین پتزولد/ برنده خرس نقره ای هیأت داوران: »زندگی بد« ساخته ژوائو کانیژو / برنده خرس 
نقره ای بهترین کارگردان: فیلیپ گارل برای »ارابه بزرگ«/ برنده خرس نقره ای بهترین بازیگر نقش اول: 
سوفیا اوترو برای »۲0 هزار گونه زنبور«/ برنده خرس نقره ای بهترین بازیگر نقش مکمل: تیا ایره برای »تا 

پایان شب«/ برنده بهترین فیلمنامه: آنجال شانلک برای »موسیقی«/ مهر

فصل سوم  و پایانی سریال »پوست شیر« که این روزها از شــبکه نمایش خانگی پخش می شود، از 
چهارشنبه )دهم اسفندماه( منتشر خواهد شد. طبق اعالم پلتفرم پخش کننده، قسمت جدید از فصل سوم 
سریال »پوست شیر« دو روز دیگر منتشر خواهد شد. » پوست شیر« عنوان سریال نمایش خانگی ایرانی 
در ژانر درام جنایی به کارگردانی جمشید محمودی و نویسندگی رضا بهاروند و جمشید محمودی است 
که در سال 1401 از شبکه اینترنتی فیلم نت به نمایش درآمد. هادی حجازی فر، شهاب حسینی، پانته آ 
بهرام، مهرداد صدیقیان، علیرضا کمالی، پردیس احمدیه و ژیال شاهی از بازیگران این مجموعه هستند. 

فصل سوم، فصل پایانی سریال خواهد بود./ ایسنا

»پوست شیر« جدید ۳ روز دیگر منتشر می شودخرس طالیی برلیناله ۲۰۲۳ به یک مستند رسید

دبیر شورای صنفی نمایش با بیان اینکه سه فیلم از فیلم های روی 
پرده سینما به اکران نوروز راه پیدا می کنند، 14 اسفندماه را آخرین 

مهلت متقاضیان اکران نوروزی اعالم کرد.
همایون اسعدیان درباره جزئیات جلسه یکشنبه هفتم اسفند ماه 
شورای صنفی نمایش با اشــاره به اینکه این جلسه در دفتر معاون 
نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی حبیب ایل بیگی برگزار شد بیان 
کرد: آنچه به طور قطعی مشخص شده این است که فیلم های »چپ 
راست«، »بخارست« و »مالقات خصوصی« قطعاً در اکران نوروزی 
باقی می مانند و فیلم »خط استوا« هم که قرارداد سه هفته ای دارد در 

صورت حفظ کف فروش، می تواند به اکران خود ادامه دهد.
 وی افزود: برای اکران نوروزی 4 تا ۵ فیلم دیگر اضافه خواهند شد 
و فعاًل چهار فیلم متقاضی شده اند. برای بقیه متقاضیان هم تا یکشنبه 
هفته آینده فرصت باقی اســت.  به گفته او در حال حاضر هنوز هیچ 
فیلمی از جشنواره فجر امسال متقاضی اکران نوروز نشده ولی ممکن 

است تا هفته آینده فیلمی اضافه شود.
اسعدیان ادامه داد: اکران نوروز از ۲4 اسفند ماه شروع می شود و 
اگر هر کدام از فیلم های انتخاب شده، آماده باشند قبل از این تاریخ 

هم می توانند اکران خود را آغاز کنند.

دبیر شورای صنفی نمایش همچنین درباره قیمت بلیت ها برای 
ســال آینده گفت: به طور قطع افزایش قیمت بلیت خواهیم داشت 
چون بسیاری از سالن های سینمایی در مجتمع های تجاری هستند 
که با افزایش شارژ مواجه شــده و در کنار افزایش حقوق کارمندان 
و هزینه های دیگــر، اگر قیمت بلیت افزایش پیــدا نکند با تعطیلی 
سالن های سینمایی روبرو خواهیم شد. با این حال در صدد هستیم 
شیوه ای طراحی شود که احتماالً در یک نشست مطبوعاتی جزئیات 
آن تشریح خواهد شد تا برای همه اقشار امکان نمایش فیلم ها وجود 

داشته باشد./ایسنا

افزایش قیمت بلیت سینماها قطعی است


