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تام هنکس تمشک طالیی گرفتحمایت رابینز از هارلسونآغاز تغییرات سنت های اسکار با فرش قرمز 
فرش قرمز مراسم اســکار برای اولین بار از سال 1۹۶0 که اسکار 
سی  و سوم برگزار شد، به رنگ قرمز نخواهد بود و رنگ بژ به جای آن 

انتخاب شده است.
آکادمی علــوم و هنرهای تصاویر متحرک در یک رویداد ســنتی 
میزبان رســانه ها، گروه کارکنان و مجری برنامه جیمی کیمل بود تا 
با حضور آن جمع فرش قرمز ســال را پهن کند، اما فرش قرمز واقعاً 

قرمز نبود. 
سال 1۹۶1 اولین سالی بود که فرش قرمز بیرون از ورودی سالن 
اجتماعات ســانتامونیکا پهن شــد ولی رنگ آن کامــًا قرمز نبود و 

تاحدودی به قرمز می خورد.
این اولین تجربه در تغییرات سنت هاســت و تغییرات دیگر هم به 
مرور انجام می شود. امسال آکادمی به مطبوعات و رسانه های حاضر در 
محل اعام کرده که همه کت و شلوار یا لباس مشکی یا تیره با کراوات 

سیاه بپوشند./صباخبر

تیم رابینز از ســخنان وودی هارلســون برای خاتمه دادن به 
پروتکل های کرونا حمایت کرد و به صورت رســمی خواستار این 

شد که پروتکل های کرونا سر صحنه فیلمبراری خاتمه پیدا کند.
رابینز با به اشتراک گذاشتن مطلب ورایتی درباره مصاحبه اخیر 
هارلسون با نیویورک تایمز که در آن پروتکل های کووید را مزخرف 
خوانده بود در توییتر نوشــت: وودی راست می گوید. زمان پایان 
دادن به آن است. وی همچنین انجمن بازیگران را تگ کرد تا آن ها 

هم این مطلب را ببینند.
هارلســون که اکنون در تــور مطبوعاتی بــرای معرفی فیلم 
جدیدش »قهرمانان« است در مصاحبه ای نسبت به آینده فیلم های 
مستقل با توجه به همه پروتکل های کووید ابراز نگرانی کرد و ادامه 
این اقدامات را مهمل خواند. پروتکل های فعلی کووید در هالیوود 
قرار بود 31 ژانویه به پایان برسد ولی فعا تا آغاز آوریل )تا حدود 21 

روز دیگر( تمدید شده است./مهر

با انتخاب برندگان جوایز تمشــک طایــی 2023، بدترین های 
هالیوود در سالی که گذشت معرفی شدند.

در چهل و سومین دوره اهدای جوایز تمشک طایی که به صورت 
مجازی برگزار شد »الویس«، »موربیوس« و »بلوند« هر یک با دریافت 
2 جایزه طایی برای بدترین ها، شناخته شدند. در حالی که آستین 
باتلر در فهرست رقابتی اســکار جای دارد، هم بازی وی تام هنکس 
در فیلم »الویس« جایزه بدترین بازیگر مرد مکمل ســال را برد. وی 
هم زمان برای بازی در نقش پدر ژپتو در »پینوکیو« هم نامزد بدترین 
بازیگر مرد سال بود. فیلم »بلوند« ساخته اندرو دومینیک هم 2 جایزه 
بدترین فیلم و بدترین فیلمنامه را برد. جرد لتو نیز برای بازی در فیلم 
»موربیوس« به عنوان بدترین بازیگر مرد شناخته شد و آدریا آرجونا 

بدترین بازیگر زن نقش مکمل برای همین فیلم شد.
بدتریــن کارگردان ســال هم کالســون بیکر و ماد ســان برای 

»خاکسپاری خوب« بودند./مهر

میز سینمای روز برنامه نقد سینما که از شبکه چهارسیما پخش می شود با حضور سجاد نوروزی و 
هادی فیروزمندی درباره قیمت بلیت و وضعیت اکران در سینمای ایران برگزار شد.  سجاد نوروزی مدیر 
پردیس سینمایی آزادی با اشاره به صحبت ها درباره بلیت چندصدهزار تومانی گفت: اگر فیلمی با کیفیت 
»آواتار« داشتیم، می توانیم بلیت پانصدهزار تومانی بفروشیم. وی یادآور شد: وقتی از موضوعی به نام قیمت 
بلیت صحبت می کنیم، بر اساس کدام نقشه راه این کار را انجام می دهیم در حالی که تحلیل مشخصی از 
تیپولوژی مخاطب سینمای ایران نداریم. اگر قرار باشد مخاطب به سینما برگردد، راه حل، کنار گذاشتن 

شیوه های دهه هفتاد و هشتاد است. در سده جدید با شیوه های کاسیک نمی توان پیش رفت./صباخبر

مجوز نمایش فیلمی از نیکی کریمی با دو اثر سینمایی دیگر صادر شد. شورای پروانه نمایش فیلم های 
سینمایی به تازگی با صدور پروانه نمایش ســه عنوان فیلم »تا فردا« به تهیه کنندگی نیکی کریمی و 
کارگردانی علی عســگری، »جان جانان« به تهیه کنندگی حبیب الهیاری و کارگردانی شــادی آفرین 
الهیاری، »فسیل« به تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان و کارگردانی کریم محمدامینی موافقت کرده 
است. »تا فردا« دومین فیلم علی عسگری محصول مشترک ایران، فرانسه و قطر، است. »جان جانان« نیز 
نخستین تجربه فیلمسازی شادی آفرین الهیاری است و فیلم »فسیل« به کارگردانی کریم امینی است که 

به زودی به عنوان یکی از فیلم های نوروزی راهی اکران می شود. /ایسنا

نیکی کریمی مجوز تا فردا را گرفتبلیت سینما در حد قد و قواره است

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری می گوید تغییر کاربری فزاینده 
سینماها صحت ندارد و در سه ماه پایانی ســال تنها یک مورد درخواست تغییر کاربری 
داشته ایم. درخواست های تغییر کاربری نیز به خاطر قدمت و فرسودگی سینما است نه 
چیز دیگر. محمدرضا فرجی گفت: موضوع تغییر کاربری در فضای مجازی و رسانه ها قدری 
با بزرگ نمایی و برجسته سازی دنبال شده است که بخشی از آن به خاطر تغییر کاربری 

سینمای عصر جدید بود که در فضای رسانه ای در دو سال اخیر مرتب تکرار می شد.
او افزود: اما واقعیت این است که در همین سه ماه پایانی سال تنها یک مورد تقاضا برای 
تغییر کاربری سینما داشتیم که آن هم سینما بهمن دزفول بود که در ایام جنگ تحمیلی 
به شدت آسیب دیده بود و عماً  امکان ارائه خدمات را نداشت و حتی در حال ریزش هم 

بود. بنابراین با تغییر کاربری این سینما موافقت شد.
این مدیر سینمایی گفت که بیشــتر تغییر کاربری ســینماها که تعدادشان بسیار 
انگشت شمار است، به خاطر همین قدمت و عدم امکان ارائه سرویس است وگرنه ربط دادن 
تغییر کاربری سینماها به مسائل اقتصادی و... صحیح نیست. فرجی در پایان گفت: مردم 
هنوز هم به سینما و فیلم دیدن در سالن های سینما عاقه دارند و این یکی از تفریحات 
مهم آنان است. افزایش قیمت بلیت سینما طبیعتاً می تواند تاحدی از مخاطبین سینما 
را کم کند اما باز هم مردم به سینما می روند. در حال حاضر نیز سینماها در حال ساخت و 
سازند اما عموماً در مال های تجاری به فکر ساخت سالن سینما هستند البته ما برای صدور 

مجوز تک سالنه هیچ مانعی نداریم../تسنیم

تغییر کاربری فزاینده سینماها 
صحت ندارد


