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یک هشدار جدی برای سینمامالقات با جادوگر منتفی شداوکراین به آکادمی اسکار تاخت
»دیمیترو کولبا« وزیر امور خارجه اوکراین از تصمیم آکادمی اسکار 
برای رد درخواست رئیس جمهور »والدیمیر زلنسکی« برای سخنرانی 
در مراسم اسکار به شدت انتقاد کرد و گفت: »تصمیم به دعوت نکردن 
از زلنسکی برای سخنرانی در مراسم اسکار، جایی که یکی از نامزدهای 
اصلی بهترین فیلم بین المللی، فیلمی ضد جنگ است، بسیار ریاکارانه 
است. اگر فیلم آلمانی »در جبهه غرب خبری نیست« اسکار بهترین 
فیلم بین المللی را دریافت کند، در حالی که زلنسکی که در بزرگترین 
جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم اوکراین را هدایت می کند، اجازه 
صحبت در مراســم اسکار را نداشته باشــد، نمونه بهتری از ریاکاری 
مدیران و تهیه کنندگان ارشد صنعت فیلم از آن نخواهید یافت. سال 
گذشته نیز آکادمی اسکار به درخوست ها برای سخنرانی »زلنسکی« 
در مراسم اســکار اعتنایی نکرد و این موضوع با واکنش شدید »شان 
پن« دوست هالیوودی رئیس جمهور اوکراین همراه شد که تهدید کرد 

مجسمه اسکارش را ذوب خواهد کرد./ایسنا

سازمان ســینمایی در آخرین روز هفته گذشــته چهار فیلم 
»غریب«،»فسیل« »عروس خیابان فرشته« و »مالقات با جادوگر« 
را به عنوان چهار فیلم اکران نوروزی سینماها معرفی کرد. حضور 
سه فیلم کمدی در ترکیب این چهار فیلم که با لحاظ کردن ادامه 
دو اکران فیلم هایی همچون »خط اســتوا« و »بخارست« تعداد 
فیلم های کمدی روی پرده در ایام نــوروز را فراتر از حد معمول 
می برد، ترکیب اعالم شــده با انتقادهایی مواجه شــد. حاال خبر 
رسیده که »مالقات با جادوگر« از ترکیب اعالمی کنار گذاشته شده 
و روح اهلل سهرابی مدیرکل اداره نظارت بر عرضه و نمایش سازمان 
ســینمایی در این خصوص گفت: پس از ارزیابی شرایط اکران و 
ایجاد توازن در ژانربندی آثار بر روی پرده مقرر شد فیلم سینمایی 
»بچه های طوفان« به کارگردانی صادق صادق دقیقی با مضمون 
کودک و نوجوان، جایگزین فیلم سینمایی »مالقات با جادوگر« 

شود تا توازن مضمونی آثار روی پرده حفظ شود./مهر

تعداد مخاطبان ســینما در ســال 1401 با وجود افزایش حدود 
100 میلیارد تومانی فروش، از نظر تعداد مخاطب به هفت سال قبل 
برگشته است. امیرحسین علم الهدی  کارشناس فرهنگی و سینما با 
تاکید بر اینکه جدول آماری از این وضعیت به اندازه کافی گویا است، 
بیان می کند که میزان مخاطب در سال 1401 بازگشت به سال 1394 
است و فروش سینما در ســال 1401 به مدد افزایش 200 درصدی 
قیمت بلیت نسبت به سال 1398 )قبل کرونا( 110 میلیارد تومان 
افزایش داشته، هر چند افزایش قیمت بلیت طی این سال ها، نگاه از 
عارضه  جدی اقتصاد فرهنگ دارد که البته در کنارعارضه های بی شمار  

اقتصاد کالن جامعه هرسال شاهد افزایش سالن های سینما هستیم.
علم الهدی با بیان اینکه »همچنان اثرات کرونا بر کاهش صندلی 
سینماها را شاهد هستیم« گفت: بیم آن را دارم چنانچه بر همین آداب 
حکمرانی در سینما اصرار ورزیم در سال 1402 به آمار مخاطب سال 

1392 برسیم./ایسنا

با حکم محمد خزاعی، اعضای شورای سیاست گذاری چهلمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
منصوب شدند. بر اساس حکم رییس سازمان سینمایی، سیدمحمد هاشمی عضو هیات امنای انجمن 
سینمای جوانان ایران، محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهان گردی و اتومبیل رانی، حبیب ایل 
بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، هادی مقدم دوست، نویسنده، کارگردان و عضو هیات 
امنای انجمن ســینمای جوانان ایران، غالمرضا منتظری نماینده و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی، مجید اکبرشاهی  رییس مرکز ســیمرغ معاونت سیمای رسانه ملی و مهدی آذرپندار 

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران را به عنوان اعضای این شورا معرفی کرد. /مهر

»غریب« به کارگردانی محمد حسین لطیفی محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است که مقطعی 
از زندگی شــهید محمد بروجردی را روایت می کند.این فیلم که از چهارشنبه 24 اسفند اکران خود را 
آغاز می کند، »غریب« عالوه بر دریافت بیشترین تعداد جایزه در جشنواره فیلم فجر، به عنوان بهترین 
فیلم جشنواره مقاومت نیز شناخته شد.در خالصه داستان »غریب« آمده است: سال 1358 با باال گرفتن 
اختالفات گروه های مسلح سیاسی از جمله کومله و دموکرات و... شهید محمد بروجردی  به همراه اندکی 
از همرزمانش، برای سامان دادن به اوضاع و رسیدگی به شــرایط مردم راهی غرب کشور شدند. اوضاع 

نابسامان و اوج گیری دسته بندی ها شرایط را برای فرمانده جوان منطقه غرب پیچیده تر کرد. /تسنیم

پوستر فیلم »غریب« رونمایی شدانتصاب شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم کوتاه تهران

سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم لوکزامبورگ با اعطای دو جایزه به 
فیلم »جنگ جهانی سوم« ساخته هومن سیدی به کار خود پایان داد. فیلم 
»جنگ جهانی سوم« به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی در جدیدترین 
حضور بین المللی خود در جشنواره فیلم لوکزامبورگ به نمایش گذاشته شد 
و در نهایت جایزه فیپرشی )فدارسیون بین المللی منتقدان فیلم( و همچنین 

جایزه هیات داوران جوان جشنواره را به خود اختصاص داد.
امسال اصغر فرهادی ریاست هیات داوران بخش مسابقه اصلی جشنواره 
فیلم لوکزامبورگ را بر عهده داشت که سیزدهمین دوره آن از تاریخ 11 تا 21 
اسفند برگزار شد. ساخته هومن ســیدی که نماینده رسمی سینمای ایران 
در شاخه بهترین فیلم بین المللی اســکار 2023 بود، پس از حضور موفق در 
جشنواره ونیز و کسب دو جایزه بهترین فیلم و بازیگر بخش افق ها، در سی و 
پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم توکیو، هشتمین دوره جشنواره فیلم 
جهان آسیا در لس آنجلس و جشنواره فیلم استکهلم سوئد نیز حضور موفقی 
داشت و در فهرست فیلمهای جشنواره پالم اسپرینگز 2023 نیز قرار گرفت 
و اخیرا نیز ســه جایزه اصلی بهترین فیلم، کارگردانی و بازیگر مرد )محسن 
تنابنده( را از جشنواره فیلم بلگراد در کشور صربستان دریافت کرده است. این 
فیلم با کسب دو جایزه از جشنواره فیلم لوکزامبورگ، »جنگ جهانی سوم« 
شمار جوایز بین المللی خود را به عدد 11 رساند. در فیلم »جنگ جهانی سوم« 
بازیگرانی چون محســن تنابنده، ندا جبرئیلی، مهسا حجازی، نوید نصرتی، 

لطف اهلل سیفی و حاتم مشمولی به ایفای نقش پرداخته اند./ایسنا

جنگ جهانی سوم همچنان می تازد


