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گالیه رضا رویگری از پرداخت
نشدن دستمزد بازیگران
بازیگرسینماوتلویزیونازمشکالتبازیگرانبرای
دریافت دستمزدهای خود گالیه کرد.به گزارش
میزان،رضارویگریبااشارهبهروندطوالنیدریافت
دستمزد بازیگران از تهیهکننده گفت« :متأسفانه
روندپرداختدستمزدهاآنقدرمشمولگذرزمان
میشودکهبازیگرقیدپولشرابزند،برخوردقاطعی
با این نبود تعهدها وجود ندارد ،بازیگر اگر بخواهد
دستمزدیراکهحقشبودهدریافتکند،بایدماهها
بدودتاآخربخشناچیزیازآنمبلغاصلیدستش
رابگیرد».ویافزود«:نزدیکبه 400میلیونتومان
ازتمامیآثاریکهبازیکردمطلبدارم،اگرآنپول
راداشتمامروزمجبورنبودمبرایدرمانمبههردری
بزنم .اما متاسفانه این دستمزدها هنوز پرداخت
نشدهوبعیدمیدانمکهاتفاقمثبتیحاصلشود».

اکران فیلم تازه آنتونی هاپکینز
در فصل جوایز

«پدر» فیلم جدید آنتونی هاپکینز و اولیویا کولمن،
هجدهمدسامبردرسینماهایآمریکاوجهاناکران
خواهد شد.به گزارش فارس ،این فیلم فلوریان زلر
پیش از اکران جهانی ،در جشنواره فیلم ساندنس
در اوایل سال جاری به نمایش درآمد و در جشنواره
بینالمللی فیلم تورنتو در حال نمایش است ،جایی
که هاپکینز روز سهشنبه جایزه افتخاری بازیگری
این جشنواره را دریافت میکند.داستان «پدر»
حول محور یک پدر با بازی آنتونی هاپکینز است که
دخترش میخواهد به پاریس نقل مکان کند ،اما
تاکیدداردکهیکنفررابرایمراقبتازپدربیاورداما
پدرمقاومتمیکند.
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هدیهتهرانیوعلیمصفا،
ناجیگیشهسینما؟
یک فیلم اجتماعی  ،یک فیلم دفاع مقدسی و یک فیلم کمدی
از امروز در سینماها اکران میشوند

▪آقای سانسور

فیلم «آقای سانسور» ،پس از «زنها فرشتهاند  »2دومین فیلم
کمدیاستکهدرسالجدیدرویپردهسینماهااکرانمیشود.
این فیلم که سال  96ساخته شده ،به دلیل ژانر کمدیاش در
مقایسه با  2فیلم دیگر شانس زیادی برای فروش نسبتا خوب در
گیشهدارد.ترکیببازیگراناصلیفیلمهمامیدوارکنندهاست.
بهرام افشاری پس از سریال «پایتخت» نزد مخاطبان سینما و
تلویزیون ،شهرت و محبوبیت زیادی پیدا کرده است و شانس
فروش فیلم را باال میبرد .عالوه بر او ،حضور محمدرضا فروتن
که کمتر در آثار کمدی بازی کرده در کنار بهرام افشاری ،اتفاق
جدیدی است که اگر خوب از آب درآمده باشد ،میتواند موفقیت
تجاری فیلم را در شرایط فعلی تضمین کند .چند روز پیش با
انتشار شایعهای دربــاره محمدرضا فروتن ،این بازیگر درگیر
حاشیه و همه توجهات به او جلب شد ،بنابراین بعید نیست که
حواشی در فروش فیلم و توجه مخاطبان به آن تاثیرگذار باشد.

مائده کاشیان

چهره ها و خبر ها

درشرایطیکهگیشهسینماها،تحتتاثیرشیوعکروناروزهایکمرونقیراسپریکردهاند،
از امروز  3فیلم جدید به چرخه اکران اضافه میشوند تا هرکدام به سهم خود بتوانند
مخاطبان را به سینما بازگردانند و تکانی به گیشه بدهند« .آقای سانسور» به کارگردانی
علی جبارزاده« ،روزهای نارنجی» به کارگردانی آرش الهوتی و «آبادان یازده  »60ساخته
مهردادخوشبخت 3فیلمیهستندکهازامروزاکرانخودراآغازمیکنند.کدامیکازاین
آثارشانسبیشتریبرایفروشدرگیشهدارند؟

▪آبادان یازده 60

فیلم «آبادان یازده  »60اولین فیلم مهرداد خوشبخت است که
در سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر از آن رونمایی شد .قصه
فیلم در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی و در استودیوی رادیو
میگذرد.اینفیلمکهبخشزیادیازآنبرگرفتهازواقعیتاست،
از زاویه متفاوتی به جنگ تحمیلی میپردازد و سعی میکند به
اهمیت رادیو در روزهای حصر آبادان و سقوط خرمشهر بپردازد.
«آبــادان یازده  »60انتظاراتی را که از یک فیلم دفاع مقدسی
سینمایی ،روی پرده سینما داریم برآورده نمیکند ،اما سوژه
جالبی را برای روایت قصه خود انتخاب کرده است که مخاطب را
پای تماشای فیلم نگه میدارد .علیرضا کمالی ،حسن معجونی،
ویدا جوان و نادر سلیمانی از بازیگران این فیلم خوشساخت
هستند .شاید اگر «آبادان یازده  »60در شرایط معمولی اکران
میشد به فــروش متوسطی دســت می یافت ،امــا در شرایط
کرونایی بعید است که بتواند مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد.

▪روزهای نارنجی

فیلم«روزهاینارنجی»بهکارگردانیآرشالهوتیسال 96ساخته
شده و پس از سه سال در شرایط نامناسبی فرصت اکران پیدا کرده
است .این فیلم قصه زنی  45ساله به نام «آبان» را روایت میکند
که شخصیت مستقلی دارد و واسطه استخدام کارگران زن فصلی
است.فیلممضمونیاجتماعیداردونقشاصلیآنراهدیهتهرانی
بازیمیکند.بهطورکلیفیلمهایاجتماعیجزآثارچندکارگردان
انگشتشمار ،به فروش عجیبوغریبی در گیشه دست نمییابند،
وضعیت بیرونق سینماها نیز کار را برای دیده شدن این فیلمها،
سختترکردهاست،بنابرایننمیتواناز«روزهاینارنجی»انتظار
فروشباالییداشت.شایدفیلمبتواندبهپشتوانهستارهپرطرفدارش
هدیه تهرانی و نیز نقش آفرینی بازیگر گزیده کار علی مصفا ،به
استقبالنسبیمردمامیدوارباشد.هدیهتهرانیبهتازگیباسریال
پرمخاطب«همگناه»حضورموفقیدرنمایشخانگیداشتوآخرین
بارسالگذشتهبافیلم«مسخرهباز»رویپردهسینمادیدهشد.

آغازدومینجشنوارهدورانکروناباتجلیلازویگومورتنسن
یشود
جشنواره بینالمللی فیلم سنسباستین  ۲۰۲۰آماده م 
تا میزبان مهمانان این دوره باشد.به گزارش مهر ،جشنواره
بینالمللی فیلم سنسباستین با حفظ همه بخشهای اصلی
و همزمان حفظ شکل مجازی ،شصت و هشتمین دوره خود را
در دوران کرونا برگزار میکند.
ایــن جشنواره که از  ۱۸تا  ۲۶سپتامبر ( ۲۸شهریور تا ۵
مهر) برگزار میشود ،بزرگترین رویداد سینمایی در دنیای
اسپانیایی زبان است .تیری فرمو مدیر جشنواره کن و خوزه
لوییس ریبوردینسو مدیر جشنواره سنسباستین در مراسم
ساالنه افتتاحیه ایــن جشنواره روی صحنه مـیرونــد تا به

ادای احترام برای همه جشنوارههایی بپردازند که به
دلیل شیوع کرونا برگزار نشدند.در حالی که در
ماه ژوئن جشنواره فیلم کن اعالم کرد امسال
برگزار نمیشود اما اسامی فیلمهایی را که برای
بخش رسمی این رقابت انتخاب شدند ،به عنوان
فیلمهایی با لیبل کن اعالم کرد .از این میان
هشت فیلم در جشنواره سنسباستین
به نمایش درمیآیند« .تابستان »۸۵
ساخته فرانسوآز اوزون« ،دور دیگر»
ساخته توماس وینتربرگ و «شروع»

ساخته دئا کولومبگاشویلی از گرجستان از جمله این آثار
هستند.
امسال همچنین ویگو مورتنسن  ۶۱ساله با دریافت جایزه
دونوسیتا تجلیل میشود و نخستین تجربه کارگردانی وی
با عنوان «سقوط» در این جشنواره به نمایش درمیآید.
«سقوط» فیلم اختتامیه جشنواره ساندنس
 ۲۰۲۰بود که به عنوان یکی از فیلمهای
با لیبل کن امسال هم انتخاب شد .بازی
لنس هنریکسن در نقش اصلی فیلم نیز
با تحسین منتقدها روبهرو شده است.

الناز شاکردوست هفته آینده
ب ــا فــیــلــم «ســـراســـر شـــب» به
کارگردانی فــرزاد مؤتمن در
سینمای آنالین حضور خواهد
داشــــت .ای ــن فیلم س ــال 96
ساخته شده و مدتی پیش در سینما ماشین به
نمایش درآمد.
بـــهـــرام افـــشـــاری در اولــیــن
تجربه فیلمنامهنویسی خود،
در کــنــار کــــوروش نریمانی
نمایشنامهنویس و کارگردان
تئاتر ،مشغول نگارش فیلمنامه
یک سریال کمدی است که ویژه نمایش خانگی
ساخته خواهد شد.
فــرهــاد قائمیان بـــرای بــازی
در فیلم «مصلحت نظام» اثر
حسین دارابــی جلوی دوربین
رفته است .او در این فیلم نقش
دادســتــان کــل کشور را بــازی
کرده و با بازیگرانی مانند مجید نوروزی و نازنین
فراهانی همبازی شده است.
پژمان بازغی در اولین همکاری
خود با بهرنگ توفیقی در سریال
«افرا»بازیمیکندودراینفیلمبا
مهدیسلطانیهمبازیمیشود.
او ایــن روزه ــا مشغول بــازی در
سریال«بیگانهایبامناست»اثرآرشمعیریاناست.
پیام دهکردی گویندگی کتاب
صوتی «یوزپلنگهایی که با من
دویدهاند» به نویسندگی بیژن
نجدی را برعهده داشته است.
این کتاب شامل  10داستان
کوتاه درباره موضوع «مرگ» است.
بهمن هاشمی در سری جدید
مسابقه «برخط شو» به عنوان
مــجــری حــضــور دارد .محیا
اســنــاونــدی دیگر مجری این
برنامه است .هاشمی جایگزین
مهساایرانیانمجریقبلیاینمسابقهشدهاست.

