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همه سینماهای کشور
فروش مکانیزه دارند

...

اولین گمانه زنی ها از مهم ترین آثار فصل جوایز سینمایی سال

سینمای جهان

امسال منتظر چه فیلم هایی باشیم؟
مصطفی قاسمیان  -فصل جوایز سینمایی ،به دورهای  4-3ماهه اطالق میشود که مهمترین جشنهای
سینمایی سال برگزار و بهترین آثار سینمای دنیا انتخاب میشوند .این دوره از اواسط نوامبر (اواخر آبان)
با اهدای جوایز «گاتهام» به بهترین فیلمهای مستقل سال شروع میشود و در اوایل مارس (اواسط اسفند)
با جشن اسکار به پایان میرسد .طبق سنتی قدیمی ،به غیر از تعداد انگشتشماری ،مهمترین فیلمهای
سال سینمای جهان که به دریافت جوایز سینمایی امید دارند ،در اواخر تابستان و پاییز اکران میشوند
تا پایان اکران شان مصادف با آغاز فصل جوایز باشــد .با این حال از چندین ماه قبل ،با درصد کمی خطا،
این آثار مشخص شدهاند و در محافل و رسانههای مختلف سینمایی از آنها صحبت میشود .با مهمترین
فیلمهایی که احتما ً
ال امسال پاییز و زمستان موفقی داشته باشند ،آشنا شوید:

رابرت دنیرو به فیلم «جوکر» پیوست
رابرت دنیرو در حال مذاکره اســت تا بــه خواکین فینیکس
در فیلمی دربــاره جوکر ملحق شــود.به گــزارش مهر ،فیلم
بیعنوانی که قرار اســت توســط تاد فیلیپس دربــاره جوکر
ســاخته شــود ،قصد دارد از حضــور رابــرت دنیرو هــم بهره
بگیرد .دنیرو در حال مذاکره اســت تا در ایــن فیلم ،در نقش
یکمجریبرنامههایتلویزیونیایفاینقشکند.ویعامل
موثری اســت که موجب میشــود شــخصیتی که فینیکس
نقش او را بازی میکند دچار جنــون و به پرنس جنایت بدل
شود.دستاندرکاراناینپروژهگفتهاندفیلمنامهآنبافیلم
«ســلطان کمدی» دنیرو پیوند زیــادی دارد .فیلم «ســلطان
کمــدی» درباره کمدینی اســت کــه یک مجــری پرمخاطب
تلویزیونیرامیربایدتابهاینوسیلهمشهورشود.اکنوناگر
دنیرودرنقشمجریبازیکند،نقشهایاوتغییرمیکند.
تولیداینپروژهازاواخرسال 2018آغازمیشود.

پلنگسیاه
رایانکوگلر
اکران شده
حضــور فیلم هــای
در
ابرقهرمانــی
فهرســت آثــار مورد
توجه فصل جوایز،
غریــب اســت.
بال ک با ســتر
«پلنگ ســیاه»
کــه اولیــن
حضــور یک
ابرقهرمان

بازسازی «اژدها وارد می شود» بروس لی

اکران شده
درام جنایی «تو هرگز واقع ًا ایــن جا نبودی» چهارمین فیلم
کارگردان زن 49ســاله اســت که در جشــنواره کن ســال
گذشته،تحسینهایفراوانیرابرانگیختوجایزهبهترین
بازیگر مرد این جشــنواره را هم بــرای خواکین فینیکس به
همراهداشت.ماجرایفیلم،قصهیکقاتلبهنام«جو»است
کهوظیفهمییابدازدختربچهایآزاردیده،دفاعکند.

اکران 19:مرداد 97
اســپایک لی را با آثاری ماننــد «مالکوم
ایکــس» و «کار درســت را بکــن»
می شناسیم؛ فیلم سازی که بیش از
هرچیز ،دغدغه حقوق سیاه پوستان
را در آمریــکا دارد .او در «بلــک
کلنزمــن» هم همین موضــوع را پیگیری
کرده و این بــار به ســوژه ای مرتبط با گروه نژادپرســت
«کو کالکس کالن» پرداخته است .گروه خشنی که در
دهه های  20و  30میالدی ،دست به کشتار سیاهان
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بانویی که جوشکار ارشد شد!

اوت زدنهای مراسم انتخاب بهترینها

بانوی شیرازی با نام مستعار لعیا اولین زن ایرانی
است که به عنوان جوشکار در یکی از سایتهای
صنعتی جنــوب کشــور کار می کنــد .کاربری با
انتشــار تصاویر ایــن بانــوی ایرانی در حــال کار
نوشت« :مردم نمی خواســتن اون جا بمونه ولی
به خاطــر کیفیــت بــاالی کارش االن جوشــکار
ارشــده!» کاربری هم نوشــت« :چقــدر خوبه که
زنان ایرانی در همه عرصه ها توانایی هاشــون رو
می تونن نشــون بدن .کاش بیش از پیش بســتر
شکوفایی استعدادها و تواناییهای بانوی ایرانی
فراهم بشه ».کاربری هم نوشت« :من نمیفهمم
واقعا چرا باید یــک زن ،یک کار مردانــه رو انجام
بده .این بانوی عزیز می تونه توانایی هاش رو در
بخشهای زنانهتر نشون بده نه جوشکاری!»

مراســم انتخــاب بهترین های ســال  96فوتبال
ایران در برج میالد برگزار شد و همچون همیشه
حواشــی ایــن برنامــه بر متــن غلبــه داشــت .از
دعوت نشــدن فرشــته کریمی ،ســتاره تیم ملی
فوتســال کشــورمان بگیرید تــا انتقــاد فغانی از
تقدیر از داوران در انتهای برنامه بر خالف عرف
مراســم های جهانی .کاربری درباره این مراسم
نوشــت« :چقــدر مجــری برنامــه بد عمــل کرد.
دوربین فغانی رو نشــون میده بــا دختر بچه اش
بعد مجری میگه آقای فغانی چقدر پشت سر شما
حــرف زدن ،اینم آغوش بچه تون کــه منتظرتون
بود!» کاربری هم نوشــت«:صبح یک سالن رو تو
محل زندگی فرشــته کریمی به نامش می زنن،
ولی شب به مراسم بهترین ها دعوت نمی شه؟ !
آخه چقدر کج سلیقگی؟!»

رم

آلفونسوکوارون
انتشار 13 :مهر 97
جدیدتریــن ســاخته فیلم ســاز برنــده اســکار ،فیلمــی
سیاه وسفید اســت که در زادگاهش مکزیک ساخته شده
اســت .کوارون که پیشــتر برای «جاذبه» ،اســکار بهترین
فیلــم را برده بــود ،در فیلم تــازه اش داســتان زندگی یک
خانواده طبقه متوسط را در دهه  70روایت می کند« .رم»
که با ســرمایه نتفلیکس ســاخته شــده ،اکران محدودی
در سینماها خواهد داشــت و همین موضوع ممکن است
عالقهمندان سنتیتر سینما را به دشمنانش تبدیل کند.

اولینمرد
دیمینشزل

اکران 20:مهر 97
کارگردان جوان «الال لنــد» که با این فیلم دو ســال قبل در
اســکار غوغا به پا کرده بود ،یک بار دیگر با رایان گاسلینگ
همکاری کرده و این بار نقش «نیل آرمســترانگ» فضانورد
آمریکایی را به او داده است .کلر فوی ستاره سریال محبوب
«تاج» هــم در این فیلــم نقش همســر آرمســترانگ را بازی
میکند«.اولینمرد»کهبهعنوانفیلمافتتاحیهجشنواره
ونیز انتخاب شــده ،دربــاره این فضانورد آمریکایی و ســفر
تاریخیاوبهکرهماهاست.

بیوهها

استیومککویین
اکران 25:آبان 97
ســه ســتاره مهم ســینما در جدیدتریــن فیلــم کارگردان
سیاه پوســت برنده اســکار ،بازی کرده اند :لیام نیســون،
کالین فارل و وایوال دیویس .اســتیو مک کویین که پیشتر
با « 12سال بردگی» جوایز ســینمایی را درو کرد ،سریال
«بیوه هــا» را که در دهه  80ســاخته شــده بود ،بازســازی
کرده اســت« .بیوه ها» قصه همســران ســه مرد جنایتکار

بار کمدی تلویزیون روی دوش مهران مدیری

...

پخش به موقع «رودررو با شیطان»

چنــد روز پیش نوشــتیم که این
روزها سه ســریال «در حاشیه»،
«در حاشــیه  »2و «نقطه چیــن»
از ســه شــبکه تلویزیــون پخش
میشــوند و به همیــن دلیل هم
غیبت ســریالهای طنز جدید،
خیلی به چشم نمیآید .به تازگی خبر رسیده رقابت پخش
سریالکمدی«شرایطخاص»وسریالعاشقانه«دلدادگان»
به نفع سریال منوچهر هادی تمام شــده و این اثر تاریخی-
عاشــقانه ،پساز «بهترین نقش زندگی» از شــبکه 3پخش
خواهد شــد .مضاف برآن« ،پدر» هم به تازگی شروع شده و
اگر شبکه یک ،تنها کمدی آماده پخش ،یعنی «آرماندو» را
پخشنکند،تلویزیونتایکیدوماهآیندهسریالطنزجدیدی
نداردبنابراینتااطالعثانویتنهاطنزهایمهرانمدیریاز
تلویزیونپخشخواهدشد.

دوشنبه شــب شــبکه 3بعــد از
اخبار شبانگاهی ،در یک اقدام
به موقــع ،مســتندی تلویزیونی
را با عنوان «رودررو با شــیطان»
روی آنتن برد که به موضوع نبرد
نیروهای ایرانــی و آمریکایی در
خلیجفارسمخصوص ًادردورهجنگتحمیلیمیپرداخت.
این مستند که محصولی از برنامه «ثریا» بود و سه سال پیش
برای اولین بار از این برنامه پخش شده بود ،همراه با لوگوی
این برنامه روی آنتن رفت .پخش «رودررو با شیطان» به این
دلیل که در بحبوحه تهدیدهای آمریکا و همچنین احتمال
بسته شــدن تنگه هرمز قرار داریم ،جالب بود .نکته جذاب
دیگردربارهایناثر،حضورشهیدناظری،ازفرماندهانسپاه
بودکهباحضوردرفصلهایاولمستندمسابقه«فرمانده»
شناختهشد.

چهره روز

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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لینرمزی

اسپایکلی



روزنامه خراسان

توهرگزواقع ًااینجانبودی

بلککلنزمن

دیوید لیچ کارگــردان «ددپول  »2در حــال گفت و گو برای
بازسازی فیلم مشهور بروس لی است.
به گزارش مهر ،دیوید لیچ که با ساخت «ددپول  »2موفقیت
زیادی کســب کرد ،در حال مذاکره اســت تا فیلم مشــهور
بروس لی را که از مشــهورترین فیلم های هنرهای رزمی و
مربوط به ســال  1973است ،بازســازی کند .فیلم اصلی
در دنیا با اقبال زیادی روبه رو شــد اما با یک تراژدی همراه
بود :اکــران فیلم بالفاصله پــس از مرگ بــروس لی .چهل
و پنجمیــن ســالگرد بــروس لــی کــه  20جــوالی 1973
درگذشــت ،جمعه هفته گذشــته بود .نمایش این فیلم در
آمریکا چنان بــا اقبال روبه رو شــد که مدرســه های کاراته
در گوشــه و کنار کشــور افتتاح و فیلم های متعددی در این
سبک ساخته شد.


سیاه پوست در تاریخ سینما محســوب می شود ،در اوایل
سال ســینمایی ،موفقیت های فوق العاده ای کسب کرد
و با فروش یک میلیارد و  350میلیــون دالری ،به نهمین
فیلم پرفروش تاریخ ســینما تبدیل شــد .چادویک بوزمن
بازیگر اصلی فیلم نیز یک شبه با این فیلم تبدیل به ستاره
سینما شد« .پلنگ ســیاه» نظر منتقدان را هم جلب کرده
و در وبسایت متاکریتیک ،به نمره  88دست یافته است.

آمریکایی می زدند .تنها ســتاره فیلم ،آدام درایور است
و جــوردن پیــل ،نویســنده فیلم نامه تحسین شــده «برو
بیرون» کــه ســال گذشــته اســکار بهتریــن فیلم نامه را
گرفت ،جزو تهیه کنندگان فیلم است.

محمدمهدیحیدریان،رئیسسازمانسینماییدربخشیازگفتوگویتفصیلیخودبافارسدربارهفروشمکانیزهسینماها،ازاتصالهمه
سینماهای کشور به سامانه مکانیزه خبر داد .او همچنین از افتتاح  18سالن جدید سینما در سه ماه نخست امسال خبر داد و ابراز امیدواری
کرد  100سالن تا پایان سال  97افتتاح شود.

است که در ماجرای یک سرقت کشته شدهاند .حاال آنها
میفهمند که یکی از مردها نمرده است .توجه به مایههای
فمنیستی و حقوق سیاهان ،شــانس این فیلم را در فصل
جوایز سینمایی باال برده است.

صندلیعقب
آداممککی
اکران 23:آذر 97

از زمانی که اعالم شــد کریســتین بیل قرار است در نقش
«دیک چنی» معــاون جرج بوش بازی کند ،مشــخص بود
فیلمیکیازاصلیتریننامزدهایفصلجوایزخواهدشد.
ایمی آدامز و سم راکول ستاره های دیگر فیلم هستند که
در نقش همســر چنی و جرج دبلیو بوش بــازی می کنند.
می تــوان انتظــار داشــت آن ها به همــراه کریســتین بیل
(حداقل به خاطر وزن زیادی که برای بــازی در این نقش
اضافه کرده) نامزد اسکار شوند .آدام مک کی احتما ًال به
خاطر فیلم نامه و کارگردانی این فیلم زندگی نامه ای ،باز
هم جوایز سینمایی را درو میکند.

...
خبر

تکذیب خبر محکوم شدن روزنامه شرق
در دادگاه
دیروز در برخی رســانههای
فضای مجازی خبری درباره
محکومشدنروزنامهشرقبه
دلیل شکایت مهران مدیری
از این روزنامه منتشر شد که
مدیرمسئولاینروزنامه،این
خبرراتکذیبکرد.
مهــدی رحمانیــان مدیــر
مسئول روزنامه شرق در گفتوگو با ایلنا ،با رد محکوم شدن
روزنامه شرق در پی شکایت مهران مدیری در دادگاه گفت:
«اص ً
ال دادگاهی برگزار و به پرونده نیز رسیدگی نشده است
تا مشخص شود چه حکمی صادر می شود ».وی ادامه داد:
«اصو ًال اگر کســی شکایت داشته باشــد ابتدا شکایت خود
را به دادســرا می برد و بعد در دادســرا ،بازپــرس اظهارات
دو طرف را می شــنود ،ســپس اگر ادله قابل قبول بود ،آن
را به دادگاه ارجاع می دهد ».رحمانــی ادامه داد« :پرونده
شکایت مهران مدیری از روزنامه شرق هنوز در مرحله اول و
پرونده در دادسراست .به همین دلیل هیچ کدام از مراحل
بعد ،برگزار نشده که منجر به صدور حکم شود».
صبح دیروز بعضی رســانه ها در فضای مجازی اعالم کرده
بودند که دادگاه روزنامه برگزار و روزنامه شــرق محکوم به
انتشار تکذیبیه شده است.

...

سینمای ایران
تصمیم گیری شورای عالی اکران
درباره تحریم سینما ملت
در پــی تحریــم ســینما گالــری ملــت از ســوی کانــون
پخشکنندگان ســینما ،شــورای عالی اکــران دربــاره این
موضوعتصمیممیگیرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،با اکران نشــدن فیلم
«دشــمن زن» کانون پخشکننــدگان ســینما طینامه ای،
پردیس ملت را تحریم کرد و از دفاتر پخش خواست که دیگر
آثارشــان را برای اکــران به پردیــس ملت ندهنــد .اما اکنون
انجمنسینمادارانبهمقابلهباکانونپخشکنندگانپرداخته
و اعالم کــرده اســت در صورتی که کانــون پخشکنندگان،
فیلمیبهپردیسسینماییملتارائهندهد،آنهاهمفیلمها
رااکراننخواهندکرد.
همچنین گفته میشود قرار است شــورای عالی اکران وارد
عملشودودربارهاینموضوعتصمیمبگیرد.

اتفاق روز

4.1

کفش هــای عجیــب آقــای نماینــده روی آنتن
زنده!

کفشهای عجیب نماینده مجلس در برنامه زنده
از شــبکه خبر جنجالی شــد .الهوتــی ،نماینده
لنگرود که بــه برنامه زنــده تلویزیونی در شــبکه
خبر رفته بــود مثل یک جوان کفــش کالج بدون
جوراب پوشــیده بود که با پروتکل ظاهر رسمی
مقامــات فاصله زیادی داشــت .کاربــری در این
باره نوشــت« :امان از فضــای مجــازی .مگه چه
اشکالی داره حاال طرف کالج پوشیده .زمین که
به آسمون نیومده ».کاربری هم نوشت« :رعایت
پوشــش عرف و مطلــوب یک نماینــده مجلس از
حداقلهایی است که باید آقایان نماینده رعایت
کنند .آن هم در برنامه زنده تلویزیونی».

15.6

تلنگر تلخ وحید مرادیهای آینده

تصویــر دو کودک که تن خود را شــبیه به بخشــی
از خالکوبیهــای وحیــد مــرادی ،شــرور معروف
رنگ کردهاند در فضای مجازی دســت به دســت
میشود .کاربری نوشت« :به نظر میرسد رسانه
هاومسئوالندرمعرفیچهرهاینشرورخطرناک
و در ماجــرای قتلــش کــمکاری کردنــد و چهــره
واقعی و مخوف وی متاســفانه به نوعی به قهرمان
برای برخــی تبدیل شــده اســت ».و کاربــری هم
نوشــت« :این تصاویر خطرناک اســت .دلهرهآور
اســت .کاش امروز با این حماقت برخورد شــود».
CMYK

