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پیوند موفقیتآمیز کبد
برای ضیاءالدین دری

ایسنا  -سیدضیاءالدین دری که چندی پیش به دلیل عارضه کبدی در بیمارستان تهران بستری بود و سپس برای پیوند کبد به بیمارستان شیراز منتقل شده بود،
شامگاهسهشنبهعملپیوندکبدراباموفقیتپشتسرگذاشت.نویددریفرزنداینکارگردان،بابیاناینکهپدرشهماکنونتحتمراقبتهایویژهپیونداعضاست،
یادآورشد«:عملپیوندموفقیتآمیزبودامامرحلهبعدیکهسختتراستمراقبتهاوهماهنگیکبدوبدنایشاناستکهحدودسه،چهارهفتهطولمیکشد».

...

سینمای جهان

بررسی فرمول فروش «هزارپا» که این روزها گیشه را ترکانده است

«مکس دیوانه» برترین فیلم قرن استرالیا شد
«مکــس دیوانــه :جاده خشــم» محصــول ســال  2015به
کارگردانــی جورج میلــر به عنــوان برترین فیلم ســینمای
استرالیا در قرن  21میالدی انتخاب شد.
به گــزارش ایســنا 51 ،منتقد اســترالیایی ســینما در یک
نظرسنجی دست به انتخاب برترین فیلم های استرالیایی
قرن حاضر زدند و در نهایت فیلم آخرالزمانی «مکس دیوانه:
جاده خشم» ساخته جورج میلر در سال  2015را در صدر
این فهرســت قرار دادند« .مکس دیوانه :جاده خشــم» که
چهارمین قســمت از مجموعــه فیلم های «مکــس دیوانه»
بــه کارگردانــی ،نویســندگی و تهیه کنندگی جــورج میلر
است ،در سال  2015و با بازی تام هاردی و شالیز ترون در
نقش های اصلی به سینما آمد .این فیلم در اسکار 2015
در  10بخش نامزد کســب جایزه شــد که در نهایت شــش
مجسمه اسکار را به خانه برد.
اولین قسمت از فیلم «مکس دیوانه» در سال 1979ساخته
شــد و مل گیبســون جوان را که نقش اصلــی آن را بر عهده
داشــت ،به اوج شهرت رســاند .گیبســون در سال 1982
در «مکس دیوانــه  »2و در ســال  1985در «مکس دیوانه:
فراتر از توفان» در نقش اصلی این مجموعه مقابل دوربین
رفت اما در «مکس دیوانه :جاده خشم» جدیدترین قسمت
این فیلم که در سال  2015ساخته شد ،تام هاردی ایفاگر
نقش اصلی بود.
در نظرســنجی معرفی  25فیلم برتر اســترالیایی قرن 21
میالدی بعــد از «مکــس دیوانه :جــاده خشــم» ،فیلم های
«قلمرو حیوانات» به کارگردانی دیوید میچود«،سامسون و
دلیله» ساخته وارویک تورنتون« ،چاپر» به کارگردانی اندرو
دومنیک و «النتانا» ساخته ری الورنس در جایگاههای دوم
تا پنجم قرار گرفتهاند.

به همینسادگی

ســال های اخیــر بــا آثــاری همچــون «رد کارپــت»« ،من
سالوادور نیستم»« ،نهنگ عنبر 1و « ،»2دراکوال»« ،طبقه
حساس» و ...کام ً
ال تکراری شده اســت و به یک بازنگری
جدی نیــاز دارد؛ این درحالی اســت که گویا ابوالحســن
داوودی به عنــوان کارگــردان «هزارپا» از عطــاران دقیقا
تکرار کاراکترهــای قبلــی اش را مطالبه کــرده و در فیلم
تالشی برای نمایش یک عطاران متفاوت دیده نمیشود.

محمد عنبرسوز « -هزارپا» این روزها حسابی میفروشد و از سالنهای اکرانش صدایی جز قهقهه مردم
شنیده نمیشود .این خندهها اما در حالی که امید میرفت حاصل نگاه جدید گروه نویسندگی این فیلم
و ارتقای سطح طنز در سینمای ایران باشد ،نتیجه ترکیب الگوهای گذشته است که با مقادیری شوخی
جنسی آمیخته شده تا به هر شکلی که ممکن اســت از مخاطب خنده بگیرد .در این مطلب به مهم ترین
نکات محتوایی این فیلم پرداختهایم.

▪الگوی تکراری

یک فرد بی آرمان و ظاهر ًا بی ســروپا در قالب شیاد ،دزد،
کاله بردار یــا هر جور شــخصیت ظاهر ًا منفــی دیگری به
دالیلــی وارد یک فضــای مذهبــی ،آرمان گرایانــه یا ملی
می شــود تا از تقابــل این دو نــوع نــگاه ،انواع شــوخی ها
با ســبک مشــابه قابل طراحــی باشــد .یکی از نخســتین
اجراهای این الگو «لیلی با من است» کمال تبریزی بود که
با بازی شاخص پرستویی همراه شد و داستان فیلمبرداری
را روایت میکرد که برای گرفتن وام راهی جبهه شده بود.
بعدتر تبریزی در «مارمولک» دوباره همیــن الگو را به کار
برد و حسابی از مخاطبش خنده گرفت؛ فیلمی که البته با
حواشی زیادی همراه شد و نسبت به «هزارپا» شوخیهای
جنسی کمتری هم داشت .چند سال بعد مسعود دهنمکی
در دو فیلم اول «اخراجی ها» با فرســتادن جماعتی که به
دلیل یک شــرط ازدواج عجیب راهی جبهه شــده بودند،
تم مورد بحث را تکرار کرد و البته نتیجه بســیار خوبی هم
در گیشــه گرفت .ده نمکــی حتی بدش نمی آمــد الگوی
مورد بحث را در «رســوایی  »1هم تکرار کنــد ،اما کاراکتر
خاص اکبر عبدی دستش را بســته بود .خود عطاران هم
در فیلم «رد کارپت» با قرار دادن یک کاراکتر عالقهمند به

سینما و در عین حال ســطح پایین ،در موقعیت جشنواره
کــن و مواجهه او با بــزرگان ســینمای جهان کــه عطاران
برایشان پســته ســوغات برده بود ،حســابی مخاطبش را
خنداند .این آثار و فیلم ها و سریال های مشابه البته قابل
احترام اند ،اما «هزارپــا» حاال بدون این کــه چیز جدیدی
به تم داســتان اضافه کند ،دقیقــ ًا از همان الگو اســتفاده
می کند تا مخاطبش را بخنداند .یک فرد شــیاد که دست
برقضا «رضا» نام دارد ،یک شرط ازدواج عجیب ،آسایشگاه
جانبازان و ادامه ماجرا....
▪نقش اول

رضا عطاران بی شک یکی از بهترین چهره های سینمای
طنز ایران در یک دهه اخیر با کارنامهای درخشان مملو از
فیلم های بفروش و مورد پســند مردم اســت .جنس بازی
عطاران ســاده ،بی اغراق و در عین حال باورپذیر اســت.
او اما به قــدری کاراکتر محبوبش را تکرار کرده که شــاید
مخاطب «هزارپــا» در بیش از نیمــی از موقعیت های طنز
می توانــد واکنــش رضا عطــاران را حــدس بزنــد .بازیگر
توانمندی که سبک بازیگری طنز او ،حتی اگر سریالهای
پرتعــداد تلویزیونی اش را هــم در نظر نگیریــم ،در همین

▪نوستالژیبازی

از روزگاری کــه ســامان مقــدم و امیرمهــدی ژولــه روی
نوستالژیهای دهه شصتی دســت گذاشتند ،بیش از سه
سال نمیگذرد .تابستان سال  93بود که امیرمهدی ژوله
در مسابقات اســتندآپ کمدی «خندوانه» موضوع شوخی
باوضعیتاجتماعیایراندردههشصتراانتخابکردوبه
شدت مورد توجه قرار گرفت .یکی دو ماه قبلتر نیز سامان
مقدم با اولین نســخه «نهنگ عنبــر» و آن مانتــوی معروف
مهناز افشــار ،فیلم پرمخاطبی را روی پرده بــرد و به فروش
بســیار خوبی دســت یافت .اما از آن زمان به بعد شــوخی با
این نوســتالژیها به قــدری در انواع اســتندآپ کمدیها،
فضای مجازی و فیلمها و ســریالهای مختلف تکرار شــده
که ســوژه دهه شــصت را کام ً
ال چالنده اســت .بــا این حال
امروز ســازندگان «هزارپا» باز هم تأکید میکنند که نهتنها
قرار نیست تغییر و نوآوری خاصی رخ دهد ،بلکه نمادهایی
مثل پیکان قرمــز ،کمیته ،ســازمان مجاهدیــن و ...محور
شوخیهایاینفیلمراتشکیلمیدهند.
▪سندروم حرکات موزون

یکی از نکات عجیب «هزارپا» این موضوع است که ظاهر ًا

...

حرکات موزون در ایران دقیقا قابل تقسیم به دو حد مبتذل
و انتلکــت شــده .در حالی که پــس از «درباره الــی» اصغر
فرهــادی ،ســکانس های مشــابهی را در فیلم های جدی
مانند «ابد و یک روز» سعید روستایی هم دیده بودیم ،حاال
انگار جــواد عزتی جدیدتریــن برنده طیــف دیگر حرکات
موزون ســینمای ایران ،یعنی رقص های کوچه بازاری در
فیلم های کمدی است .پیشتر در انواع فیلم های کمدی
و باالخص آثار موســوم به کمدی بنده و طنز دهه هشتاد،
بارهــا بازیگران بــه بهانه هــای مختلف اقدام بــه حرکات
موزون کرده بودند .جریانــی که با «کما» ی آرش معیریان
گل کرده بود ،در فیلم «شــیر و عسل» همین کارگردان به
حدی از افراط رسید که مهران غفوریان از این اتفاق ابراز
نارضایتی کرد .بعدتر هم آثاری که عمدتا با محمدحسین
فرحبخش (مانند «خالتور» ) شناخته می شوند ،پر از این
قبیل حــرکات موزون بودنــد .همین اواخر در دو ســریال
شبکه نمایش خانگی ،یعنی «گلشــیفته» و «ساخت ایران
 »2هم دو ســکانس کام ً
ال بی مــورد از این ماجرا را تماشــا
کرده بودیم.
«هزارپا» امــا بــه دو دلیل عمــده ،بیشــتر از همه ایــن آثار
مستحق نکوهش است .اول این که بازیگرانی مثل جواد
عزتی و رضا عطاران آنقدر توانمند هستند که برای جذب
مخاطب نیازی به اختصاص یک سکانس تکراری ،مجزا و
در عین حال بی ربط نداشــته باشــند .دوم و مهم تر آن که
اســتفاده از یک نماد آرمانی که برای عــده زیادی از مردم
هنوز معنای خاصی دارد ،دور از اخالق به نظر می رســد.
تا دلتان بخواهد لنگ و زنجیر و عصا و کاله و هزار وســیله
دیگر برای حرکات موزون وجود دارد.
▪شوخیهای جنسی

به طــور کلــی روش «هزارپــا» در طراحی شــوخی های
کالمــی یــک روش کامــا جنســی و مبتنی بر اســتفاده
نادرست از آزادی های ممیزی سینما نسبت به تلویزیون
است .روش نویســندگان این فیلم برای خنده گرفتن از
تماشاگر ،به طور ســاده این اســت که از عبارات دوپهلو
با مضامین جنســی خاصی اســتفاده می کنند که حتی
مخاطب نوجوان هــم متوجه آن ها می شــود .مزیت این
شــوخی های ایهام دار هم این اســت که اگر سازندگان
فیلم به بی اخالقی متهم شوند ،خیلی راحت می توانند
مقصــود اصلی خــود را معنــای دوم عبارت اعــام کنند
و اصطالحــ ًا بگویند که منظــوری نداشــته اند« .هزارپا»
پر از شــوخی هایی به این سبک اســت که در فضایی که
بین عطاران ،ســارا بهرامی و نعیمه نظام دوســت شکل
می گیرد ،به اجــرا درمی آید تا مخاطبی را کــه عموم ًا به
همراه خانواده راهی ســینما شــده بخندانــد« .هزارپا»
فروشــش را می کند و مــردم هم فرامــوش می کنند ،اما
در همان روزهای اوج استندآپ کمدی های «خندوانه»
می توانستیم به امثال ســجاد افشاریان و طنز فاخرشان
بهای بیشتری بدهیم تا امروز با فیلمی مواجه نشویم که
امیرمهدی ِ
ژوله ذات ًا نویسنده را به عنوان بازیگر در کنار
خود دارد و فیلم نامه اش مبتنی بر شوخی هایی است که
نمی توان نامشان را طنز گذاشت.

تلویزیون

گری اولدمن با ایمی آدامز همبازی میشود
گری اولدمن با حضور در فیلم «زن در قــاب پنجره» مقابل
ایمی آدامز بازی میکند.
به گزارش مهر،گری اولدمن در تریلر روان شناسانه شرکت
فاکس برابر ایمی آدامز بازی میکند .این فیلم با عنوان «زن
در قاب پنجره» و به کارگردانی جو رایت ســاخته می شود و
در تاریخ 4اکتبر  2019اکران خواهد شــد .تریسی لتس
فیلمنامه این اثر را با اقتباس از رمان پرفروشای.جی.فین
نوشــته اســت .این رمان در صــدر فهرســت پرفروش های
نیویورک تایمز قرار گرفت و ســال ها از رمان های محبوب
محسوب می شد .داســتان این رمان بر زنی متمرکز است
که در خانه اش در نیویورک ساکن اســت اما قادر به بیرون
رفتن نیســت .او وقتش را با تماشــای فیلم هــای قدیمی و
جاسوسی همسایگانش میگذراند که یک خانواده که تازه
به همســایگی آن ها آمده هــم از جمله آن هاســت .اولدمن
نقش پدر این خانواده را بازی می کند .گری اولدمن جایزه
اســکار بهترین بازیگر مرد را بــرای ایفای نقش وینســتون
چرچیل در فیلمی از جنــگ جهانی دوم به نــام «تیره ترین
ساعت» برد .او قرار است با مریل استریپ در درامی سیاسی
با عنوان «الندورمات» نیز بازی کند.

 90درصد خردساالن مخاطب برنامه های تلویزیون

مسابقه نهایی «کودک شو» از هفته آینده روی آنتن

برخی استندآپ های «خنداننده شو» قابل دفاع نیست

بیــش از  90درصــد خردســاالن،
ســه و نیــم ســاعت از اوقــات بهاری
امسالشــان را به تماشــای تلویزیون
اختصاص دادند.
بــه گــزارش روابــط عمومی رســانه
ملی ،بر اســاس یک نظرسنجی که
اواخــر خرداد مــاه امســال در مرکز
پژوهش و سنجش افکار صداوسیما
انجــام شــد 90.9 ،درصــد از
خردساالن ،بهار امسال از تلویزیون
برای ُپرکردن اوقات فراغت خود بهره برده اند .بر اســاس این نظر ســنجی
که از  1113نفر از خردساالن 4تا 5سال ســاکن مراکز استان های کشور
انجام شــد ،این افراد به طور میانگین 3ســاعت و  36دقیقه پــای تلویزیون
نشسته اند .همچنین این نظرسنجی نشــان داد  88.3درصد از این گروه
ســنی ،برنامه های ویژه گــروه ســنی خــود را در تلویزیون دنبــال کرده اند
و  58.6درصــد از آنــان عالقه منــد بــه تماشــای برنامه هــای مخصــوص
بزرگ ساالن بوده اند و همراه خانواده ،سریال ها و مستند های شبکه های
مختلف را تماشا کردهاند.

پخش قســمت های فینال مســابقه
«کودک شو» از شنبه 6مرداد ماه در
شبکه نسیم آغاز میشود.
بــه گــزارش تســنیم ،ســری دوم
«کودک شــو» بــه کارگردانــی رضا
مهرانفر و تهیهکنندگی رضا نصیری
شــهرضایی و ابــوذر پورمحمدی از
زمســتان  96در  22هفته با حضور
خانواده های مختلف و کودکانشان
روی آنتن رفت .در پایان هر هفته از
پخش این برنامه یک خانواده با رأی مردم برای شــرکت در فینال مســابقه
انتخاب شدند و حاال زمان آن رسیده است که فینالیست های «کودک شو»
با یکدیگر به رقابت بپردازند.
بناست در پایان سری دوم برنامه ،خانواده برگزیده یک دستگاه آپارتمان را
به عنوان جایزه خود دریافت کند .آپارتمانی که به نام فرزند خانواده برگزیده
سند خواهد خورد.
«کودک شو» با اجرای پژمان بازغی شنبه تا سهشنبهها ساعت 23و جمعهها
ساعت  20از شبکه نسیم روی آنتن میرود.

عضو شــورای اندیشــه ورزی شبکه
نســیم ،از برخــی اســتندآپ های
«خندوانه» انتقاد کرد.
ســیدمرتضی فاطمی در گفت وگو
با فارس در پاســخ به این ســوال که
آیا محتــوای اســتندآپ های بخش
خنداننده شــو برنامــه «خندوانــه»
مورد نظارت قــرار می گیرد یا خیر؟
گفت« :قطعــا بر همه ایــن بخش ها
نظــارت می شــود .در حقیقــت این
برنامهها از2فیلتر نظارتی نیز عبور میکنند .یکی از آنها گروه نظارتی خود
برنامه است و فیلتر دوم نیز نظارت از سوی شبکه است ».وی ادامه داد« :اما
این نظارتها در حدی قانعکننده نیست که بگوییم برنامهها کامال خالی از
ایراد هستند و قطعا در خندانندهشو بخشهایی وجود داشته و اشکاالتی رخ
داده که قابل دفاع نیست».فاطمی گفت« :برنامه «خندوانه» از برنامه های
موفق و محبوب در میان مردم است که سازندگان آن با توجه به میزان باالی
مخاطبان باید بیشــتر مراقب محتوا و خروجی برنامه باشــند و امیدوارم به
مرحلهای برسند که همین اشکاالت هم دیگر در برنامه نباشد».

با حضور امیر نادری ،رامین بحرانی و یک فیلم ایرانی

اعالم اسامی فیلم های جشنواره ونیز

وقتی وزرای خارجه سابق آمریکا بازیگر
«خانم وزیر» می شوند
مادلین آلبرایت ،کالین پــاول و هیالری کلینتون در فصل
جدید سریال آمریکایی «خانم وزیر» ایفای نقش میکنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،شبکه تلویزیونی CBS
اعالم کرد سه وزیر خارجه ســابق آمریکا ،مادلین آلبرایت،
کالین پاول و هیــاری کلینتون قرار اســت در نقش هایی
افتخاری در فصل جدید سریال تلویزیونی «مادام سکرتری»
(خانــم وزیر) کــه در ماه اکتبر ســال جاری میــادی (پاییز
امســال) پخــش خواهد شــد ،حاضر شــوند .باربــارا هال،
تهیهکننده اجرایی این سریال در این باره گفت« :خوشحالم
که این سه وزیر ،بخشی از این فصل ســریال ما باشند .این
امتیازی اســت تا از دیدگاه آن ها اســتفاده و در جلو و پشت
صحنه با آنها گفتوگو کنیم».
سریال خانم وزیر که با بازی تیا لیونی پخش میشود ،درباره
شــخصیت داســتانی به نام «الیزابت مک کــورد» یک وزیر
خارجه آمریکاست که تالش میکند میان کار دیپلماتیک و
زندگی شخصی و خانوادگی خود تعادل برقرارکند.

آلبرتو باربارا دبیر جشــنواره فیلم ونیز بــه همراه پائولو
براتا رئیس دوساالنه ونیز در یک نشست خبری در شهر
رم ،فهرســت فیلم هــای حاضر در بخش هــای مختلف
هفتادوپنجمین جشنواره فیلم ونیز را با حضور فیلمی
از ایران اعالم کردند.
بــه گــزارش ایســنا ،فهرســت فیلم هــای حاضــر در
هفتادوپنجمیــن جشــنواره فیلم ونیز اعالم شــد و نام
فیلم «همچنان که می ُمردم» به کارگردانی مصطفی
ســیاری بــه نمایندگــی از ســینمای ایــران در بخش
افق های این رویداد ســینمایی دیده می شــود .فیلم
«فانوس جادویی» به کارگردانی امیر نادری سینماگر
ایرانــی از آمریــکا و «رابطــه خونــی» بــه کارگردانــی
رامیــن بحرانــی فیلم ســاز ایرانی-آمریکایــی نیز در
بخش «ســینما در باغ» ایــن رویداد ســینمایی حضور
دارنــد .فهرســت فیلم های حاضــر در بخــش رقابتی
هفتادوپنجمین جشــنواره فیلــم ونیز کــه نامزدهای
شیر طالیی این جشنواره را تشکیل می دهند ،از این
قرار است:
«مرد اول» به کارگردانی دمین شزل (آمریکا)
«کوه» به کارگردانی ریک آلورسون (آمریکا)
«زندگــی دوگانــه» بــه کارگردانــی اولیویــه آســایه
(فرانسه)
«بــرادران سیســترز» بــه کارگردانــی ژاک اودیــار
(فرانسه ،بلژیک ،رومانی ،اسپانیا)
«تصنیف باســتر اســکروگز» بــه کارگردانــی برادران
کوئن (آمریکا)
«وکس لوکس» به کارگردانی بردلی کوربت (آمریکا)

«روما» به کارگردانی «آلفونسو کواران» (مکزیک)
« 22جــوالی» بــه کارگردانی پــل گرینگــرس (نروژ،
ایسلند)
«سوسپریا» به کارگردانی لوکا گوادانینو (ایتالیا)
«اثر بدون نویســنده» به کارگردانی فلورین هنکل فن
دونرسمارک (آلمان)
«بلبل» به کارگردانی جنیفر کنت (استرالیا)

«مورد عالقه» به کارگرانی یورگن النتیموس (آمریکا)
«پاترلو» به کارگردانی مایک لی (بریتانیا ،آمریکا)
«انقــاب کاپــری» بــه کارگردانــی «ماریــو مارتونــه»
(ایتالیا ،فرانسه)
«وقتــی دنیــا آتش بگیــرد چــه کار خواهیم کــرد؟» به
کارگردانی روبرتو مینروینی (ایتالیا ،آمریکا ،فرانسه)
«غــروب» بــه کارگردانــی الزلو نمــس (مجارســتان،

...

سینمای ایران

توافق سینما با تلویزیون برای پخش تیزرها
رئیس کانون پخشکنندگان سینما از توافق تهیهکنندگان
و پخش کنندگان سینما با صداوســیما برای پخش تیزرها
خبر داد.
علیسرتیپی،رئیسکانونپخشکنندگانسینمایایران،
در گفت وگو با فارس ،درباره جلســه ای که در خانه سینما
درباره تیزرهای تلویزیونی برگزار شد ،اظهار کرد« :چند روز
پیش به دعوت خانه سینما جلسه ای با حضور نمایندگانی
از صنف تهیه کننــدگان و پخش کنندگان ســینما و آقایان
عباس مهدوی فر (مدیرکل بازرگانی صدا وسیما) و مهدی
یادگاری (مســئول تامین برنامه های صداوســیما) برگزار
شــد ».وی ادامه داد« :در این جلســه توافقــات خوبی بین
اهالی ســینما و تلویزیون صورت گرفت و قرار شد سینما و
تلویزیون با تعامــات بیشــتر در آینده در جهــت اعتال گام
بردارند».
رئیس کانون پخشکنندگان سینمای ایران درباره توافقات
صورت گرفته در این جلســه بیــان کــرد« :توافقاتی درباره
ساخت تیزرهای تلویزیونی و پخش بیشتر آنها از تلویزیون
صورت گرفت و قرار شد در زمینه ساخت تیزرهای باکیفیت
تلویزیونی صندوقی ایجاد شود».
پخش نشــدن تیزرهای برخی فیلم هــا از تلویزیون و پخش
آن ها از شــبکه های ماهواره ای یکی از موضوعات چالشی
سال های اخیر در سینما بوده است .به نظر می رسد توافق
ســینما با تلویزیون برای پخش تیزر فیلم هــا ،اقدام مثبتی
برای حل این چالش است.

کانون کارگردانان خواستار انتخاب فیلم
برای معرفی به اسکار شد
کانون کارگردانان سینمای ایران خواستار واگذاری هیئت
انتخاب فیلم برای اسکار فیلم خارجی به خانه سینما شد.
به گــزارش ایســنا ،در  23ســال گذشــته بنیاد ســینمایی
فارابی هــر ســال هیئتــی را انتخاب می کنــد تــا در زمینه
بررســی و تصمیم گیری برای معرفی فیلم به اســکار اقدام
کند ،این در حالی اســت که امســال برای اولین بار کانون
کارگردانان ســینمای ایران رسما خواســتار انتخاب فیلم
توســط خانه سینما شــده اســت .در بخشــی از نامه کانون
کارگردانان ســینمای ایران که خطاب به رئیس ســازمان
ســینمایی نوشته شــده ،آمده اســت« :مســئولیت معرفی
فیلم برای شرکت در اسکار فیلم خارجی بر اساس قوانین
اسکار میبایست توسط هیئت داوری یا کمیتهای متشکل
از هنرمنــدان و دســت اندرکاران صنعــت ســینما ماننــد
کارگردان ،تهیهکننده ،بازیگر ،فیلم بردار ،فیلمنامهنویس،
تدوینگر ،سازنده موسیقی ،صداگذار و ...باشد و بر خالف
آن چــه در ســال های قبل انجام شــده بــه هیچ وجــه مدیر
و مســئول ســینمایی و منتقــد نمی تواننــد در ایــن کمیته
عضویت داشته باشــند .از این رو خواهشمند است ترتیبی
اتخاذ فرمایید تا کمیته انتخاب در نهاد صنفی خانه سینما
تشکیل شود».
نود و یکمین دوره اسکار روز یک شنبه 5اسفند  1397در
لس آنجلس برگزار می شود و نامزدهای جایزه نیز روز دوم
بهمن ماه اعالم می شــوند .فیلم هایی که از 9مهر 1396
تا 8مهــر  1397حداقل هفت روز متوالــی در حداقل یک
ســینمای آمریکا نمایش ،بلیت فروشــی و آگهــی تبلیغاتی
داشــته اند ،قابل بررســی هســتند .فیلــم انتخاب شــده با
مدارک الزم باید حداکثر تا 9مهر بــه دفتر آکادمی معرفی
شود.

حل اختالف پخش کنندگان سینما با پردیس
ملت
فرانسه)
«بــرادران دشــمن» بــه کارگردانــی دیویــد اولهوفــن
(فرانسه ،بلژیک)
«زمانه ما» به کارگردانی کارلوس ریگاداس (مکزیک،
فرانسه ،آلمان ،دانمارک ،سوئد)
«دروازه ابدیت» به کارگردانی جولین شنابل (آمریکا،
فرانسه)
«کشتن» به کارگردانی شینیا سوکاماتو (ژاپن)
طبق اعالم پیشین ،درام فضایی «اولین مرد» ساخته
دمین شــزل کارگــردان برنده اســکار اولیــن نمایش
جهانی خود را در افتتاحیه هفتادوپنجمین جشنواره
ونیز تجربــه خواهد کرد .ایــن دومین باری اســت که
فیلمی از دمین شــزل آغازگر جشنواره ونیز می شود؛
فیلم «الال لنــد» نیز در ســال  2016در افتتاحیه ونیز
رونمایی شــد و پــس از آن حضور درخشــانی در فصل
جوایز ســینمایی داشــت و رکــورد تعــداد نامزدی در
شاخه های مختلف تاریخ جوایز سینمایی اسکار را به
نام خود ثبت کرد و اسکار کارگردانی را نیز برای شزل
به ارمغان آورد .امســال دیوید کراننبــرگ کارگردان
کانادایی و ونسا ردگریو بازیگر مطرح انگلیسی سینما
و تئاتر با دریافت شیر طالی افتخاری به پاس یک عمر
دستاورد هنری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
هفتادوپنجمین دوره جشــنواره فیلم ونیز از  29اوت
تا 8سپتامبر ( 7تا  17شــهریور) ادامه خواهد داشت
و امســال گیرمو دل تورو فیلم ســاز مشــهور مکزیکی
به عنوان رئیــس داوران بخش رقابتی انتخاب شــده
است.

ســخنگوی شــورای عالی اکــران با اعــام این کــه صنوف
سینمایی با یکدیگر به توافق رســیده اند ،بیان کرد :اکران
فیلمها در پردیس ملت ادامه دارد.
علی سرتیپی سخنگوی شــورای عالی اکران در گفت وگو
با مهر ،با اشاره به مســئله ای که میان انجمن سینماداران
و کانــون پخش کننــدگان ســینمای ایــران ســر تحریــم
پردیــس ملت متعلــق به شــهرداری تهــران به وجــود آمده
بود ،گفت« :مشــکالت میان انجمن ســینماداران و کانون
پخش کننــدگان ســینما برطــرف شــده اســت و از امــروز
چهارشنبهسوممردادماهفیلمهایسینماییمانندگذشته
در سینماها اکران میشوند ».وی تاکید کرد« :خوشبختانه
صنوف سینمایی با یکدیگر توافق کردند و مشکالت مورد
نظر کامال برطرف شده است».
وی با اشاره به این که جلسه روز گذشته شورای عالی اکران
برگزار نشده اســت ،بیان کرد« :این جلسه قرار است امروز
( 3مــرداد) بعدازظهــر برگزار شــود و تصمیم هــای نهایی
درباره مواردی چون ســهم صاحبان فیلم هایی که در جام
جهانــی اکران شــدند از فروش بلیــت تماشــای فوتبال در
سینماها بررسی شــود ».سرتیپی گفت« :مســئله پردیس
سینمایی ملت نیز حل شده و قرار است شرکت های پخش
فیلمهای خود را در اختیار این پردیس سینمایی قرار دهند.
البته این مســئله کــه پردیس ملت خــود به تنهایــی درباره
اکران فیلمها تصمیمگیری کند نیز در حال بررسی است».
ســینماهای شــهرداری تعــدادی از فیلم هــا را روی پــرده
نمی برند که این موضوع باعث اعتراض حسین فرحبخش
تهیهکننده «دشمن زن» شد و کانون پخشکنندگان سینما
در حمایت از صاحبان این فیلمها تصمیم گرفته بود فیلمها
را برای پخش در اختیار پردیس ملت قرار ندهد.
CMYK

