سینما و تلویزیون
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دوشنبه  1۹شهریور  29 .1397ذی الحجه  .1439شماره 1991۱

چهارشنبه ،روز ملی سینما
نیمبها به سینما بروید

سینماهای سراسر کشور همزمان با روز ملی سینما به صورت نیمبها میزبان مخاطبان خواهند بود .به گزارش سینماتیکت ،بلیت سینماهای
کشور در روز چهارشنبه  ۲۱شهریور همزمان با «روز ملی سینما» ،نیم بها میشود .خانه سینما ،انجمن سینماداران و شورای صنفی نمایش،
طی مصوبهای اکران فیلمهای سینمایی با بلیت نیمبها در سینماها را در روز ملی سینما تصویب کرد.

...

...

سینمای جهان

بندیکت کامبربچ و جیک جیلنهال در «ریو»
بعد از موفقیت مینیســریال «پاتریک ملــروز» ،کارگردان
و ســتاره نقش اول این ســریال در پروژه جدیدی همکاری
میکنند.
به گــزارش دنیای تصویــر« ،ریو» نــام این پروژه اســت که با
کارگردانی ادوارد برگر و حضور بندیکت کامبربچ ساخته
خواهد شــد .جیک جیلنهال نیز بــرای بــازی در این فیلم
ســینمایی توافــق کرده اســت« .ریو» داســتان دو دوســت
قدیمــی را روایت میکند کــه بعــد از مدتها با هــم دیدار
میکننــد .فیلم نامــه این فیلم را اســتیون نایت نوشــته که
نامش برای فیلم ساختارشــکن «الک» بر سر زبانها افتاد
و «دختری در تار عنکبــوت» را در نوبت اکــران دارد .هنوز
جزئیات بیشتری از داستان این فیلم منتشر نشده است.

...

تلویزیون
پخش «دلدادگان» در ماه محرم ادامه دارد
مهدی آذرپندار درباره ســریال مناسبتی شــبکه  3در ایام
محرم بیــان کرد کــه پخش «دلــدادگان» در این مــاه ادامه
مییابد.
مهــدی آذرپندار سرپرســت گروه فیلم و ســریال شــبکه 3
در گفتوگو با مهــر درباره پخش ســریال «دلــدادگان» به
کارگردانی منوچهر هادی بیان کرد« :این ســریال در ۶۰
قســمت ســاخته شــده اســت و پخش آن در ایام محــرم نیز
ادامه دارد».
وی افزود« :مرحله جدید این سریال مربوط به زمان گذشته
است که پخش آن از  ۱۷شــهریور ماه از شبکه  3سیما آغاز
شــده و با فضای هفتــه دفاع مقــدس و مبارزههــای دوران
انقالب مرتبط است که البته این فضا از فضای ماه محرم نیز
دور نیست و به همین دلیل پخش سریال تا پایان ایام محرم
و مهرماه ادامه دارد».

واکین فینیکس در«برادران سیسترز»

استیون اسپیلبرگ کارگردان سرشناس آمریکایی و یکی
از اعضای مهم هیئت آکادمی ،از مخالفان سرسخت ایجاد
بخش اسکار «فیلم عامه پسند» است.
به گزارش مهر ،آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در هفته
گذشــته با تغییر رویکرد  ۱۸۰درجه ای خود ،ایجاد بخش
اسکار «فیلم عامه پسند» را به دلیل نقدهای شدید منتقدان
پــس از  ۲۹روز از اعالم وجودش ،لغو کــرد .آکادمی اعالم
کرده لغو این بخش موقت اســت و نیاز به مطالعه بیشــتر و
بحث طوالنی تر با اعضا دارد.
در عین حال در نیویورک تایمز گزارشی منتشر شده مبنی
بر این که تنش ها میان اعضــای آکادمی هنگام بحث روی
این بخش با حضور دو شخصیت برجسته سینما بسیار باال
گرفته است .از میان موافقان می توان به جان بیلی رئیس
آکادمی اشاره کرد که حمایت خود را از تشکیل بخش «فیلم
عامه پسند» اعالم کرده و معتقد است که درباره آن از سوی
مخالفان سوءبرداشت هایی شده است .با این حال به گفته
یکی از اعضای آکادمی که نخواســت نامش فاش شود ،در
جلسه اعضای هیئت آکادمی برخی افراد از جمله لورا درن
بازیگر آمریکایی و اســتیون اسپیلبرگ کارگردان برجسته
سینما که در پرونده کاری اش آثار محبوبی چون «ای تی»،
«مهاجمــان صندوقچــه گمشــده» و «پارک ژوراســیک» را
دارد ،از ایجاد چنین بخشی در جوایز اسکار ناراحت بوده و
احساس رضایت نداشته اند.
جالب اســت بدانیم در صورت به وجود آمدن این شاخه در
اســکار امســال ،احتماال استیون اســپیلبرگ می توانست
با فیلم «بازیکن شــماره یک آماده» از شــانس های دریافت
جایزه به شمار آید.

«رم» تنها فیلم سیاه و سفید امسال ونیز بود

نقش اسپیلبرگ در تعلیق جایزه اسکار
عامهپسند

سینمای ایران

افتتاح  30سینما از ابتدای سال 97

آن چه میخواهید از اختتامیه باسابقهترین جشنواره فیلم دنیا بدانید

خیزبلند«رم»برایاسکار
ســینمایی شــدهاند .جالب آن که همه این موفقیتها تنها
توسط سه کارگردان کسب شده اســت :آلفونسو کوارون،
الخاندروگونزالزاینیاریتووگییرمودلتورو.

مصطفــی قاســمیان  -شنبهشــب بــه وقــت ایــران،
هفتادوپنجمین دوره جشــنواره فیلم ونیز به پایان رســید
و باســابقهترین جشــنواره فیلــم دنیــا ،برنــدگان خــود را
شناخت .جشنواره ونیز که در سالهای اخیر ،پرستارهتر
از قبل دنبال میشود ،امســال نیز بیش از سالهای قبل
توانست ستارههای سینما را به این شهر روی آب بکشاند
و اکرانهای پرسروصداتری را نسبت به سالهای گذشته
تجربه کند 21 .فیلم بخش اصلی جشــنواره به عالوه 90
فیلم کوتاه و بلند بخشهــای دیگر ،طی  11روز در شــهر
ونیز نمایش داده شــدند و در پایان فیلم سینمایی «رم» اثر
آلفونسو کوارون که در نظرات منتقدان نیز فاصله زیادی با
رقبا داشت ،برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره شد .مهم
ترین نکات جشنواره امسال را در ادامه بخوانید:

خیز «رم» برای اسکار
درسالهایاخیرباتوجهبهموفقیتهای
زنجیرهای سه فیلم «بردمن»« ،ال ال لند» و
«شکل آب» ،نگاهها بیشــتر از گذشته به
برنده شیر طالیی جشنواره ونیز دوخته
میشــود .هر ســه فیلم ،موفقیتهای خود را از جشنواره
ونیز آغاز کردند و بعدها به جوایز متعددی دســت یافتند.
«بردمن» چهار جایزه اســکار از جمله اســکار بهترین فیلم
را گرفت و در فصل جوایز سینمایی بسیار موفق بود« .الال
لند» با  13نامزدی در اسکار ،رکورد نامزدی در مهم ترین
جایزه سینمایی را شکست و پدیده سال  2016سینمای
جهان بود .ســال گذشــته هم فیلم فوقالعادهای ســاخته
نشــده بود« ،شــکل آب» دلتورو با شــروع از شــیر طالیی
جشــنواره فیلم ونیز ،بــه موفقیتهــای متوالــی در فصل
جوایز دست یافت و دستآخر اسکار بهترین فیلم و بهترین
کارگردانی را بــه خانه بــرد .بنابراین جوایز فــراوان برای
فیلم «رم» ،چنــدان دور از انتظار نیســت؛ مخصوص ًا آن که
منتقدان به شدت «رم» را تحسین کردهاند و امتیازات این
فیلم در نظر منتقدان ،فاصله چشمگیری با بقیه فیلمهای
امسال جشنواره ونیز دارد.

۲

مکزیکیها بر قله سینمای جهان
جشــنواره فیلم ونیــز امســال نیز تــداوم
موفقیتسینماگرانمکزیکیدرسینمای
جهان بــود که در ســالهای اخیــر اتفاق
افتاده اســت .برای دومین ســال متوالی
فیلمی از یک کارگردان مکزیکی برنده جایزه شیر طالیی
ونیز شد .سال گذشته «شکل آب» این جایزه را برده بود که
در ادامه موفقیتهای پرشمار خود به جایزه اسکار بهترین
فیلم نیز دست یافت .در سالهای اخیر فیلمهایی چون «از
گوربرخاسته»«،بردمن»«،جاذبه»و«شکلآب»موفقیتهای
زیادی در جشنوارهها و جشنهای سینمایی جهان کسب
کردهاندو«رم»جدیدترینفیلمموفقفیلمسازهایمکزیکی
است.مکزیکیهادرچهارسالاخیر،دوجایزهشیرطالیی
ونیز،دوجایزهاسکاربهترینفیلموسهجایزهاسکاربهترین
کارگردانیرادریافتکردهاندوبارهانیزنامزدجوایزمعتبر
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۳

امتیازات نزدیک به جز «رم»
بــه جــز «رم» کــه بــا  4.45امتیــاز از 5
امتیاز ممکن ،صدرنشین مقتدر جدول
امتیازات منتقدان به فیلمهای امســال

جشــنواره ونیز بود ،بقیه فیلمهای امســال فاصله زیادی
با هم نداشــتند« .برادران سیســترز» به کارگردانی ژاک
اودیار با امتیــاز  3.82به رتبه دوم دســت یافــت و «مورد
عالقه» یورگــوس النتیموس بــا امتیاز  3.74فیلم ســوم
جدول منتقدان شــد .در رتبههای بعدی «غیرداستانی»
اثر الیویه آسایاس« ،تصنیف باستر اسکراگز» اثر برادران
کوئن و «اولین انســان» اثر دیمین شزل دیده میشود .از
این جمع تنها فیلمهای الیویه آســایاس و دیمین شزل از
شب اختتامیه دستخالی بیرون آمدند.
موفقیتهای چشمگیر نتفلیکس
میدانید فیلمهای نتفلیکس به عنوان
ثروتمندتریــن کمپانــی فیلــم ســازی
دنیــا ،هیــچ گاه در ســالنهای ســینما
اکران نمیشــوند و تنها روی وبســایت،
اپلیکیشن تلفن همراه و تلویزیونهای هوشمند نتفلیکس
قابل دسترسی هستند .به همین دلیل بسیاری از عالقه
مندان سنتی سینما ،با رونمایی از فیلمهای ساخته این
سرویس استریم در جشنوارههای سینمایی مخالفاند.
جشــنواره کن به عنوان معتبرترین جشــنواره سینمایی
دنیا ،امســال نیز فیلمهای نتفلیکــس را در بخش اصلی
جشــنواره نپذیرفت و به همین دلیــل نتفلیکس نیز همه
فیلمهایش را از بخشهای مختلف این جشــنواره بیرون
کشید .برخالف جشنواره کن ،نتفلیکس با شش فیلم در
جشنواره ونیز حضور پررنگی داشت و از قضا برنده جایزه
بهترین فیلم امســال نیــز از ســاختههای نتفلیکس بود!
عالوه بر «رم» آلفونسو کوارون که شیر طالیی بهترین فیلم
را برد« ،تصنیف باســتر اسکراگز» ســاخته برادران کوئن
نیز برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد .بنابراین نتفلیکس

۴

با دو جایزه از بخش اصلی ،شــب موفقــی را در اختتامیه
جشنواره ونیز تجربه کرد.
ایرانیها همه ناکام
برخالف ســال گذشــته کــه ایرانیها با
فیلم «بدون تاریخ ،بدون امضا» دو جایزه
از بخــش «افقهــا»ی جشــنواره ونیز را
کســب کردند ،امســال همــه ایرانیها
در جشــنواره ونیــز نــاکام بودنــد .فیلــم بلنــد «همچنان
که میمــردم» اثــر مصطفــی ســیاری در بخــش افقها و
فیلم کوتــاه «پاگــرد» اثر محســن بنیهاشــمی در بخش
افقهــای کوتــاه ،تنهــا نمایندههای ســینمای ایــران در
هفتادوپنجمیــن جشــنواره فیلــم ونیــز بودند کــه هر دو
دستخالی بازگشتند .جالب آن که امسال هم مثل سال
گذشــته یک ســینماگر ایرانی در میان داوران جشنواره
ونیز حضور داشت که این بار فاطمه معتمد آریا بود.

۵

فهرست کامل برندگان بخش اصلی
شــیر طالیــی بهتریــن فیلــم« :رم» بــه کارگردانی
آلفونسو کوارون
جایــزه بــزرگ هیئــت داوران« :مــورد عالقــه» بــه
کارگردانی یورگوس النتیموس
شــیر نقرهای بهترین کارگردانی :ژاک اودیار برای
«برادران سیسترز»
وولپی کاپ بهترین بازیگر زن :اولیویا کولمن برای
«مورد عالقه»
وولپی کاپ بهترین بازیگر مــرد :ویلم دفو برای «در
دروازه ابدیت»
بهترین فیلم نامه« :تصنیف باســتر اسکراگز» نوشته
برادران کوئن
جایزه ویــژه هیئــت داوران« :بلبل» بــه کارگردانی
جنیفرکنت
جایــزه مارچلــو ماســترویانی بهتریــن نوبازیگر:
بایکالی گانامبار برای «بلبل»

ادامه حواشی شکایت شجریان از صداوسیما
خانهموسیقیآمادهوکالت ازناظری برای شکایت ازصداوسیماست

مدیرعامل خانه موســیقی ضمن تأکید بر این که اساس ًا
محمدرضا شجریان سالهای پیش از انقالب به شهرت
رسیده بود و صداوســیمای بعد از انقالب از او به عنوان
هنرمندی شناختهشده درخواست کرد «ربنا» را بخواند
نه به عنوان هنرمندی گمنام ،اعالم کرد :خانه موسیقی
آماده دریافت وکالت از هنرمندان بــرای دفاع از حقوق
ضایعشدهآنهاست.
به گزارش ایلنا ،روز سهشــنبه  13شــهریور خبر آمد که
محمدحسینآقاسیوکیلمدافعمحمدرضاشجریاناز
ردشدنشکایتموکلشازصداوسیماخبردادهاست.او
اعالم کرده که دادگاه ،شکایت شجریان مبنی بر پخش
بدونمجوزآثارشرادرصداوسیماردکردهوگفتهانتشار
اینآثاردررسانهملیموجبشهرتشجریانشدهاست.
حمیدرضا نوربخــش مدیرعامل خانه موســیقی اما این
اســتدالل را عجیب تلقی کــرد و گفت« :این اســتدالل
عجیبوغریب اســت و باید از صداوســیما پرســید مگر
امــروزه ســازوکار دیگــر تلویزیونهــای دنیــا چگونــه
است؟! مگر شما بابت پر کردن هر ثانیه آنتنتان هزینه
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نمیکنید؟!مگربرایبرنامههایمختلفپولنمیدهید
و مگر بابــت همین هزینههایتان ،بودجــه نمیگیرید؟!
مگر نمیگویید بابت هر ثانیه هر برنامه ،به سازندگانش
فالن مبلــغ میدهیم پس چطور میشــود کــه نوبت به
موسیقی که میرسد این حق را به خودتان میدهید که
به آثار هنرمندان چوب حراج بزنید و استفاده از آنها را
حق خود بدانید و افزون بر آن ،گمان کنید که در حق این
هنرمندانلطفهمکردهاید؟!»
اینخوانندهآوازایرانیکهسابقهشاگردیشجریانرادر
کارنامهدارد،افزود«:البتهکهیکیازکارکردهایرسانه
همین است که واسط بین هنرمند و مخاطب باشد ولی
این ،بدان معنا نیست که رســانه حق دارد بدون اجازه،
هر کاری دلــش میخواهد بکند بلکه موظف اســت هم
حقوق مادی هنرمند را به رسمیت بشناســد و ادا کند و
هم حقوق معنوی او را .هر دوی اینها مهم است .یکی از
نکاتمورداعتراضاستادشجریانهمینرعایتنکردن
حقوق معنویشان است و بحثشان صرفا حقوق مادی
نیســت .یعنی اولین باری که در ســال  74به آقای علی
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الریجانی(رئیسوقتسازمانصداوسیما)نامهنوشتند
هم به تضییع حقوق مادیشــان اعتراض داشتند و هم
به تضییع حقوق معنویشــان  ،حرفشــان ایــن بود که
شما حق ندارید آثار مرا تفسیر کنید و هر نماهنگی با هر
مضمونیکهدوستدارید،برایشبسازید!»
دبیر چنــد دوره جشــنواره موســیقی فجــر ادامــه داد:
«صداوســیمای بعد از انقالب به هیچ عنوان در شــهرت
شجریان نقشی نداشته است! اســتاد شجریان حداقل
 12 ،10ســال قبل از انقالب ،هنرمندی فعال و چهره
شناخته شده موسیقی بودند و در جایگاه بسیار ممتازی
هم قرار داشتند و اتفاقا بعد از انقالب همین دوستان به
عنوان یک هنرمند شناخته شده و نه یک هنرمند گمنام
از ایشان خواستند که بیاید «ربنا» را بخواند و اصال و ابدا
به این صورت نبود که اینها بخواهند مشهورش کنند!
و اســتاد شــجریان هنرمند شاخص و شــناخته شدهای
بودند».نوربخش تصریح کرد :امیدواریم صداوسیما به
سازوکاریکهدرهمهدنیامعمولاست،تندهدوبداند
کهچنینتفسیراشتباهوچنینبدعتیرامیتواندرباره

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شنبهشب با حضور در برنامه
«تهران بیست» شبکه  5ســیما ،به بیان توضیحاتی درباره
شرایط سینما و تئاتر پرداخت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســیدعباس صالحــی درباره ســاخت
سالنهایسینماگفت«:درحوزهزیرساختهایسینمایی
همه بــه خاطــر داریــم کــه در ســالهای  ۷۰و  ۸۰شــاهد
بسته شــدن بســیاری از ســینماها بودیم اما اکنون نهضت
سینماســازی پدید آمده و به این ترتیب ما در سال گذشته،
حدود  ۱۰۰ســینما و از ابتدای ســال تاکنــون بیش از ۳۰
سینما افتتاح کردهایم».
او با اشــاره به کمبود ســالنهای تئاتری و زیرساختها در
تهرانوشهرستانهاتوضیحداد«:خوشبختانهدرسالهای
اخیر،تعدادتماشاخانههایخصوصیرشدداشتهاست.در
این زمینه هم آییننامه و دستورالعملهایی در حال نهایی
شدن است اما باید حواسمان باشد که این سالنها تبدیل
بهدکانهایصرفااقتصادینشود.بنابراینگسترشکمی
و تحت نظارت بودن آنها کمک میکند که زیرســاختها
فراهم شود».

هر چیزی به کار برد! شما در پخش بازیهای فوتبال هم
میتوانیدهمینرابگوییدواعالمکنیدکهمابازیهایتان
را پخش کردهایم و باعث شهرتتان شدهایم ،پس نباید
حق پخــش پرداخــت کنیــم!» او دربــاره واکنــش خانه
موســیقی به عنوان یک نهاد صنفی به این موضعگیری
گفت«:مادرخانهموسیقی،درکمپینیکهیکی،دوسال
پیشتشکیلدادیمازخیلیازهنرمندانوکالتگرفتیم
تا بتوانیم تحت عنوان دفاع از حقوق آنها ،با صداوسیما
و دیگر مراکز و نهادها مذاکره کنیم .ما نمیتوانیم راسا
اقدامکنیموهنرمندانیکهشکایتدارنداگرمیخواهند
میتوانند به ما وکالت دهند تا خانه موســیقی به عنوان
وکیلرسمیازسویآنهاپیگیرحقوقشانشود.چنین
امکانی در خانه موســیقی فراهم است و بخش حقوقی
ما از ایــن آمادگی برخوردار اســت که این موضــوع را به
نمایندگیازطرفهنرمندانپیگیریکند».

محدودیتی برای ورود تجهیزات سینمایی
به کشور وجود ندارد
مدیرعامل موسسه «سینماشهر» تاکید کرد با وجود افزایش
قیمتهــا ،تا امــروز هیچ محدودیتــی در تأمیــن تجهیزات
سینمایی نداشتهایم.
مجید مســچی مدیرعامل موسسه «سینماشــهر» بهعنوان
متولی تامیــن تجهیزات اکران در ســالنهای ســینمایی،
در گفتوگو با مهر در پاســخ به این پرســش که تحریمهای
بینالمللــی تــا چــه انــدازه در ورود تجهیــزات ســینمایی
مشکلساز میشــود ،گفت« :تا امروز مشکل و محدودیتی
در زمینه تجهیز سالنهای سینمایی از نظر قطعات سمعی
و بصــری نداشــته ایم و بــه نیازهــای ســینماداران پاســخ
گفتهایــم ».وی بیان کــرد« :البتــه هزینه تامیــن تجهیزات
مورد نیاز نســبت به گذشــته افزایش یافته است ،این را هم
باید بگویم که از  ۱۰۰درصد هزینــه تامین تجهیزات۷۰ ،
درصد توســط موسسه «ســینما شــهر» و  ۳۰درصد توسط
سینماداران تامین میشود».
مدیرعامل موسسه «سینماشهر» با اشاره به این که مشخص
نیست در آینده با مشــکل ورود این تجهیزات مواجه شویم
یا نــه ،دربــاره فراینــد تامین تجهیــزات ســینمایی توضیح
داد« :پروژکتورهای  Eســینما از ژاپن D ،سینما از بلژیک و
بخشــی از امکانات و تجهیزات نیز از آمریکا وارد میشــد و
معموال پروژکتورهایی که از ژاپن خریداری میکردیم ،اول
به امارات میآمد و خریدها از آن کشور صورت میگرفت».
مسچی در پایان تاکید کرد« :تا این لحظه هیچ مشکلی برای
تامین تجهیزات سینمایی نداشتهایم».
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