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«مغزهای کوچک زنگزده»
 ۴مهر اکران میشود

...

سینمای ایران

برگزیدگان آکادمی سینما سینما معرفی شدند

رقابتمیلیمتری
«رگخواب»و«بدونتاریخ»...

آغاز فیلم برداری «ماجرای نیمروز »2
پوســتر فیلــم ســینمایی «ماجــرای نیمــروز :رد خــون» به
کارگردانی محمدحسین مهدویان در آستانه فیلم برداری
رونمایی شد.
به گــزارش تســنیم ،قســمت دوم فیلم ســینمایی ماجرای
نیمــروز بــا نــام «رد خــون» از دیــروز بــا حضــور بازیگرانی
همچون جواد عزتی ،بهنوش طباطبایی ،محســن کیایی،
حسین مهری ،هادی حجازیفر ،هستی مهدوی و مهدی
زمینپرداز جلوی دوربین رفته است« .ماجرای نیمروز :رد
خون» محصول موسسه ســیمای مهر است که در اقدامی،
پیــش از آغاز فیلــم بــرداری پوســتر خــود را منتشــر کرده
اســت .پیشبینی میشــود «ماجــرای نیمــروز  »2یکی از
جنجالیترین فیلمهای جشنواره فجر امسال باشد.

جزئیات دیدار حاتمیکیا با فرمانده حشد
الشعبی عراق
کارگردان فیلم ســینمایی «به وقت شــام» با فرمانده حشد
الشعبی در عراق دیدار کرد.
به گــزارش فــارس ،ابراهیــم حاتمیکیــا کارگــردان فیلم
سینمایی «به وقت شام» چندی پیش با حضور در کشورهای
سوریه و عراق ،همراه با گروههای مختلف مردم و رزمندگان
مقاومت ســوریه و عــراق به تماشــای این فیلم نشســت .او
همچنین با «ابومهدی مهندس» فرمانده حشــد الشــعبی
عراق دیدارکرد و به تماشای فیلم سینمایی «به وقت شام»
نشست.
فرمانده حشــد الشــعبی عراق پــس از تماشــای تازهترین
ســاخته حاتمیکیا گفت« :فیلم ســینمایی «به وقت شام»
توانســت تصویــر درســت و مســتندی از وحشــیگریها و
فتنهافکنیهای داعش ارائه کند ».وی افــزود« :امیدوارم
ســاخت فیلمهــای ضــد داعش بــا محوریــت مقاومــت در
منطقه ،ادامه داشــته باشــد ».در پایان این دیــدار فرمانده
حشد الشعبی عراق ،شــهدای مقاومت عراق را به ابراهیم
حاتمیکیا معرفی کرد.
فیلم سینمایی «به وقت شام» امروز سهشنبه  ۲۰شهریور در
شبکه نمایش خانگی توزیع میشود.

...

تلویزیون
«هزارداستان» محرم در شبکه نسیم
شبکه نسیم در ماه محرم برنامههای خود را تغییر میدهد.
به گزارش ایســنا ،شــبکه نســیم که با عنوان شــبکه تفریح
و ســرگرمی شــناخته میشــود ،برنامــه «هزارداســتان»
را بــه عنــوان ویــژه برنامــه محــرم خــود انتخــاب کــرده
اســت« .هزارداســتان» بــه کارگردانــی مریــم نوابینژاد و
تهیهکنندگی جــواد فرحانــی در جدول پخش مــاه محرم
شــبکه نســیم قرار گرفته اســت و نخستین قســمت آن روز
دوشــنبه ( ۱۹شــهریور مــاه) ســاعت  ۲۱بــا موضوعــات
مناسبتی محرم پخششده است .این برنامه که پیشتر ویژه
ایام رمضان ساخته میشد ،به ایام محرم هم رسیده است و
به گفته عوامل آن  ،میتواند در ایام دیگر هم ساخته شود و
روی آنتن برود .در ساختار این برنامه پاسخ به نیاز مخاطبان
برای شنیدن داستانهای واقعی ،نیاز به آگاهی و افزایش
دانش مردم درباره مسائل مختلف اجتماعی طراحی شده
که هر شــب با میزبانی و اجــرای یک چهره سرشــناس که
نقطه مشترکی با ســوژه مطرح شــده دارد ،در منظر تعداد
قابل توجهی تماشاچی ،اجرا و پخش میشود .این برنامه
در  ۳۰قسمت تدارک دیده شده است و تا دهه سوم محرم
روی آنتن خواهد رفت.

مهر-غالمرضافرجیسخنگویشورایصنفینمایشبااشارهبهجلسهدیروزاینشوراگفت«:فیلمهای«مغزهایکوچکزنگزده»بهکارگردانی
هومنسیدی« ،ماهورا» به کارگردانی حمید زرگرنژاد« ،هشتگ» به کارگردانی رحیم بهبودی« ،سوفی ودیوانه» به کارگردانی مهدی کرمپور و
«جادهقدیم»بهکارگردانیمنیژهحکمتازچهارشنبه ۴مهرماهدرسینماهایکشوراکرانمیشود».

یکهتازی فیلم ترسناک «راهبه»
در جدول فروش سینماهای جهان

اسپینآف«احضار
درصدرگیشه

»

فیلم ترسناک «راهبه» در افتتاحیه اکران در دنیا بسیار موفق ظاهر شد.
به گزارش هنرآنالین ،فیلم ترسناک «راهبه» که اسپینآف(قصه فرعی) مجموعه سینمایی «احضار»
است ،در اولین آخر هفته اکران در آمریکای شمالی از جمعه تا یک شنبه در سه هزار و  876سینما
 53.5میلیون دالر به دست آورد و ضمن این که پرفروشترین فیلم هفته شد ،بدون حساب نرخ تورم
دومین فروش افتتاحیه برتر یک فیلم اکرانشده در ماه سپتامبر در تاریخ آمریکای شمالی را به نام
خود ثبت کرد .این فیلــم درجه  Rهمچنین بهترین فروش افتتاحیه هر کــدام از فیلمهای مجموعه
سینمایی «احضار» را داشت .پنجمین فیلم این مجموعه در سطح بینالمللی نیز موفق ظاهر شد و
در  60بازار  77.5میلیون دالر فروخت تا با حســاب بازار آمریکای شمالی ،مجموع فروش جهانی
خود را به  131میلیون دالر برساند .در آمریکای شمالی ،فیلم ترسناک «آن» که سال گذشته روی
پرده رفت ،همچنان با  123.4میلیون دالر رکورددار بیشــترین فــروش افتتاحیه یک فیلم در ماه
سپتامبر است« .راهبه» بهراحتی کمدی رمانتیک «آسیاییهای پولدار دیوانه» را شکست داد که سه
هفته پیاپی صدرنشین جدول فروش آخر هفته فیلمها در آمریکای شمالی بود« .آسیاییهای پولدار
دیوانه» این هفته با  13.6میلیون دالر در رده دوم قرار گرفت و مجموع فروش داخلی خود را تا پایان
یک شنبه به  136.2میلیون دالر رساند .فروش جهانی این فیلم  164.7میلیون دالر شده است.
«راهبه» در حالی در هفته اول اکران به لحاظ تجاری بســیار موفق بود که تماشاگران در وب سایت
سینمااســکور به فیلم درجه  Cدادهانــد و واکنش منتقدان نیز چندان مشــتاقانه نبوده اســت .این
کمترین درجه فیلمی از مجموعه «احضار» است .داستان «راهبه» به کارگردانی کورین هاردی سال
 1952اتفاق میافتد و درباره یک راهبه تازهوارد (تایســا فارمیگا) و یک کشیش کاتولیک (دمیان
بیشیر) است که برای تحقیق درباره خودکشی اسرارآمیز یک راهبه در یک صومعه در رومانی وارد
عمل میشوند.
از سوی دیگر ،اکشن-تریلر درجه « Rنعناع» با بازی جنیفر گارنر در اولین آخر هفته اکران در دو هزار
و  980سینما  13.3میلیون دالر فروخت و در رده ســوم قرار گرفت .این فیلم به کارگردانی پییر
مورل در وب سایت راتن تومیتوز تنها  16درصد آرای مثبت تماشــاگران را دریافت کرده است ،در
حالی که تماشاگران در سینمااسکور به فیلم درجه  +Bدادهاند .داستان «نعناع» درباره رایلی نورث
یک همسر و مادر در حومه شهر (گارنر) است که زمانی زندگی شادی داشت .وقتی همسر و دختر
رایلی به دست یک کارتل مواد مخدر محلی به قتل میرسند ،زندگی او دگرگون میشود .یک دهه
بعد ،رایلی به دنبال گرفتن انتقام از تمام کسانی است که در این جنایت دست داشتند یعنی وکال،
پلیسها و قاضیهای فاسدی که به قاتل کمک کردند از چنگ عدالت بگریزد« .مگ» با بازی جیسن
استاتهام این هفته با شش میلیون دالر ،فیلم چهارم شــد و تریلر «جست وجو» به کارگردانی آنیش
چاگانتی با  1.5میلیون دالر در رد ه پنجم جدول فروش فیلمها در آمریکای شمالی قرار گرفت.

«بازی تاجوتخت»
فاتح شب اول امی
در شب اول جوایز «هنرهای خالق» امی ،۲۰۱۸سریال
«بــازی تاجوتخت» توانســت به رســم ســالهای اخیر،
گوی اصلی رقابت را از دیگر مدعیان برباید و از بین ۲۲
نامزدی دریافت شده ،هفت جایزه امی را به خانه ببرد.
به گزارش آیپیتیوی گاید ،درخشــش سریال «بازی
تاجوتخــت» در ایــن دوره از جوایز امی به شــبکه HBO
کمک کرد تا با دریافت  ۱۳جایزه امی جایگاه خوبی در
میان دیگر شبکهها پیدا کند .نتفلیکس پس از آن با ۱۰
جایزه و شبکه FXبا هفت جایزه از تحسینشدهترینهای
مراسم دیشب بودند .پرطرفدارترین سریال پویانمایی
ســال یعنی «ریک و مورتی» هم به شایستگی جایزهاش
را از هیئت داوران امی دریافت کرد.
برندگان جوایز هنرهای خالق امی طی دو شــب اعالم
میشوند و مراسم Primetimeاین جوایز نیز در هفدهم
ســپتامبر برگزار خواهد شد .جوایز شــب اول هنرهای
خالق به گــروه بازیگــران ،بازیگــر مهمان ،موســیقی،
تصویربرداری ،طراحــی چهرهپردازی ،طراحی لباس،
تدویــن ،تدویــن صــدا ،طراحــی صحنــه و پویانمایــی
اختصاص داشت.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مراسمنخستیندورهجایزهآکادمی«سینماسینما»شامگاه
یکشنبه۱۸شهریورماهدرهتلانقالببرگزارشد.
به گزارش مهر ،در ابتدای نخستین دوره جایزه آکادمی
«سینماســینما» کیانوش عیاری رئیس این جایزه اعالم
کرد« :عشــق باعث برانگیختگی این جمع شــده است.
هدف آکادمی این است که عشق را به سینما نشان دهد.
امیدوارم مسیری که این آکادمی طی می کند مانند آغاز
آن باشد ».سپس کیوان کثیریان دبیر این آکادمی اظهار
کرد« :ما ســعی کردیم امشب یک مراســم کوتاه و مفید
داشــته باشــیم .این آکادمی با لطف شــما آغاز شــد و در
مرحله اول از حضور  ۶۰نفر از اهالی ســینما با تخصص
های مختلف استفاده کردیم ».وی افزود« :امیدوارم این
حرکت که کامال مستقل اســت باعث رونق سینما شود.
واقعیت این است که هر رأیی به دست مان میرسد مثل
ناموس از آن مراقبــت میکنیم چون اعتقــاد داریم این
شفافیت در سایه امانتداری رخ میدهد».
در این بخش از مراســم احترام برومند ،جمشید گرگین
و مســعود رایگان برای اهدای جایزه بهترین فیلم کوتاه
روی صحنــه آمدند و بهمــن و بهرام ارک جایــزه بهترین
فیلم کوتاه آکادمی «سینما سینما» را برای فیلم «حیوان»
دریافت کردند .همچنین جایزه بهترین فیلم مستند به
آزاده موســوی و کوروش عطایی برای «در جست وجوی
فریده» اهدا شد .برای اهدای جایزه بهترین فیلم ساز اول
محمد متوسالنی و حسین محجوب روی صحنه آمدند و
دیپلم افتخار این بخش به اصغر یوســفی نژاد برای فیلم
«ائو» تعلق گرفت .تندیس مهرگیاه این بخش به احسان
بیگلری برای فیلم «برادرم خسرو» اهدا شد.
در بخــش «پاسداشــت یک عمر عشــق به ســینما» ابتدا
نماهنگی از امیر نادری پخش شد و ابراهیم گلستان در
پیامی ویدئویی درباره امیر نادری توضیحاتی ارائه داد.
ســپس محمود دولتآبادی پشــت تریبون قرار گرفت و

بیان کرد« :نادری شخصیت بسیار سمجی داشت .به یاد
دارم یک بار می خواســت فیلمی از یکی از داستان های
صادق چوبک بسازد که با من مشورت کرد و من گفتم این
فیلم را باید از حالت فردی دربیاوری .بعد از چند جلسه
یک بار او ساعت هفت صبح زنگ خانه ما را زد که نشان از
سخت کوشی او داشت .به او درود می فرستم و امیدوارم
خیلی پیر نشده باشد».
در ادامه مراســم ،تندیس مهرگیاه بهترین بازیگر زن به
لیال حاتمی بــرای فیلم «رگ خواب» اهدا شــد .تندیس
مهرگیاه بهترین بازیگر مرد نیز به نوید محمدزاده برای
فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» رســید .تندیس مهرگیاه
بهترین فیلم نامه بــه وحید جلیلوند و علــی زرنگار برای
فیلم «بــدون تاریــخ بــدون امضا» تعلــق گرفــت و جایزه
موثرترین چهره سینمایی سال به رضا عطاران اهدا شد
که این جایزه به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد سینما به وی
رسید .عبدالرضا کاهانی نویســنده و کارگردان سینما
در پیامی ویدئویی گفت که رضا عطاران سالهای سال
چهره سینما بوده و به همه امید داده است.
در این بخش از مراســم امیــر نادری در پیامــی ویدئویی
تندیسمهرگیاهبهترینکارگردانیرابهحمیدنعمتا...
برای فیلــم «رگ خواب» اهــدا کرد .وی پــس از دریافت
جایــزه اش گفت« :خوشــحالم که نام مــن را امیر نادری
اعالم کــرد .من یکی از پنج فیلم ســازی هســتم که امیر
نادری در یکی از مصاحبههایش گفته بــود بعد از دیدن
«دونده» کارگردان میشــوند .افتخار من این اســت که
جزوآنپنجنفرهستم».دیپلمافتخاربهترینفیلمبهفیلم
«بدون تاریخ بدون امضا» تعلق گرفت .تندیس مهرگیاه
بخش بهترین فیلم نیز به حمید نعمتا ...برای فیلم «رگ
خواب» اهدا شد.
کثیریان در پایان این مراسم از برگزاری دوره بعدی این
آکادمی در فروردین سال آینده خبر داد.

بازداشت موقت  2هنرمند و مدیر تئاتری
در پی حکم قضایــی مبنی بر توقیف نمایش «رویای شــب
تابســتان» به کارگردانی مریــم کاظمی ،کارگــردان این
نمایش و مدیر تئاتر شهر هم بازداشت شدند.
شــهرام کرمی ،مدیــرکل هنرهای نمایشــی در گفتوگو
با ایســنا ضمن تایید این خبر ،بیان کــرد« :با احضار خانم
کاظمی و دکتر سعید اسدی مدیر سالن  ،به دلیل مشکلی
که در تیزر نمایش پیش آمده بود ،روند رسیدگی به ماجرا
تــا پایــان وقــت اداری روز یک شــنبه ۱۸ ،شــهریور طول
کشــید و منجر به بازداشت موقت آنها شــد» .وی افزود:
«با وجود پیگیریهای زیادی که صــورت گرفت ،بهدلیل
اینکه وقت اداری به پایان رسیده بود ،نتوانستیم اقدامی
انجام دهیم و این اتفاق ناخوشــایندی اســت که رخ داده
اســت .چراکــه مشــکل پیشآمده بــدون این کــه نمایش
دچار مشــکل محتوایی باشــد ،اتفــاق افتاده و متاســفانه
تیزر نمایش مونتاژی از چند تصویر مختلف بوده که شبهه
ایجــاد کــرده اســت ».وی تأکید کــرد« :این اتفاق ســبب
شــد از این پس توجه جدی به فضای مجازی شود و البته
دســتگاه قضایی هم وظایفی دارد و ما هم ملزم به تمکین
از قانون هستیم ».کرمی اضافه کرد« :به عنوان مدیرکل
هنرهای نمایشــی در صــورت احضار ،بــه دادگاه میروم
چراکه مسئولیت صدور مجوزها بر عهده من است و بابت
هر اتفاق تئاتری باید پاسخ گو باشم که حتم ًا خود را ملزم
به اینکار میدانم اما امیدوارم این اتفاق هرچه ســریعتر
به پایان برسد».

سحر دولتشاهى مادام تناردیه شد

محب اهری :باید تحمل کنم
حسین محب اهری با بیان این که همچنان مراحل
درمان را سپری میکند ،افزود« :مشکالت برای هر
کسیوجودداردومنهمبایدتحملکنم».
این بازیگر که چند سالی اســت به بیماری سرطان
مبتال شده اســت ،در گفتوگو با ایســنا درباره روند
درمانش گفــت« :چند آمپول دیگر بایــد تزریق کنم
و پس از پایان این دوره درمانی ،یک ســری آزمایش
انجام خواهم داد و پس از آن دکترم آنها را بررســی
خواهد کــرد تا بــرای ادامه درمانم برنامــهای جدید
در نظر بگیرد ».او اظهــار کرد« :ما راضــی به رضای
خداوند هستیم .من از کودکی بر این عقیده هستم
آنکسیکهماراخلقکردهاست،میداندچهکاری
انجام میدهد و پشــت هر چیزی حکمتی هســت.
مشــکالت برای هر کســی وجود دارد و من هم باید
آن ها را تحمل کنم .سالمتی مانند جوانی ،گوهری
است که وقتی آن را از دست میدهیم تازه قدرش را
میدانیم».
محب اهری دربــاره نمایشهایی که قرار اســت در
آینده اجرا کند ،گفت« :چند پیشنهاد برای بازی در
تئاتر دارم اما از دوســتانم خواستم چند روزی به من
فرصت دهند تا نتایج آزمایشهایــم بیاید و با دکترم

...
تئاتر

ســحر دولتشــاهى به جمع بازیگران موزیــکال «بینوایان»
پیوست.
به گزارش ایلنا ،سحر دولتشاهى در اولین همکاری خود با
حسین پارســایی نقش «مادام تناردیه» را ایفا خواهد کرد.
نمایش موزیکال بینوایان به کارگردانى حسین پارسایى و
رهبرى بردیا کیارس از  ٢٠آبان در رویال هال تهران روى
صحنه مىرود.
محمدصــادق رنجکشــان ســرمایهگذار و مجــرى طــرح،
میثم احمــدى و محمد قدس نیز تهیهکننــدگان این پروژه
خواهند بود.

مشــورت کنم و بعد بــا توجه بــه روند درمــان ،برای
همکاری با آنهــا اقدام کنم .مــن خیلی عالقهمند
هستمفرصتیپیشبیایدکهدوبارهکارکنم».
این بازیگــر تئاتــر کــه تابســتان امســال در نمایش
«خسیس» ایفای نقش کرده بود ،درباره این نمایش
گفت« :اســتقبال از «خســیس» خیلی خوب بود .با
توجه به این که شرایط اقتصادی خیلی بههمریخته
است و مردم نگران وضعیت اقتصادی شان هستند
اما ما تقریبا هر روز به طور متوســط  ۲۵۰تماشــاگر
داشتیم».اوتاکیدکرد«:بایدبهمردمامیدواریداده
شود تا آن قدر تحت تاثیر تبلیغات رسانهای نباشند.
برنامه ســازان رادیو -تلویزیــون و رســانهها باید در
جهتــی پیشروند که بــه مــردم آرامش داده شــود.
نمایشها باید به سمت شادی و نشاط حرکت کنند
و به مردم امیدواری دهند .متاسفانه با هر کسی که
صحبتمیکنیمدرشرایطنامساعدیاست.سختی
وجودداردولینبایدهمراهآنناامیدیباشد».
حسین محباهری از سال  ۵۳وارد حرفه بازیگری
شــده و در بیــش از  ۱۳۰تئاتــر و فیلــم ســینمایی و
تلویزیونینقشداشتهوحدودهفتسالاستکهبه
سرطانلنفدستمبتالشدهاست.
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