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پیش کسوت خیمهشببازی
درگذشت

...

سینمای جهان

رکورد جدید «بازی تاج و تخت»

قسمت اول از فصل نهایی سریال «بازی
تاجوتخت» در توئیتر رکورد زد.
به گزارش دنیای تصویر ،همزمان با پخش
اولین قسمت از فصل آخــر سریال «بــازی
تا جوتخت» ،ظرف  24ساعت پنج میلیون
توئیت درباره این مجموعه نوشته شده است
که رکورد بیشترین توئیت درباره یک سریال
را به خــود اختصاص مـیدهــد .بیشترین
نظرات درباره شخصیتهای «جان اسنو»،
«بران»« ،سانسا» و «سرسی» بوده و واکنش
طرفداران به این اپیزود متفاوت و متناقض
بوده است.

جکی چان ساخت
«ساعت شلوغی »۴راتکذیب کرد
جکی چان با صدور اطالعیهای اعالم کرد
برای بازی در «ساعت شلوغی  »۴قراردادی
امضا نکرده است.
به گــزارش مهر ،جکی چان بازیگر مشهور
دنیای اکشن قــرار نیست با فیلم «ساعت
شلوغی» و «کاراته کید »۲برگردد .پس از این
که کریس تاکر همبازی جکی چان در فیلم
«ساعت شلوغی» در اینستاگرام پستی برای
 ۶۵سالگی جکی چان گذاشت و تولدش
را تبریک گفت ،عکسی از خودشان دو تا را
منتشر کرد که با انگشتانشان عدد ۴را نشان
میدادند .این عکس به معنی اعالم حضور
این دو در قسمت چهارم «ساعت شلوغی»
تعبیر شــد .امــا کمپانی مدیریت کارهای
جکی چان با انتشار اطالعیهای اعالم کرد
که اینها فقط شایعه است.
چان و تاکر در نقش یک بازرس تحقیق به نام
لی و یک کارآگاه به نام جیمز کاتر نخستین
بار سال  ۱۹۹۸در «ساعت شلوغی» بازی
کــردنــد و بعد در ســال  ۲۰۰۱و ۲۰۰۷
قسمتهای دوم و ســوم ایــن فیلم ساخته
شد .جکی چان سال  ۲۰۱۷در مصاحبهای
گفتهبودسالبعد«ساعتشلوغی»۴ساخته
میشود و فیلم نامه آن نوشته شده و قرار
است با کارگردان مالقات کند.

«رحمان» رفت
«تگزاس »2آمد
بعد از ایــن که فیلم «رحمان  »1400با
جنجالهای فراوان از پرده پایین کشیده
شـــد ،تــصــور مــیشــد ک ــه مــمــکــن اســت
سالنهایزیاد«رحمان»1400بیندیگر
فیلمهای روی پرده تقسیم شود و هریک
وضعیتبهتریدرفروشداشتهباشند.روز
گذشته شورای صنفی نمایش تکلیف این
ماجرا را روشن کرد و قرار بر این شد که از
امروزفیلم«تگزاس»2جایفیلمتوقیفیرا
رویپردهسینماهابگیرد.
پیش از تصمیم قطعی اعــضــای شــورا،
زمزمههایی درباره این که یکی از دو فیلم
«پالتو شتری» و «تــگــزاس  »2روی پرده
سینما مــیرود ،شنیده میشد .دربــاره
جایگزینی «رحمان  »1400با فیلم «پالتو
شتری» اعتراض و بحثی وجود نداشت،
اما دربــاره فیلم «تگزاس  »2موضوع فرق
میکرد .قسمت اول فیلم اواخر فروردین
سال  97اکــران شد و در حالی که به نظر
نمیرسید پــرفــروش شــود 13 ،میلیارد
فروخت.بنابراینحضورموفققسمتدوم
اینفیلمدرگیشه،صاحبانفیلمهایروی
پرده را نگران کرده بود .سعید سهیلی که
اکنون فیلم «ژن خوک» را روی پرده دارد،
در گفتوگویی صراحت ًا نمایش «تگزاس
 »2را زد و بند دانسته و گفته بود اگر چنین
اتفاقیبیفتد،صاحبانپنجفیلمدیگراکران
نوروزی به نشانه اعتراض ،فیلمهایشان را
از پرده پایین خواهند کشید! اکنون باید
منتظرماندودیدآیاطبقگفتهوی،صاحبان
دیگرفیلمهابهاینموضوعاعتراضخواهند
کردیاخیر؟آیااص ً
الموفقیت
«تگزاس  »1باز هم
ت ــک ــرار خــواهــد
شد؟

فارس  -مرتضی خمسهای پیش کسوت عروسکسازی و عروسکگردانی سنتی ایرانی ،شامگاه دوشنبه  ۲۶فروردین بر اثر
کهولت سن دار فانی را وداع گفت .پس از فوت پدر ،مرتضی خمسهای تنها بازمانده این شیوه نمایشی سنتی ایرانی شد .مراسم
تشییع پیکر زندهیاد مرتضی خمسهای امروز صبح چهارشنبه  ۲۸فروردین از منزلش در شهریار برگزار میشود.

نشست خبری جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار شد

اختصاص عواید بلیتفروشی جشنواره جهانی فجر به سیلزدگان
نشست خبری سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور رضا
میرکریمی دبیر و کیوان کثیریان مدیر رسانه جشنواره صبح دیروز در پردیس
سینمایی چارسو برگزار شد .به گزارش ستاد خبری سیوهفتمین جشنواره
جهانی فیلم فجر ،میرکریمی درباره بودجه جشنواره گفت« :جشنواره سال
گذشته با بودجه هشت میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان برگزار شد که پنج
میلیارد آن از سوی وزارت ارشاد تامین شد ،اما امسال با توجه به افزایش نرخ
دالر که میتوانست ما را بسیار متأثر کند سعی کردیم با تمهیداتی ،افزایش
چندانی در بودجه نداشته باشیم و از  ۱۰درصد افزایش فراتر نرفتیم .البته
مجبور شدیم بخشی از هزینهها را با حذف بخشهایی از جشنواره کم کنیم».
▪حضور  ۲۵۰مهمان از  ۵۸کشور

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر افزود« :امسال با جشنواره پرباری روبهرو
هستیم و بیش از  ۲۵۰مهمان از  ۵۸کشور که همگی افراد کارشناس و نه
گردشگر هستند به ایران میآیند که این نوعی قدرتنمایی در برابر آنهایی
است که سعی دارند کشور ما را ناامن جلوه دهند ۲۸.مهمان از ۲۱کشور در
بخش دارالفنون شرکت دارند ،البته این تعداد نسبت به دوره قبل کاهش
یافته است ۳۲ ،نفر هم در این بخش از استانها در جشنواره حضور خواهند
داشت».ویافزود«:هدفمادراینبخشسرمایهگذاریبراستعدادهایآینده
سینماست.برایمثالفیلمیازیککارگردانلیتوانیاییامسالدرجشنواره
نمایش داده میشود که سه سال گذشته عضو دارالفنون بود و در جشنواره
تالین اعالم کرد در سینمای ایران آموزش دیده است .همچنین سینماگران
بسیاریازایرانکهسالهایگذشتهجوایزیراهمبهخوداختصاصدادهاند،
پیش از این در دارالفنون جشنواره جهانی فجر آموزش دیدهاند».
▪نوید محمدزاده و نرگس آبیار داور شدند

میرکریمی در ادامه داوران بخشهای مختلف جشنواره را معرفی کرد که

در اسامی آنها ،چهرههای شاخصی از سینمای ایران به چشم میخورد.
نوید محمدزاده و نرگس آبیار دو داور ایرانی بخش سینمای سعادت (مسابقه
بینالملل) هستند و در کنار پنج داور دیگر ،فیلمها را قضاوت میکنند .بهروز
شعیبی نیز یکی از سه داور بخش فیلمهای اول جشنواره است .همچنین
در دیگر بخشها خسرو معصومی ،سیدمحمدحسین نواب ،سیدغالمرضا
موسوی و روبرت صافاریان در هیئت داوران حضور دارند.

امیرجعفریبهجمعبازیگراننمایش«عروس
مردگان»اضافهشد.اودراینتئاترنقش«لرد
بارکیس» را بازی میکند و با
نیکیکریمی،نازنینبیاتی،
شــقــایــق دهــقــان و میالد
کــــیمــــرام هــمــبــازی
میشود.

دبیر جشنواره درباره بلیتفروشی جشنواره گفت« :تمام افراد عضو باشگاه با
داشتن کارت از تخفیف ۶۰تا ۷۰درصدی بلیت برخوردار میشوند بنابراین
بیشتر مخاطبان ما حدود چهار هزار تومان برای تماشای هر فیلم میپردازند
و مخاطبان آزاد 2تا 3درصد مخاطبان جشنواره را تشکیل میدهند که بلیت
رابه صورتآزاد خریداریمیکنند.اگراینمبلغراهمنگیریم،نظمجشنواره
به هم میخورد .باید عالقه مندی فرد به ما اثبات شود .ضمن این که تمامی
درآمدهای حاصل از فروش بلیتها به صورت مستقیم به هالل احمر داده
میشود تا برای سیلزدگان هزینه شود ».به گفته وی ،جمعیتی 2500نفره
از فیلم سازان و خبرنگاران ،رایگان و با رزرو فیلمها را میبینند.

ساعد سهیلی مشغول بــازی در سریال
«نهنگ آبی» ساخته فریدون جیرانی است.
او سال  97در فیلم سینمایی
تــاز های حضور نداشته و تنها
در ایــن ســریــال ویــژه نمایش
خانگی بازی کرده است.

▪اختصاص عواید بلیتفروشی به سیلزدگان

▪ممنوعیت حضور در ایران برای سینماگران فلسطین

میرکریمی همچنین در پاسخ به سؤالی دربـــاره علت حضور نیافتن
سینماگران فلسطینی در جشنواره گفت« :متأسفانه فیلم سازان فلسطینی
از حضور در ایران منع شدهاند .سال گذشته این اتفاق برای مصریها افتاد
و چند سالی است که اجازه خروج به آنها برای حضور در جشنواره ما داده
نمیشود ،اما از تالش ما بــرای حضور آ نهــا کم نمیشود .امسال توجه
مطلوبی به فیلمهای کشورهای عربی و اسالمی داریم و مهمانان زیادی از
این کشورها به جشنواره دعوت شدهاند».

نویسنده «راننده تاکسی» به ایران می آید
جشنواره جهانی فجر امسال یک فیلم ساز بزرگ
آمریکایی را به ایــران دعــوت کــرده اســت .سال
گذشته الیور استون مهمان جشنواره جهانی
فجر بود و حضور پرسروصدایی در ایران داشت.
امسال پل شریدر مهمان بزرگ جشنواره جهانی
فجر است.
پل شریدر سینماگر  72ساله آمریکایی ،بیش
از هرچیز بـــرای هــمــکــاریهــایــش بــا مارتین
اسکورسیزی فیلم ساز مشهور نیویورکی شناخته
میشود .او فیلم نامه چهار فیلم از آثار او را نوشته
که از قضا یکی از آنها از مهم ترین فیلمهای تاریخ
سینماست« :راننده تاکسی» .این فیلم محصول
سال 1976سینمای مستقل آمریکا ،از منتقدان
نمره  94گرفته و با نمره  8.3در فهرست برترین
فیلمهای دانشنامه  IMDBدر رتبه نودوچهارم
قــرار دارد« .تــراویــس بیکل» شخصیت اصلی

...

چهره ها و خبر ها

ایــن فیلم (بــا بــازی رابــرت دنیرو) ســال گذشته
در نظرسنجی مجله معتبر امپایر ،یکی از 100
شخصیت فراموشنشدنی تاریخ سینما شناخته
شد .دیگر همکاریهای شریدر با اسکورسیزی
به «گاو خشمگین»« ،آخرین وسوسه مسیح» و
«احیای مردگان» بازمیگردد که به اندازه «راننده
تاکسی» مهم و جریانساز نیستند.
پل شریدر کارگردانی  21فیلم بلند سینمایی
را هم بر عهده داشته که «اولین اصالحشده»
مهمترین آنها سال گذشته اکران و نامزد اسکار
بهترین فیلم نامه غیراقتباسی شد .پل شریدر که
کارنامه فیلم نامهنویسی موفقتری داشته ،پیشتر
نامزدیها و جوایز متعددی را از جشنوارههای
ونیز ،تورنتو ،کن و برلین گرفته و دو بار هم برای
فیلم نامههای «راننده تاکسی» و «گاو خشمگین»
نامزد گلدنگلوب شده است.

مریم امیرجاللی در گفتوگویی درباره علت
کمکار بودن خود در سینما و تلویزیون ،از
کارگردانانی مانند منوچهر
هـــادی ،ســیــروس مقدم و
رضا عطاران گالیه کرده و
گــفــتــه اســــت کـــه بـــا او
همکاری نمیکنند.
محسن تنابنده با فیلم «شکستن همزمان
بیست استخوان» در بخش «جلوه گاه شرق»
جشنواره جهانی فجر حضور
دارد .او در این فیلم اثر جمشید
محمودی نقش یک پناهنده
اهـــل افــغــانــســتــان را
بازی میکند.
بهاره رهنما ساخت مستند «صــدام کن:
مامان» را آغاز کرده است .این مستند درباره
زنانی است که آرزوی مادر شدن دارنــد .او
همچنین قصد دارد مستند
دیــگــری هــم دربــــاره زنــان
سیستان و بلوچستان
بسازد.
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