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شــورای اکــران در جلسه اخیرش مقرر کرد به
منظور حمایت از مخاطبان سینما و اجرای طرح
تابستانی توسط شــورای اکــران ،قیمت بلیت
سینماها میتواند تا ساعت  ۱۵نیمبها شود.
به گــزارش مهر ،شــورای اکــران با تایید مصوبه
شورای صنفی نمایش فیلم مبنی بر حذف نیم بها
بودن بلیت سینما در روزهای شنبه اعالم کرد:
«سینماهای سراسر کشور می توانند عالوه بر
نیم بها بودن قیمت بلیت در روزهای سه شنبه،
 ۲سئانس اول خود را تا قبل از ساعت شروع
سئانس  ۱۵با هماهنگی دفتر پخش ،فیلم مد
نظر خود را به صورت نیم بها اکــران کنند ».در
این جلسه قیمت اصالحشده سینماها بر اساس
درجه سینما (مدرن ،ممتاز و درجه یک و دو) با
احتساب ارزش افزوده مشخص شد و مورد تایید
شورا قرار گرفت که با توجه به تایید این مصوبه
توسط ریاست سازمان سینمایی ،از اول مرداد،
الزماالجرا خواهد بود.

سینمای جهان

نیکول کیدمن تهیهکننده
یک سریال جدید
نیکول کیدمن به عنوان تهیهکننده یک سریال
درام با عنوان «مزرعه جنایت» بــرای سرویس
استریمینگ وارنر مدیا معرفی شد.
به گزارش مهر ،سرویس استریمینگ وارنر مدیا
در حال ساخت سریال درامی با عنوان «مزرعه
جنایت» و نیکول کیدمن را به عنوان تهیهکننده
اجرایی آن انتخاب کــرده اســت .از این سریال
به عنوان یک درام روانشناسانه با تم عاشقانه
یــاد شــده که دو شخصیت اصلی آن متخصص
در زمینه کشتار جمعی هستند که ازدواج شان
بر تحقیق شان دربــاره فجیع ترین جنایتهای
دنیا تاثیر میگذارد و مرزهای ازدواج و علوم را
در بوته آزمایش قرار میدهد .این جدیدترین
پروژه تلویزیونی نیکول کیدمن است که در مسیر
تهیه آن وارد شده است .او پیشتر برای بازی و
تهیهکنندگی سریالی با عنوان «خنثی کردن»
برای سرویس اچبیاو انتخاب شد و تهیهکننده
دو سریال در دست اکران برای سرویس هولو با
عنوان « ۹کام ً
ال غریبه» و برای آمازون با عنوان
«تبعیدشدگان» بوده است.

ظریف:پولنداریم
فیلمتبلیغاتیبسازیم!

واعظی از تذکر به رئیس
صداوسیما به خاطر «گاندو»
خبر داد

دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت ،دو
تن از مقامات بلندپایه دولتی به سریال
تلویزیونی «گاندو» واکنش نشان دادند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه صبح
دیــروز در جمع خبرنگاران حاضر شد
و پس از پاسخ به ســؤاالت آنهــا دربــاره
پیگیریهای حقوقی دستگاه دیپلماسی
در خصوص تجاوز پهپاد آمریکایی به
مــرزهــای کشور توضیح داد و در انتها
با کنایه به سریال «گــانــدو» اف ــزود« :ما
اقداماتمان را انجام دادیم البته که پول
نداریم تا فیلم تبلیغاتی از آن بسازیم».
همچنین محمود واعظی رئیس دفتر
رئیس جمهوری نیز با بیان این که این
سریال را تاکنون ندیده است ،افزود« :طی
هفتههای گذشته تماسهای بسیاری با
دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری
انجام شد و طی آنها گالیههای مردم از
این که در صداوسیما سناریوسازیهایی
در حال انجام است مطرح شد ».رئیس
دفتر رئیس جمهوری بــا بیان ایــن که
متاسفانه در سریال «گاندو» بر اساس
گزارشی که به ما رسیده است جایگاه
قــوه قضاییه ،دبیرخانه و شــورای عالی
امنیتملیدرصحنههاییتنزلدادهشده
است ،اظهارکرد« :با وزارت خارجهای
که امــروز در خط مقدم جبهه مقابله با
دشمنان است در این سریال برخورد بدی
شده است و همچنین این اتفاق درباره
وزارت اطالعات کشور نیز افتاده است.
در نهایت تالش شده در  ۳۰قسمتی که
این سریال به نمایش درآمده ،عدهای را
مسئوالن انقالبی و ارزشــی و عــدهای را
افــراد نفوذپذیر و نفوذپرور و غر بگرا و
وابسته به خارج معرفی کنند».وی ادامه
داد« :ایــن دوقطبی کــردن مسئوالن و
جامعه کــار بسیار خطایی اســت و مقام
معظم رهبری همواره تذکر دادهانــد که
در رفتارهایتان تالش نکنید که جامعه یا
مسئوالن را دوقطبی کنید .در این سریال
مطالب دروغ و تهمت بسیار زیاد است و
دولــت و مسئوالن و بخشهای مختلف
این حق را دارنــد که شکایت ،برخورد و
روشنگری کنند».
واعظی در پاسخ به پرسشی دربــاره این
که آیا به رئیس صداوسیما که در جلسات
هیئت دولت نیز حضور دارد ،تذکری در
خصوص رفتارهای رسانه ملی داده نشده
است؟ گفت« :در جلسه امــروز به رئیس
صداوسیما تذکر داده شد».
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مائده کاشیان  -دیروز دو فیلم «شعلهور» به کارگردانی حمید نعمتا ...و «هتتریک» کاری از رامتین لوافی ،در شبکه نمایش خانگی
توزیع شد .هرکدام از این دو فیلم ویژگیهایی دارند که میتوانند در تعطیالت آخر هفته ،گزینه مناسبی برای تماشا باشند .در ادامه
راهنمای این دو فیلم را میخوانید.

هتتریک
▪برمال شدن دروغ

در «هتتریک» همه چیز از یک تصادف شروع میشود ،چهار دوست
در راه برگشت از یک مهمانی تصادف میکنند و همین موضوع سرآغاز
اختالفات ،چالشها و درگیر یهایی بین شخصیتها میشود.
مسئلهای که رامتین لوافی در «هتتریک» دست روی آن گذاشته،
مسئله دروغ و پنهانکاری است .او با روایت قصه شخصیت «فرزاد» با
بازی امیر جدیدی و «رها» با بازی ماهور الوند ،نشان میدهد که دروغ و
مخفیکاری با زندگی یک زوج جوان چه میکند و چطور میتواند بین
آدمها جدایی بیندازد و ریشه اعتماد را بخشکاند« .هتتریک» فیلمی
است در نکوهش دروغ.
▪امیر جدیدی ،ستاره متفاوت

رامتین لوافی در فیلم «هتتریک» از حضور سه ستاره محبوب یعنی امیر
جدیدی ،پریناز ایزدیار و صابر ابر استفاده کرده است .اما در این میان
این امیر جدیدی است که در این فیلم نسبت به بیشتر فیلمهایش بازی
متفاوتی داشته و در نقش یک شخصیت بامزه ظاهر شده است .پیش از
این فیلم ،امیر جدیدی را تنها در فیلم «من» به کارگردانی سهیل بیرقی
به عنوان یک شخصیت بامزه دیده بودیم .او در «هتتریک» در قالب
یک کاراکتر سادهلوح و بیخیال لحظات بامزهای را در فیلم به نمایش
میگذارد و موفق میشود در موقعیتهای کامال جدی ،مخاطب را به
خنده بیندازد.
▪جست وجویی برای کشف معما

معما همیشه برای مخاطب جالب بوده
اس ــت .اولــیــن ویــژگــی جــذاب
فیلم «هتتریک» هم دقیقا
همین معماست .مخاطب
در ابتدای فیلم با یک اتفاق
مبهم مواجه میشود و برای
پی بردن به راز ابتدای فیلم ،با
شخصیتها همراه میشود .با
وجود این که بخش زیادی از فیلم در
خانه «رها» میگذرد اما چالشهایی
که در ارتباط چهار شخصیت با
یکدیگر اتفاق میافتد ،رازهای
کوچک و بزرگی که سروکلهشان
پیدا میشود و غافلگیر یهایی
کــه مخاطب شاهد آ نهــاســت،
باعث میشود مخاطب شاهد
لــحــظــات ســرگــرمکــنــنــدهای
باشد .عالوه بر این ،فیلم
یک درام اجتماعی
اســت امــا رگههای
طنز فیلم و تلفیق
فضای طنز و جدی نیز
جذاب است.

شعلهور
▪شعلهور شدن آتش حسادت

فیلم «شعلهور» درباره مرد بیاعتماد به نفسی به نام «فرید» است که در
زندگی زناشویی و در ارتباط با تنها پسرش با مسائل و مشکالتی درگیر
است ،سفر او به استان سیستان و بلوچستان آغاز همه ماجراهاست...
این فیلم با روایت یک برش از زندگی «فرید» ،نشان میدهد که اگر آتش
حسادتشعلهورشود،چگونهدامنگیرخواهدشدواگریکسریعوامل
در خانه و خانواده ،اجتماع و محیط کار باعث شود خشم درونی انسان
بیدار شود ،چه بر سر فرد و اطرافیانش میآید .از نظر محتوا میتوان فیلم
«شعلهور» را فیلم محترمی در نکوهش حسادت و خشم دانست.
▪امین حیایی ،ستاره درخشان

امین حیایی در سیوششمین جشنواره فجر با دو فیلم «شعلهور» و
«دارکوب» ،یکی از خوبهای جشنواره بود .او تا پیش از این ،سالها با
یک تیپ تکراری و نه شخصیت ،در آثار کمدی دیده شده بود اما به یک
باره در اواخر دهه  40زندگیاش ،با نقشآفرینی متفاوتی که در این
دو فیلم داشت ،مورد تحسین مخاطبان و منتقدان قرار گرفت .حیایی
تنها ستاره فیلم «شعلهور» است و الحق که در فیلم خوش میدرخشد.
او به خوبی نقش یک پدر سرخورده و خشمگین را بازی میکند و با بازی
باورپذیری که دارد مخاطب را تحتتأثیر قرار میدهد.
▪زیبایی خیرهکننده

فیلم «شعلهور» را باید روی پــرده وسیع سینما تماشا کنید تا بیشتر
متوجه زیباییهای بصری فیلم شوید .فیلم برداری
بسیار خوب روزبه رایگا ،نورپردازی ،نماهایی
از لوکیشن بــازار یا کانکسهای رنگی که
روی هــم چــیــده شـــده ،طــراحــی صحنه و
همه لوکیشنهایی که بــرای فیلم ساخته
شده است ،باعث شده بیشتر سکانسهای
«شعلهور» خیرهکننده باشد ،اما روند کند قصه
باعث میشود فیلم گاهی از ریتم بیفتد و حوصله
در ضمن اگرچه که
مخاطب سر برود.
فیلم قصهای
را دربـــــاره
ح ــس ــادت
روایــــــــــت
مـــیکـــنـــد
امــا خیالتان
راحت باشد که هرگز
دربــــــاره ایــــن مــوضــوع
شـــعـــار ن ــمــیده ــد و
نــمـیخــواهــد پیام
اخـــــاقـــــی بــه
خورد مخاطب
بدهد.

چهره ها و خبر ها
احــســان علیخانی از افتتاح
سالن تیراندازی «عصر جدید»
رابر کرمان خبر
در شهرستان ُ
داده .محمدمهدی حیدریان
تیراندازی که در این مسابقه
شرکت کرده بود نیز در این مراسم حضور داشته
است.
فریبا متخصص قــرار اســت به
زودی بــرای بــازی در سریال
تـــاریـــخـــی «شـــهـــربـــانـــو» بــه
کــارگــردانــی سعید سلطانی
جلوی دوربین برود .قصه این
مجموعه در دوره اول پهلوی میگذرد و در 30
قسمت ساخته خواهد شد.
کــامــبــیــز دیـــربـــاز در صفحه
ایــنــســتــاگــرام خــــود پستی
منتشر کــرده و عکسهایی از
شهید مجید خدمت (مجید
سوزوکی) به اشتراک گذاشته
است .تصاویر او در شبکههای
اجتماعی پربازدید شده است.
ریــحــانــه پـــارســـا مــــاه آیــنــده
بــرای بــازی در نمایش «لیگ
قهرمانان؛ مرحله گروهی» به
کارگردانی سعید دشتی روی
صحنه خواهد رفت .او این روزها
در حال ایفای نقش در فیلم کمدی «خــوب بد
جلف  »2است.
هومن بر قنورد از چهارشنبه
هفته آینده با سریال «ریکاوری»
به کارگردانی بهادر اسدی به
شبکه نمایش خانگی میآید .او
همچنین از شنبهشب با سریال
طنز «آچمز» ،روی آنتن شبکه 3
حضور خواهد داشت.
کامران تفتی سومین بازیگر
جــدیــدی اســـت کــه بــه جمع
بــازیــگــران فصل ســوم سریال
«بچه مهندس» اثر علی غفاری
اضافه شــده اســت .پیش از او
حضور بازیگرانی مانند ثریا قاسمی و فرهاد
قائمیان نیز قطعی شده بود.
لـــیـــا بـــلـــوکـــات در مــقــام
تهیهکننده ،مشغول ضبط
مــســتــنــد «ســیــنــمــای ایــــران»
است .تا به حال در این مستند
با محمدعلی کشاورز ،فرهاد
آئیش ،پیمان قاسمخانی و ابوالحسن داوودی
گفتوگوهایی ضبط شده است.

