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سینمای جهان

کارگردانان«انتقامجویان»:
اسکورسیزیصاحبسینمانیست
برادران روسو که کارگردان پرفروشترین فیلم
تاریخ سینما هستند راجع به صحبتهای مارتین
اسکورسیزی در انتقاد از سینمای ابرقهرمانی
واکنش نشان دادند.
به گزارش ایسنا ،آنتونی و جو روسو که با ساخت
فیلم «انتقامجویان :آخر بازی» محصول شرکت
مارول ،رکورد پرفرو شترین فیلم تاریخ سینما
را از «آوات ــار» گرفتند ،سکوت خود را در قبال
صحبتهای مارتین اسکورسیزی شکستند
که معتقد است فیلمهای ابرقهرمانی سینما
نیستند .جو روســو در ایــن بــاره گفت« :ایــن به
تعریف شما از سینما بستگی دارد و ما سینما
را فیلمی تعریف میکنیم که افــراد را بــرای به
اشتراک گذاشتن یک تجربه احساسی گرد هم
جمع میکند .فروش فیلم «انتقا مجویان :آخر
بازی» در گیشه تنها نشانهای از موفقیت مالی
نیست بلکه نشان میدهد ایــن فیلم تاثیری
بیسابقه روی مخاطبان در سراسر جهان از
لحاظ به اشتراک گذاشتن داستان و تجربه آن
داشته است ».آنتونی روسو نیز گفت« :میتوان به
این قضیه از زاویهای دیگر نگاه کرد و آن این است
که سینما متعلق به هیچ کس نیست ،ما صاحب
سینما نیستیم و شما نیز صاحب آن نیستید و
سینما متعلق به اسکورسیزی هم نیست».

فیلمهایجشنوارهامسالفجر،درژانرهایمتنوعی
ساختهشدهاند

سفره رنگین
فجر98
▪اکشن

یکیازفیلمهاییکهفیلمبرداریاشتقریب ًادرسکوتخبریانجام
میشود« ،روز صفر» به کارگردانی سعید ملکان است .مدتی پیش
اخباریغیررسمیمنتشرشدکهاینفیلمنوشتهبهرامتوکلیوسعید
ملکان،بهماجرایدستگیری«عبدالمالکریگی»میپردازدوامیر
جدیدی نقش یک مأمور اطالعاتی را در این فیلم بازی میکند که
روابطعمومیفیلماعالمکرداینموضوعراتأییدنمیکندامااخبار
راتکذیبهمنکرد.اطالعاتیکهاز«روزصفر»منتشرشده،میگوید
فیلمروایتگریکاتفاقملتهباستکهدردورهمعاصراتفاقافتادو
باحضوربازیگرانخارجیدرخارجازایرانهمفیلمبرداریخواهد
شد .چه قصه فیلم مشخص ًا به دستگیری «ریگی» بپردازد و چه
موضوع دیگری را درباره آن روایت کند ،به هرحال ژانر اولین فیلم
سعیدملکان،اکشنخواهدبود.

▪دفاعمقدس

«فوردعلیهفراری»
فاتحباکسآفیسشد
«فــورد علیه فــراری» پادشاه هفته گذشته گیشه
سینمای جهان بود .فیلمی که با روایت یک رویداد
تاریخیتوانستفیلمدوستانرابهسالنهایسینما
بکشاند.
بهگزارشخبرآنالین،درروزجمعهفیلمهایتازهای
مثل «فورد علیه فراری» و «فرشتگان چارلی» روی
پرده نقرهای رفتند .یکی روایــت سینمایی از یک
رویدادتاریخیاستودیگربازسازیفیلمیکهزنان
نقش مأموران امنیتی را بازی میکنند« .فورد علیه
فراری» به کارگردانی جیمز منگولد ،پرفروشترین
فیلمهفتهگذشتهسینمابودکهدرآمریکا۳۱میلیون
دالروبیرونازآمریکا ۲۱میلیوندالرفروشداشت.
این فیلم داستان دو مردی را به تصویر میکشد که
سال  ۱۹۶۶به شرکت فــورد کمک کردند برای
نخستین بار برنده مسابقه مشهور اتومبیلرانی
لهمان شود .فیلم «فرشتگان چارلی» نیز روی پرده
رفت و اکرانی شکستخورده داشت .این فیلم با
بازی کریستین استوارت ،در سه روز نخست اکران
اندکیبیشازهشتمیلیوندالرفروخت،درحالی
که قسمت نخست این فیلم  ۱۶سال پیش از این
افتتاحیهای  ۳۷میلیون دالری داشت .این فیلم با
بودجه ۵۰میلیون دالری ساخته شده است و با این
میزانفروشزیاندهخواهدشد.
«دروغ گــوی ماهر»« ،جــوکــر»« ،مــیــدوی»« ،دکتر
اسلیپ»و«مالفیسنت»نیزازجملهآثاریهستندکه
هنوزرویپردهسینماهایجهانقراردارند.
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درژانردفاعمقدسکهتنهاژانراختصاصیسینمایایرانمحسوب
میشود،هرسالفیلمهایمختلفیساختهمیشوندکهگاهیهم
جوایزمختلفیدرجشنوارهفجرکسبمیکنند.مهردادخوشبخت
که سریالهای تلویزیونی مختلفی ساخته است ،به تازگی فیلم
«آبادان یازده  »60را جلوی دوربین برده و این روزها مشغول فیلم
برداری این اثر است تا سازمان اوج در جشنواره فیلم فجر امسال،
عالوهبرفیلمهایسیاسیاشیعنی«لباسشخصی»و«خروج»،یک
نمایندهدیگرهمدرحوزهدفاعمقدسداشتهباشد.قصهاینفیلمبه
آغازجنگتحمیلیمیپردازدودرخالصهداستانآنهمآمدهاست:
«مردم غیور آبادان ،شهر در آستانه سقوط قرار گرفته است ».حسن
معجونی ،علیرضا کمالی و نادر سلیمانی در این فیلم که  10روز از
آغازفیلمبرداریآنمیگذرد،حضوردارند.

گروه ســینما و تلویزیون  -معمو ً
ال غالب آثاری که در ســالهای گذشته به جشــنواره فیلم فجر راه یافتند،
فیلمهــای آپارتمانی بودنــد که موضــوع اکثر آنهــا خیانت و موضوعــات اجتماعــی بود ،اما خوشــبختانه
سینماگران در یکی ،دو ســال قبل نسبت به گذشته ،به ســمت ســاخت آثار متنوعتری رفتهاند و فیلمهای
مختلف در ژانرهــای گوناگون در جشــنواره فجر رونمایی میشــوند .بنابــر اخباری کــه از فیلمهای جدید
ســینماگران منتشر شــده ،پیشبینی میشــود جشــنواره سیوهشــتم فجر یکی از متنوعترین دورههای
جشنواره از لحاظ ژانری باشــد .در ادامه ،آثاری را که احتما ً
ال در جشنواره فجر امسال رونمایی خواهد شد،
بر اساس ژانر آنها دستهبندی کردهایم .اگرچه ممکن است هرکدام از این آثار به هر دلیل به جشنواره فجر
نرسند ،از فیلتر هیئت انتخاب آثار حاضر در جشنواره رد نشوند یا بر خالف اخبار منتشرشده ،ژانر دیگری
داشته باشند اما به هر حال واضح است که جشنواره فجر امسال ،سفرهای رنگین و متنوع خواهد داشت.

چهره ها و خبر ها
فریماه فرجامی دربـــاره بــازی
در فیلم «المینور» اثــر داریــوش
مهرجویی گفته اســت که نقش
کوتاهی دارد ،اما از این که پس از
سالها به او اعتماد شده تا جلوی
دوربینبرود،برایشاتفاقخوبیاست.
لیال زارع از روز چهارشنبه با فیلم
اکشن «معکوس» ،اولین ساخته
پوالدکیمیاییرویپردهسینماها
حــضــور خــواهــد داشـــت .بابک
حمیدیانوشهرامحقیقتدوست
ازدیگربازیگراناینفیلمهستند.

▪ملودرام

محمدحسین مهدویان جوان موفق سینمای ایران که در رقابت
جشنوارهفجرسالهایگذشتهبادوقسمتتریلرسیاسی«ماجرای
نیمروز»حاضرشده،امسالهمدستپربهجشنوارهخواهدآمدوبه
سراغ یک سوژه حساس رفته است .او ماجرای بمباران شیمیایی
سردشت در سال 66را دستمایه روایت قصه «درخت گردو» کرده،
اماظاهر ًانبایدازاینفیلمانتظاریکاثرسیاسیداشتهباشیم،چون
طبق اعالم مهدویان این فیلم برخالف آثار قبلیاش یک ملودرام
است .مهدویان نشان داده استعداد خاصی در روایت یک ماجرای
واقعی در بستر قصه دارد ،به همین دلیل «درخت گردو» نیز یکی از
آثار مهم جشنواره امسال خواهد بود .حضور پیمان معادی و مهران
مدیریدرکناریکدیگروهمکاریشانبامحمدحسینمهدویانهم
ازاتفاقاتکنجکاوکنندهخواهدبود.

▪کمدی

طی سالهای گذشته تجربه نشان داده معمو ًال کارگردانانی که
آثار کمدی میسازند ،چندان راغب نیستند که در رقابت جشنواره
فجر حاضر شوند و به همین دلیل فیلمهای کمدی حضور پررنگی
در جشنواره ندارد ،اما چند روز پیش خبر رسید که مسعود اطیابی
تصمیم گرفته فرم حضور در جشنواره فجر را پر کند و با فیلم جدید
خود به نام «انفرادی» به جشنواره بیاید .چون ستارهای مانند رضا
عطاران در فیلم حضور دارد ،فارغ از این که فیلم در جشنواره فجر
پذیرفته بشود یا نشود و در صورت حضور در این رقابت نظر مثبت یا
منفیمنتقدانراجلبکندیانکند،درهرصورتدراکرانعمومی،
میتواند شانس زیادی برای فروش داشته باشد .مهدی هاشمی و
احمد مهرانفر از دیگر بازیگران این فیلم هستند .مسعود اطیابی
آثاریمانند«تگزاس 1و»2و«اخالقتوخوبکن»رادرکارنامهدارد.

▪سیاسی

امسال هم مانند سال گذشته که فیلم «دیدن این فیلم جرم است»
در رقابت فجر حاضر بود ،شاهد دو فیلم در ژانر سیاسی خواهیم
بود« .خــروج» و «لباس شخصی» که هردو محصول سازمان اوج
هستند آثار سیاسی امسال جشنوارهاند .قصه فیلم «خــروج» اثر
ابراهیم حاتمیکیا ،دربــاره  12کشاورز است که از گچساران به
ضخودرابهگوش
سمتدفترریاستجمهوریراهمیافتندتااعترا 
رئیسجمهور برسانند .ابراهیم حاتمیکیا در این فیلم که بیشتر
یکاثرسیاسیواجتماعیاست،برایاولینبارسراغساختفیلم
اعتراضی علیه حاکمیت رفته .محصول جدید دیگر سازمان اوج
یعنی «لباس شخصی» هم اولین تجربه امیرعباس ربیعی در زمینه
ساختفیلمسینماییاستوستارهیابازیگرشناختهشدهایدرمیان
بازیگران آن نیست .فیلم برداری هر دو فیلم همچنان ادامه دارد.

پژمان بازغی این روزها مشغول
بازی در سریال «بیگانهای با من
است»بهکارگردانیاحمدامینی
اســت .قصه سریال درب ــاره یک
خدمتکاراستکهباهویتجعلی
واردیکخانوادهثروتمندمیشود.
ملکه رنجبر از پنج شنبه هفته
گذشته به دلیل افت شدید فشار
خون در بیمارستان بستری شده
است .او به دلیل ادامه این عارضه
همچنان در بیمارستان به سر
میبردوزمانترخصیشمشخصنیست.
مــحــمــد نــــــادری ایــــن روزهــــا
مشغول اجــرای روزهــای پایانی
نمایش کمدی «گریز از مرکز»
به کارگردانی احسان اکبرنژاد
است .او اکنون مسابقه اطالعات
عمومی «بیکرایه» را روی آنتن
شبکهنسیمدارد.

▪پلیسی

به طور کلی در سینمای ایران ،کمتر آثاری در ژانر پلیسی و معمایی
ساختهمیشود،امادرجشنوارهفجرامسالازدوفیلمرونماییخواهد
شد که فضای پلیسی دارد .بهروز افخمی پس از پنج سال دوری از
سینما،بایکداستانواقعیپلیسیاحتما ًالدرجشنوارهفجرحضور
دارد.داستاناینفیلمیعنی«کاغذشطرنجی»دردهه 60میگذرد
وبراساسخاطراتیکبازپرسجناییبهنام«ناصربیگدلی»نوشته
شده است« .روز بلوا» تازهترین ساخته بهروز شعیبی هم قصه یک
استاد دانشگاه را روایت میکند که از سوی پلیس اتهاماتی به او وارد
و درگیر ماجراهایی میشود .شاید نتوان فیلم «روز بلوا» را یک فیلم
تمام معمایی و پلیسی به حساب آورد اما به دلیل مایههای پلیسی که
درقصهوجوددارد،ممکناستدرژانرپلیسیتولیدشدهباشد.بابک
حمیدیانولیالزارعدر«روزبلوا»بازیمیکنند.

میشود.

فرهاد جم که حضور کم رنگی
در عرصه بازیگری دارد ،اجرای
برنامه «خانه تو» به کارگردانی
محمد مناجاتی را بر عهده گرفته
اســت .این برنامه روزهــای زوج
ساعت  ،15از شبکه چهار پخش

رضا مقصودی در اولین تجربه
کارگردانی خــود در تلویزیون،
ســریــال «دوپــیــنــگ» را خواهد
ساخت .ایــن سریال قــرار است
ن ــوروز  ،99از شبکه سه پخش
شود .مقصودی کارگردان فیلم
«خجالتنکش»است.

خبر

«سینسیتی»سریالمیشود
▪تاریخی

هنوز مشخص نیست که فیلم «مست عشق» به کارگردانی حسن
فتحی،برایحضوردرجشنوارهفجرآمادهمیشودیاخیر،امااگراین
اثردرجشنوارهامسالرونماییشود،جایژانرتاریخیراکهمعمو ًال
درسینمایایرانخالیاست،پرخواهدکرد«.مستعشق»ازجهتی
هم در آثار ژانر بیوگرافی دستهبندی میشود و هم چون قصه فیلم
در برههای روایت میشود که شمس تبریزی و موالنا با یکدیگر آشنا
میشوند،میتوانآنرادرژانرتاریخی بهحسابآورد.فتحیسابقه
خوبی در زمینه ساخت آثار تاریخی مانند «روشنتر از خاموشی»،
«مدارصفردرجه»و«شهرزاد»داردوعالقهمندانبهسینمارانسبت
به «مست عشق» امیدوار کرده .شهاب حسینی ،پارسا پیروزفر و
حسام منظور اکنون در کشور ترکیه ،در کنار بازیگران ترک فیلم،
مشغولایفاینقشدر«مستعشق»هستند.

▪اجتماعی

هرچندکهاجتماعیاص ً
الژانرنیست،امادرسینمایایرانجاافتاده
و چون این جا اکثر فیلمها موضوعاتی دارند که مربوط به مسائل
اجتماعی است ،میتواند یک ژانر جداگانه شمرده شود .چهار
فیلم «خون شد»« ،عامهپسند»« ،عنکبوت» و «شنای پروانه» آثاری
هستند که احتما ًال نسبت به دیگر فیلمهایی که از آنها نام بردیم،
پیوند عمیقتری با مسائل اجتماعی دارند و احتما ًال در این گونه
قرارخواهندگرفت«.خونشد»اثرمسعودکیمیاییداستانمردی
است که برای به دست آوردن خانه و زندگی از دست رفتهاش دچار
مشکالتیمیشود«،عامهپسند»ساختهسهیلبیرقیفضاییزنانه
داردوبامحوریتیککاراکترزنروایتمیشود«،عنکبوت»ساخته
ابراهیمایرجزادبهیکقاتلزنجیرهایمیپردازدواحتماالمایههای
روانشناسانهواجتماعیخواهدداشت.

▪موزیکال

تعریفژانرموزیکالدرسینمایایرانباتعریفدقیقاینژانرمتفاوت
است .در سینمای آمریکا معمو ًال به آثــاری که کاراکترها بیشتر
دیالوگهای شان را با زبان شعر بیان میکنند« ،موزیکال» گفته
میشود اما در سینمای ایران ،وقتی در یک فیلم موسیقی و آهنگ
نقش پررنگی داشته باشد ،آن اثر را موزیکال میخوانند .بنابراین
«المینور» ساخته داریوش مهرجویی را مسامحت ًا میتوان در این
ژانردانست.محوریتفیلم«المینور»مانند«سنتوری»دیگرساخته
این کارگردان ،یک نوازنده است ،منتها این کاراکتر این بار یک زن
است.درفیلمپربازیگر«المینور»،عالوهبرعلینصیریان،علیمصفا
وپردیساحمدیه،خوانندهموسیقیراککاوهآفاقهمایفاینقش
کردهاست.فیلم برداریایناثربهتازگیبهپایانرسیدهاستورضا
درمیشیانتهیهکنندگیآنرابرعهدهدارد.
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فرانک میلر نویسنده «سینسیتی» امتیاز کتاب
کمیکش را بــرای ساخت سریالی بر مبنای آن
فروخت.بهگزارشمهر،درحالیکهپیشترودرسال
 ۲۰۰۵نسخهسینماییکتابمصور«سینسیتی»
ساخته شد ،اکنون ساخت سریال آن در دستور کار
قرارگرفتهاست.ساختسریالیبرمبنایاینکتاب
در سال  ۲۰۱۷هم در دستور کار قرار گرفته بود و
شرکتواینستینقراربودآنرابسازد،امامشکالت
اخالقیکهگریباناینتهیهکنندهراگرفت،ساخت
آنرامنتفیکرد.درحالیکهفیلماول«سینسیتی»
۱۵۸میلیوندالرفروشکرد،قسمتدوماینفیلمبا
عنوان«سینسیتی:بانوییکهارزشکشتندارد»با
اقبالچندانیروبهرونشدودرباکسآفیستنها۳۹
میلیوندالرفروشکرد.ایندوفیلمتصویرگردنیایی
تیرهوخاصبودندومشابهفضایکتابهایگرافیک
میلرساختهشدند.بهگفتهاستفنفنگمایرمسئول
ارشد جلوههای ویژه این فیلم تمامی ماشینها با
استفادهازطرحهایاصلیشان،کامپیوتریشدند
تابیشترحالوهوایفیلمرانشاندهند.گفتهشده
رودریگز بــرای ساخت سریال با مجموعه همراه
میشود.

