سینما و تلویزیون

6

یک شنبه  2۴شهریور 1398
 1۵محرم .144۱شماره 2019۵

کارگردان«رستاخیز»:
نسخهقاچاقراتماشانکنید

سینمای ایران

اکرانمستندیدربارههمسرامام

(ره)

مدیرعامل موسسه فرهنگی ایــران «عــروج» از
اکــران عمومی مستند «بانو قــدس ای ــران» در
سینماهای حوزه هنری و گروه سینمایی «هنر و
تجربه» بعد از ماه محرم خبر داد.
غالمعلی اصغریان در گفتوگو با مهر دربــاره
زمان اکران مستند سینمایی «بانو قدس ایران»
به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی گفت« :ما
در حال هماهنگی کارهای این اثر برای اکران در
سینماهای حوزه هنری هستیم .به همین ترتیب
درخواست داده و مجوز پخش در سینماهای
عمومی را هم گرفتهایم و منتظر قطعی شدن
سینماهای حوزه هنری برای اکران «بانو قدس
ایران» هستیم ».وی افزود« :البته در نظر داریم
این مستند را در سینماهای «هنر و تجربه» هم
اکران کنیم با توجه به این که پیش از این تجربه
اکران دو ،سه فیلم مستند در سینماهای عمومی
وجود داشته و استقبال خوبی هم از آنها شده
است تصمیم گرفتیم «بانو قدس ایــران» را در
سینماهای عمومی هم به نمایش بگذاریم .این
نکته را هم باید مطرح کنم که این اثر بعد از ماه
محرم روی پرده سینماها اکران می شود».
مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری عروج در پایان
اظهار کرد« :ما در پی این هستیم که مستندی
دربــاره یادگار امام یعنی مرحوم احمد خمینی
بسازیم .ضمن این که در نظر داریم نمایشی را
هم در دهه فجر روی صحنه ببریم این نکته را
هم باید مطرح کنم که کارگردانهای این دو اثر
هم مشخص شده اند و باید یک سری توافقات
انجام دهیم».

سینمای جهان

برگزاری مجازی اختتامیه
جشنواره تورنتو
مسئوالن برگزاری چهلوچهارمین جشنواره
فیلم تورنتو اعالم کردند ،برندگان این رویداد
بدونبرگزاریمراسماختتامیهمعرفیمیشوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،جشنواره
بینالمللی فیلم تورنتو یکی از معتبرترین
جشنوارههای سینمایی جهان است که هر سال
نقش مهمی در معرفی فیلمهای موفق فصل
جوایز سینمایی دارد .مسئوالن این جشنواره
امسال تصمیم گرفتند برنده مهمترین جوایز خود
یعنی بهترین فیلم از نگاه مخاطبان و همچنین
برندگان بخش رقابتی را به صورت آنالین معرفی
کنند .مسئوالن برگزاری این رویداد سینمایی در
بیانیهایاعالمکردند،بهدلیلسرعتشبکههای
اجتماعی در انتشار خبر برندگان ،این تصمیم
گرفته شده اســت .ضمن این که در سا لهای
گذشته و در هنگام برگزاری مراسم اختتامیه
در انتهای جشنواره بسیاری از برندگان در شهر
تورنتو حضور نداشتند.
بــرنــده جــایــزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان
جشنواره تورنتو همواره به عنوان اثری پیشتاز در
جوایز اسکار معرفی میشود .سال گذشته فیلم
«کتاب سبز» ساخته پیتر فارلی جایزه نخست
جشنواره تورنتو را کسب کرد و در انتها جایزه
اسکار بهترین فیلم را هم گرفت .چهلوچهارمین
جشنواره فیلم تورنتو از  ۵تا  ۱۵سپتامبر ( ۱۴تا
 ۲۴شهریور) در حال برگزاری است.

»خــوش ریتم؛«ســتایش» کمرمــق
«ترورخاموش 
مائده کاشیان  -جمعهشب اولین قسمت سریال «ستایش  »3و «ترور خاموش» از شبک ه یک و سه روی آنتن رفت.
فصل اول سریال «ســتایش» ســال  89به صورت هفتگی پخش شد و توانســت مورد توجه بســیاری از مخاطبان
تلویزیون قرار بگیرد .خاطره خوبی که مخاطبان از تماشــای دو فصل اول این مجموعه داشــتند ،باعث شد خبر
پخش فصل سوم ســریال ،مورد توجه مخاطبان تلویزیون قرار بگیرد .ســریال «ترور خاموش» هم به موضوعاتی
مانند مسائل امنیتی و مواد مخدر میپردازد و عالوه بر حضور جالب سعید راد ،از این نظر میتواند برای مخاطبان
جذاب باشد .به بهانه آغاز پخش این دو سریال ،نگاهی به شروع هرکدام از آنها داشتهایم.
▪ترور خاموش

برخالف سریال «ستایش  ،»3مجموعه «تــرور خاموش»
به کارگردانی احمد معظمی شروع جذاب و پر از اتفاقی
داشت .این سریال از همان سکانس ابتدایی دست روی
موضوع پرسروصدایی گذاشته بود .در آغاز سریال شاهد
مراسم ازدواج دختری  12ساله با مرد میان سالی بودیم که
به دلیل فقر و اعتیاد پدرش به آن مرد فروخته شده بود! پس
از آن هم ،داستان با مرگ ناگهانی دو جوان کنکوری به دلیل
مصرف مواد مخدر و صحنههای تعقیبوگریز و تیراندازی
در لحظات پایانی جلو رفت .رخ دادن این اتفاقات در طول
مــدت زمــان تقریب ًا  45دقیقهای سریال ،باعث شد این
مجموعه شروع پرحادثهای داشته باشد و ریتم تند آن حوصله
مخاطب را سر نبرد .اگرچه به نظر میرسید شخصیتهای
«ترور خاموش» برای شعار دادن درباره مصرف مواد مخدر
آماده هستند و هر لحظه ممکن است پیام اخالقی بدهند.
موضوع اصلی «ترور خاموش» بر اساس یک پرونده واقعی
است که تاکنون رسانهای نشده و اطالعاتی از آن منتشر
نشده است ،به همین دلیل این مایههای واقعی داستان هم،
آن را جذاب میکند.

▪ستایش

از فصل اول سریال «ستایش»  9سال و از فصل دوم شش
ســال مـیگــذرد و مخاطبان بسیاری ،بخشی از قصه را
فراموش کردهاند .پس الزم بود که پیش از آغاز فصل سه،
خالصه کوتاه و مفیدی از فصل اول و دوم پخش شود اما
تنها خالصهای  7دقیقهای با عنوان «یک روز پیش از آغاز»
از آخرین قسمت «ستایش  »2پخش و فصل سوم آغاز شد.
در این خالصه ،تصویری از رامسین کبریتی بازیگری که
مدتی پیش از ایران رفته و به شبکه جم پیوسته بود نمایش
داده نشد و شاهد یادآوری مفصلی از دو فصل اول سریال
نبودیم .اولین قسمت «ستایش »3از فردای شبی آغاز شد که
در آخرین سکانس فصل دوم دیده بودیم و در ادامه ماجرای
کالهبرداری «صابر» از «حشمت فردوس» بود« .ستایش »3
شروعی بسیار معمولی داشت و هیچ اتفاق تازهای رخ نداد.
حتی تیتراژ ابتدایی سریال هم هیچ تفاوتی با تیتراژ «ستایش
 »2نکرده بود! با این حال شمایل کلی قصه تا حدی مشخص
شد؛ ظاهر ًا قرار است در فصل سوم ،شاهد تالش «حشمت
فــردوس» بــرای بازپسگیری اموالش از همسر «صابر»
باشیم؛ البته بدون حضور «صابر».

احمدرضا درویش در پی انتشار نسخه غیرقانونی فیلم سینمایی
«رستاخیز» در فضای مجازی بیانیهای را در اختیار رسانهها قرار
داد.
به گــزارش مهر ،احمدرضا درویــش کارگردان فیلم سینمایی
«رستاخیز» بهدنبال انتشار این فیلم با دوبله عربی در فضای
مجازی ،بیانیهای منتشر کرده است .او در این یادداشت با استناد
به صدور پروانه نمایش برای فیلم اش ،از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی انتقاد کرده و این وزارتخانه را مسئول نمایش داده نشدن
این فیلم دانسته است .در بخشی از متن یادداشت درویش آمده
است:
«بــا توجه به ظرفیتهای نامحدود در عصر ارتباطات و نقش
بیبدیل آثار هنری در ترویج ارزشهای فرهنگی؛ از محضر علما
روشنفکران علوم دینی و علوم
و مراجع عالی قدر ،دانشمندان و
ِ
اهل ِ
بیت عصمت و طهارت(ع) و اصحاب گران
اجتماعی،
ذاکران ِ
ِ
قدر رسانه درخواست میکنم ،با تأکید و تکیه بر پویایی فقه شیعه
و سیره نبوی(ص) بستر مناسب را برای تشویق اصحاب هنر و
ترغیب آنان به تولید آثا ِر متأثر از معارف دینی و تاریخی فراهم
کنند و امکان سوءاستفاده معاندان و کجاندیشان را از ذخایر ناب
فرهنگی سلب نمایند».
احمدرضا درویش کارگردان «رستاخیز» ضمن آن که از نهادهای
انتظامی ،امنیتی ،قضایی و نظارتی خواسته تا با انتشار این نسخه
قاچاق مقابله کنند ،از مردم نیز درخواست کرده است آن را تماشا
نکنند .او در این یادداشت نوشته« :این جانب بهعنوان عضوی
ِ
بزرگ سینمای ایران از عموم مردم ارجمند،
کوچک از خانواده
بهخصوص ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت اباعبدا...
الحسین(ع) که به رعایت امور شرعی و قانونی شهره هستند،
تقاضا میکنم که از دیدن ،کپیبرداری و انتشار فیلم «رستاخیز»
اجتناب کنند و دیگران را نیز از
این فعل حرام و غیرقانونی
پرهیز دهند».

چهره ها و خبر ها
بهرام رادان از اواسط مهر برای
حضور در تــور جهانی اکــران
فیلم «آشفتهگی» در کشورهای
آلمان ،سوئد ،هلند و انگلیس،
راهی اروپا میشود .این فیلم
اثر فریدون جیرانی پس از پایان اکران «قسم» در
ایران نمایش داده میشود.
ثریا قاسمی فــردا در مراسم
رونــمــایــی از مستند «بــانــو»
شرکت میکند .سیدمحمود
رضوی نیز در این مراسم حضور
دارد .این مستند درباره زندگی
عصمتاحمدیانمادرشهیدانفرجوانیوجانباز
نسرینفرجوانی است.
جــواد عزتی قــرار است در فیلم
اجــتــمــاعــی «مــغــز اســتــخــوان»
ساخته حمیدرضا قربانی بازی
کندودراینفیلمباپرینازایزدیار
همبازیشود.اودوفیلم«پیلوت»
و«ماجراینیمروز:ردخون»رادرنوبتاکراندارد.
سروشصحتقراربودهازدیشب
بافصلجدید«کتابباز»بهشبکه
نسیمبیاید.اوهمچنینمشغول
تــصــویــربــرداری ســریــال «فــوق
لیسانسهها» است و هم اکنون
نیمیازتصویربرداریاینسریالانجامشدهاست.
مانی حقیقی به جمع بازیگران
فیلم «م ــاق ــات بــا جــادوگــر»
اثــر جمشید بهرامیان اضافه
شــده اس ــت .حمید فــرخنــژاد،
امیرمهدیژوله،علیرضاخمسه
ونسیمادبینیزدراینفیلمایفاینقشمیکنند.
بــهــاره رهــنــمــا سهشنبهشب
نــمــایــش کــمــدی رمــانــتــیــک
«چشمهایی که مال توست» را
به شیوه مونولوگ اجرا میکند.
نویسندگی و کارگردانی این
تئاتر را نیز خود او برعهده داشته و علی زند وکیلی
موسیقی آن را ساخته است.

