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ممیزی لطمه ای به «برادران لیال» نمی زند

سینمای جهان

پیمان معادی دریک الیو اینستاگرامی
درباره حواشی نمایش فیلمش در جشنواره کن توضیح داد
یــک م ــاه پــس از حــاشــیـههــای حضور
«بــــرادران لیال» و عوامل ایــن فیلم در
جشنواره کن ،جمعهشب پیمان معادی
بــا کــیــوان کثیریان منتقد سینما ،در
اینستاگرام به گفتوگو نشست و درباره
همه جنجالهاییکهبهراهافتادصحبت
کرد .نتیجه به گفتوگویی صریح ،بدون
تعارف،منطقیوالبتهپرتیترختمشد.

تجلیل سن سباســتین از کراننبرگ
دیویدکراننبرگدرجشنوارهسنسباستینامسال
تجلیل می شود .به گزارش صبا ،دیوید کراننبرگ
کارگردان سرشناس کانادایی در هفتادمین دوره
جشنواره فیلم سن سباستین جایزه افتخاری
دونوستیایاینجشنوارهرادریافتمیکند.مراسم
اهدایاینجایزه،بانمایشآخرینفیلمکراننبرگبا
عنوان «جنایات آینده» که یک فیلم جسورانه علمی
تخیلی با بازی ویگو مورتنسن ،کریستن استوارت
و لئا سیدو اســت ،برگزار می شــود .این فیلم ساز
مشهور کانادایی تاکنون  ۲۰فیلم بلند سینمایی
ساخته است که این آثار ،امروزه به عنوان فیلم های
کالسیک ژانرهایی مانند علمی تخیلی ،وحشت،
درامروانشناسانهوتریلرشناختهمیشوند.

روایتخونآشامیازپینوشه!
کــارگــردان فیلم سینمایی «اسپنسر» در پــروژه
تازه خود ،پینوشه دیکتاتور شیلی را در قالب یک
خونآشام به پردههای نقرهای میآورد.به گزارش
مهر،پابلوالرایینکهبهتازگیفیلم«اسپنسر»درباره
زندگی دایانا از او عرضه شد ،با همکاری نتفلیکس
تولید یک کمدی سیاه با عنوان «ال ُکنده» را شروع
کردهاست.اینفیلمدربارهآگوستوپینوشهدیکتاتور
شیلی و روزهــای خونبار این کشور است و در آن
پینوشه در قالب یک خونآشام  ۲۵۰ساله ظاهر
میشود .نتفلیکس اعــام کرد این کمدی سیاه
تاریخی بر شخصیت آگوستو پینوشه تمرکز و او را
چنانتصویرمیکندکهپساز ۲۵۰سالهنوززنده
است و تصمیم میگیرد یک بار برای همیشه بمیرد
و دلیلش برای این تصمیم ،آبروریزیهای متعدد و
درگیریهایخانوادگیاشاست.

▪امیدبهنمایش«برادرانلیال»

مائده کاشیان

ســریــال «مــســتــوران» بــه کــارگــردانــی سید جمال
سیدحاتمی و مسعود آبپــرور از پنج شنبه هفته
گذشته روی آنتن شبکه یک رفته و روایت قصههایش
را آغــاز کــرده اســت .همان طور که از این مجموعه
توقع میرفت« ،مستوران» در قسمتهای ابتدایی
موفق شد به عنوان سریال قصهگو ،توجه مخاطب را
جلب کند و حس کنجکاوی او را درباره شخصیتها
و ماجراهای قصه برانگیزد .هفت قسمت ابتدایی
این مجموعه را سیدحاتمی کارگردانی کرده و 19
قسمت دیگر فصل اول نتیجه کار آبپرور است.
▪معرفی خوب شخصیتها

قسمت اول سریال بیشتر به معرفی شخصیتها،
روابط میان آنها و آشنایی مخاطب با فضای قصه
و شهر «مستوران» گذشت .سریال از شخصیت
«جهاندخت» به عنوان زنــی حسود و خرافاتی و
خانواده «لیث» به عنوان خانوادهای آگاه و خوشبخت
معرفی خوبی داشت و از همان ابتدا تماشاگر را با
بخشی از ویژگیهای این شخصیتها و انگیزههای
شان آشنا و به این ترتیب او را با قصه همراه کرد.
ســریــال در قسمت دوم نیز مــاجــرای گــم شدن
«لطفعلی» کودک باهوش خانواده «لیث» را جذاب
روایت کرد و قصه پیشرفت خوبی داشت .ماجراهای

فانتزی داستان مانند امکان دیدن آینده در لوح به
ارث رسیده از نیاکان و همچنین پرداختن به جادو،
قصه این مجموعه را جذابتر کرده است.
▪فضاسازی باورپذیر ،بازیهای خوب

«مستوران» زمان و مکان مشخصی ندارد .قصه در
شهری خیالی به همین نام و حدود  500سال قبل
روایــت میشود .سریال به واسطه طراحی خوب
صحنه و لباس ،فضایی متفاوت و قابل باور را در نظر
مخاطب ساخته اســت .دیالوگهای «مستوران»
نیز روان و قابل فهم است و ارتباط تماشاگر با قصه
را سخت نکرده است .فضای مجموعه «مستوران» و
روایت قصهها و افسانههای قدیمی ،حضور راوی را
در سریال میطلبد و نریشنهای او نیز میتواند به
قصهکمککند.رویامیرعلمیموفقشدهکاراکتری
قابل باور داشته باشد و وجوه منفی شخصیت خود
را نمایش دهد .نازنین فراهانی و حمیدرضا آذرنگ
نیز انتخابهای مناسبی برای کاراکترهای خود
بودهاند .بیژن بنفشهخواه که بیشتر با نقشهای
کمدیشناختهمیشوددراینسریالنقشیمتفاوت
و جدی ایفا کرده ،اما به دلیل حضور کوتاهش در دو
قسمتابتدایی،برایارزیابیکاراوبایدمنتظرپخش
ادامه قصه ماند .رابعه اسکویی و علی دهکردی هم از
بازیگران این مجموعه هستند که با گریمهای بسیار
متفاوتی در «مستوران» ظاهر شدهاند .دهکردی
هنوز وارد قصه نشده ،اما گریم خوب رابعه اسکویی
او را به یک جادوگر و رمال نزدیک کرده است.

پیمانمعادیبهطورمفصلدربارهتوقیف
«برادران لیال» صحبت کرد .او با اشاره به
ی در ساختههای قبلی روستایی و
ممیز 
اعمال ممیزیها توسط این کارگردان،
علت اتفاقاتی را که برای «برادران لیال»
افتاده ،حاشیههای حساسیتبرانگیز
جشنواره کن دانست .معادی همچنین
ازلزومگفتوگوباسعیدروستاییباهدف
متقاعد کردن او برای اعمال ممیزیها و
تعامل دو طرفه برای فراهم شدن امکان
نمایش «بـــرادران لیال» صحبت کــرد و
طبق نظر شخصی خ ــودش گفت که
ممیزیهایاینفیلمبهآنلطمهایوارد
نمیکند.
▪سکوتدربارهریزشمتروپل

مراسمفرشقرمزونمایشفیلم«برادران
لیال» در جشنواره کن ،در حالی برگزار
شد که فضای مجازی و جامعه به شدت
تحت تاثیر فاجعه متروپل بــود .سکوت
عوامل فیلم درباره این حادثه باعث شد
مــوجــی از اعــتــراضــات بــه سوی
عوامل «ب ــرادران لیال» روانه
شود.معادیدربارهعلتاین
سکوت توضیح داد که آنها
از ابعاد وسیع ماجرا اطالع
نداشتهاند .او اشتباهشان را
در این مورد پذیرفت و از مردم
عــذرخــواهــی کــــرد .وی
درباره صحبتهایش
در نشست خبری

«بــرادران لیال» هم گفت که درباره علت
مشکالت اقتصادی در ایــران سوالی
مطرح نشده ،به همین دلیل او در پاسخ
بهسوالیدربارهنقششدرفیلم،مثالیاز
ارتباطخرابشدنیخچالیکخانوادهو
تغییرطبقهاجتماعیآنهامطرحکردهو
البته غیرمستقیم به تاثیر تحریمها اشاره
داشته .معادی همچنین توضیح داد که
نمیدانسته آیا باید تحریمها را بیهوده و
کماثر جلوه میداده یا به تاثیرات منفی
آن اشاره میکرده است .او درباره فیلم
«عنکبوت مقدس» نیز گفت« :من این
فیلمراکاملندیدم،اماکسانیکهدیدند
میگویند به مقدسات توهین شده و اگر
این طور باشد واقعا متاسفم .هیچ کس
حقنداردبهباورهایمردمتوهینکندآن
همباورهایقویمردمسرزمینخودش.
اگر این فیلم توهین کرده باشد به هیچ
وجهموردتاییدمننیست».
یپور
▪کنایهبهرائف 

پیمان معادی همچنین درباره استفاده
از واژه «سلبریتی» برای افراد گفت :فرد
مشهور خواه ناخواه به عنوان «سلبریتی»
شناختهمیشودواینیکانتخابنیست.
او غیرمستقیم به علیاکبر رائفیپور
اشــاره کرد و گفت :او که با «سلبریتی»
خواندنهنرمندانبهآنهاانتقادمیکند،
صفحه یکی از طرفدارانش یک میلیون
دنبالکنندهدارد،بنابراینخوداوبیشتر
از همه «سلبریتی» اســت .وی در این
گفتوگو دربــاره اولین سریال کمدی
خــود نیز توضیح داد که روزهــای
پایانی نگارش فیلم نامه آن را
سپری میکند و قصد دارد آن
را در  10قسمت تولید کند.
معادیضمناشارهبهبازیخود
در این سریال گفت احتماال
کــارگــردانــی آن را
بــه فــرد دیگری
میسپارد.

چهره ها و خبر ها
از پژمان جمشیدی در اختتامیه
سیزدهمینجشنوارهفیلمهای
ورزشی ایران تجلیل می شود.
ایــن تجلیل به بهانه یک دهه
فعالیت هنری جمشیدی در
عرصه سینما و تلویزیون انجام خواهد شد.
نیما شعبا ن نژاد از جمعه 10
تیر تئاتر «پالس؛ پالس به توان
 »2را به روی صحنه میبرد .او
عالوه بر کارگردان ،به عنوان
بازیگر نیز در این تئاتر حضور
دارد .این بازیگر اکنون با «راز بقا» در نمایش
خانگی دیده میشود.
سعید روستایی بــرای نمایش
فیلم «بــرادران لیال» در سی و
نهمین جشنواره مونیخ ،راهی
آلمان شده و در بخش رقابتی
جشنواره حاضر است .او اکنون
با «متری شیش و نیم» نیز روی پرده سینماهای
اسپانیا حضور دارد.
فریبا کــوثــری از جمعه ساعت
 ،17بازپخش سریال «پنجره» اثر
قدرتا...صلحمیرزاییراازشبکه
آیفیلمرویآنتنخواهدداشت.
این مجموعه با بــازی عبدالرضا
اکبریوشهنامشهابیاولینبارسال 90پخششد.
نوید پورفرج ماه جاری با فیلم
«زاالوا» به کارگردانی ارسالن
امیری به سینما میآید .قصه
این فیلم که فضای وهمانگیزی
دارد ،در اواخـــــر دهـــه 50
میگذرد و به باورها و اعتقادات خرافی مردم یک
روستا میپردازد.
ژی ــا شــاهــی بــه عــنــوان اولــیــن
تجربه حضور در نمایش خانگی
در ســریــال «پــوســت شــیــر» به
کارگردانی جمشید محمودی
بازیکردهاست.اینبازیگربافیلم
«موقعیتمهدی»و«قصرشیرین»شناختهمیشود.
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