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فیلم روز

چهره ها و خبر ها

مصطفی قاسمیان

گــــاب آدیـــنـــه ،بـــه زودی با
فیلم «بــانــوی اردیبهشت» به
کارگردانی رخشان بنیاعتماد
بــه نمایش خانگی م ـیآیــد .به
گــزارش هفت صبح ،قرار است
نسخه بازسازیشده و باکیفیت این فیلم محصول
سال 76درفیلیمومنتشرشود.

رفاقت عجیب «ارواح اینشرین»
فیلمسینمایی«ارواحاینشرین»(TheBanshees
)ofInisherinمحصول 2022ایرلند،انگلیسو
آمریکاازآثارموردانتظارفصلجوایزسینمایجهان
طی امسال است که در آستانه نمایش عمومی
قرار دارد .این فیلم را مارتین مکدانا نویسنده و
کارگردان مشهور سینما و تئاتر ساخته که پیش از
این برای آثاری چون «سه بیلبورد بیرون ایبینگ
میزوری»و«دربروژ»شناختهمیشود.
«ارواح اینشرین» که فیلم نامه آن بر اساس یکی از
نمایش نامههای خود مکدانا نوشته شده ،درباره
دو دوست است که با اختالفها ،به پایان دوستی
خودمیرسند.فیلم،چگونگیبهپایانرسیدناین
دوستیوماجرایعجیبپیامدهایایناختالفرا
روایتمیکند.
این فیلم در ژانر کمدی سیاه ،سومین قسمت از
سهگانه جزایر آران نوشته مکداناست که قصه آن
درجزایرشرقیایرلندمیگذرد.

مائده کاشیان

سال  99و  1400به دلیل شیوع کرونا و گیشه
بیرونق سینماها ،مخاطبان کودک و نوجوان
سهم بسیار کمی از اکران این دو سال داشتند.
سال 99تنهافیلم«پیشیمیشی»دراینژانربه
نمایشدرآمدوفیلم«قطارآنشب»نیزکهاوایل
بهمن  98اکــران شده بود ،نمایش خود را در
سالجدیدهمادامهداد.سالگذشتههم«شهر
گربهها»و«مردنقرهای»تنهاآثاریبودندکهویژه
مخاطب کودک و نوجوان اکران شدند .امسال
با گذر از این دوران ،فیلمها و پویانماییهای
متنوعیدراینژانربهنمایشدرآمدند.ازابتدای
سال  1401تا امروز  5فیلم سینمای کودک
و نوجوان روی پرده سینما رفتند و به زودی دو
فیلمدیگرنیزبهجمعاینآثاراضافهخواهندشد.
▪گلبهخودی

کالینفارلوبرندنگلیسنبازیگراناصلی«ارواح
اینشرین» ،پیش از این در «در بروژ» حضور موفق
و چشمگیری داشتند که تحسینهای زیادی را
برایهردویآنانبهدنبالداشت.براساسآنچه
از تیزر فیلم جدید مارتین مکدانا مشخص است،
فیلمبیشازهرچیزرویشیمیایندوبازیگرسوار
است و گفته میشود هردو نقشآفرینیهای قابل
توجهیدرایناثردارند.کریکندنوبریکیوگن
نیزازبازیگرانمکملفیلماند.
«ارواح اینشرین» که در جشنواره فیلم ونیز امسال
حضور داشت و رونمایی شد ،توانست دو جایزه
بهترین بازیگر مرد را برای کالین فارل و بهترین
فیلم نامه را برای مارتین مکدانا به ارمغان بیاورد.
اینفیلمدرجشنوارهفیلمتورنتونیزنمایشدادهو
تحسینشد.فیلم 109دقیقهای«ارواحاینشرین»
با امتیاز  8.2از کاربران آیامدیبی و نمره عالی
 90ازمنتقدانمتاکریتیک،یکیازمدعیانجدی
اسکار 2023خواهدبود.
این فیلم ،جمعه  29مهرماه در سالنهای سینما
ومدتیپسازآندراینترنتمنتشرخواهدشد.

سینمای جهان

صاحب اعتراض تاریخی به اسکار
ِ
از دنیا رفت
زنی که نطق اعتراضی مارلون براندو در مراسم
اسکار  ۱۹۷۳را روی سن خواند ،در  ۷۵سالگی
درگذشت.
به گزارش صبا ،ساشین لیتلفدر هنرپیشه و فعال
بومی آمریکایی که در مراسم اسکار سال ۱۹۷۳
ِ
روی ِسن آمد تا اعالم کند که مارلون براندو جایزه
اسکاربازیگریخودرابرایفیلم«پدرخوانده»نمی
پذیرد ،در  ۷۵سالگی درگذشت .آکادمی علوم و
هنرهایسینماییاسکار،درماهژوئنامسالبالیتل
فدر آشتی کرده و دو هفته پیش میزبان جشنی به
افتخاراینبازیگربود.مارلونبراندوتصمیمگرفته
بود که اسکار سال  ۱۹۷۳را تحریم کند .وی این
کار رادر اعتراض به نحوه نمایش بومیان آمریکایی
در سینما و همچنین برای ادای احترام به اشغال
منطقه ای در آمریکا انجام داد که در آن ۲۰۰عضو
جنبشبومیانآمریکاحضورداشتند.درآنمراسم
پس از این که مجریان برنامه لیو اولمان و راجر مور
نامزدهای بهترین بازیگر مــرد را اعــام کردند و
اولماننامبراندورابهعنوانبرندهصدازد،اینفعال
بومی به باالی سن آمد و دست راست خود را باال
گرفتوتندیسارائهشدهتوسطراجرمورراردکرد.

«گل به خودی» ساخته احمد تجری ،اولین فیلم
کودکونوجوانبودکهبهمناسبتنوروز،1401
از  18اسفند روی پرده رفت« .گل به خودی» که
فضایی شاد و موزیکال دارد ،دربــاره کودکانی
است که در پرورشگاه زندگی میکنند و تصمیم
میگیرند والدین خود را پیدا کنند .گرچه «این
فیلمجزوآثاررئالاینژانردستهبندیمیشوداما
شخصیتعروسکینیزدرفیلمحضوردارد«.گل
به خودی» حدود  990میلیون تومان فروخت و
تقریبا 36هزارمخاطبداشت.اینمیزانفروش
بــرای فیلم تجری ،فــروش عجیبی نیست ،اما
رقم فروش آن نشان میدهد «گل به خودی» در
مقایسهبافیلمهاییمانند«روزششم»«،طالخون»
و«بیصداحلزون»مخاطببیشتریداشتهاست.
شقایق فراهانی ،علیرضا استادی و
نسیم ادبی بازیگران این فیلم هستند
و علی رهــبــری و آری ــن بهاری
خوانندگان گروه پازل نیز
درآنایفاینقشکردهاند.
▪پسراندریا

در میان آثــاری که در این
گزارش از آنها نام بردهایم،
فیلم «پ ــس ــران دریــــا» ساخته
مشترکافشینهاشمیوحسین

قاسمی جامی ،ناموفقترین اثر گیشه است.
این فیلم ویژه رده سنی نوجوان ساخته شده و با
محوریتدوشخصیتنوجوان،دوقصهمستقل
را درباره آنها روایت و موضوعاتی مانند عشق و
امیدرامطرحمیکند«.پسراندریا»کهازچهارم
خردادماه به نمایش درآمــد ظرفیت داشت تا
فروش متوسطی داشته باشد ،اما دیده نشد و
با فروش 18میلیون تومانی در گیشه ،شکست
خورد« .پسران دریا» تنها 591مخاطب داشته
و فعال در آخرین رتبههای جدول فروش جای
گرفته است .مونا فرجاد و افشین هاشمی تنها
بازیگران مشهور این فیلم هستند و طبیعتا این
نکته نیز در مهجور ماندن فیلم بیتاثیر نبوده
است.
▪والدینامانتی

دو هفته بعد از اکــران «پسران دریــا» یک فیلم
کودک و نوجوان جدید به چرخه اکران اضافه
شد و «والدین امانتی» به کارگردانی حسین
قناعت اکــران شد .قناعت در سالهای اخیر
فیلمهای مختلفی را ویژه کودکان و نوجوانان
تولید کــرده اســت .او در «والدین امانتی» نیز
مانند دیگر ساختههای خود ،از حضور تعداد
زیــادی از بازیگران مشهور کمدی
مانند بیژن بنفشهخواه ،نادر
سلیمانی ،یوسف صیادی و
رامین ناصرنصیر استفاده
کــرده اســت .ایــن فیلم هم
مانند «گــل بــه خــودی»
اثــری موزیکال اســت و
حضور شخصیتهای
عروسکی در آن ،اجــازه
نمیدهد فیلم فضایی کامال
واقعی داشته باشد .فروش

«والدین امانتی» اختالف عجیب و غریبی با
«گل به خودی» نداشت و تقریبا  800میلیون
تومانفروخت .تقریبا 30هزارمخاطبنیز پای
تماشایاینفیلمنشستند.
▪بازیوو

متفاوتترین فیلم کــودک و نــوجــوان در این
فهرست« ،بازیوو» ساخته امیرحسین قهرایی
است.اینفیلمموزیکالوکمدی،فضاییکامال
فانتزیداردوقصهآندرسرزمینخیالیبازیها
میگذرد .غول مرحله آخر یک بــازی ،تالش
میکند با دشمنان خود مبارزه کند و شکست
نخورد.بعداز«پسردلفینی»کهدرمیاناینهفت
فیلم،بیشترینمخاطبرادارد«،بازیوو»باحدود
 81هزار تماشاگر در رتبه دوم قرار گرفته است.
اینفیلمبابازیپژمانبازغی،محمدرضاهدایتی
و لیندا کیانی از نیمه تیر اکران شد و تقریبا دو
میلیاردو 300میلیونتومانفروشداشت.
▪پسردلفینی

پویانمایی «پسر دلفینی» نه تنها در مقایسه با
بسیاری از فیلمهای ویژه مخاطب بزرگ سال
بلکهدرمقایسهبادیگرفیلمهایکودکونوجوان
که از ابتدای سال تا امروز اکران شدند هم یک
اتفاق ویژه محسوب میشود .این پویانمایی که
با استفاده از المانهای ایرانی و اصیل ،قصهای
تخیلی را روایت میکند ،با استقبال مخاطبان
مواجه شده و فعال به فروش تقریبا  10میلیارد
و  900میلیون تومانی دست پیدا کرده است.
اینپویانماییبا 402هزارتماشاگرازفیلمهای
پرستارهایمانند«روزصفر»«،مردبازنده»«،مغز
استخوان» و «مجبوریم» مخاطبان بیشتری
داشتهاست«.پسردلفینی»ازدومشهریوراکران
شدهونمایشآنادامهدارد.

▪بامباال

جدیدترینفیلمکودکونوجوانکهدرنیمهدوم
سالاکرانمیشود«،بامباال»ساختهسیدجمال
سیدحاتمی اســت که از پس فــردا به نمایش
درمیآید.اینفیلمسال 99تولیدشدهواکنون
پس از دو سال به اکران رسیده است .با توجه به
شرایط فعلی جامعه و ُافت فروش فیلمها« ،بام
باال» برای رقابت با دیگر آثار کودک و نوجوان در
حال اکران ،مسیر بسیار سختی در پیش دارد.
حمیدلوالیی،امیرغفارمنشوحسینسلیمانی
بازیگران چهره فیلم هستند و مسعود کرامتی
نیزصداپیشهتنهاشخصیتعروسکیآناست.
«بامباال»ویژهمخاطبکودکساختهشدهاست.
▪لوپتو

امسال پس از «پسر دلفینی» ،یکی دیگر از
پویانماییهای سینمای ایران به نام «لوپتو» به
کارگردانی عباس عسکری نیز اکران میشود.
طبق اعالم قبلی ،قرار است این پویانمایی پس
ازپایان«شبطالیی»نمایشدادهشود.ساخت
«لوپتو»سال 95آغازشدوهنرمندانباسابقهای
مانند زندهیاد حسین عرفانی ،اکبر منانی،
شوکت حجت ،تورج نصر و جواد پزشکیان به
عنوانصداپیشهدرآنحضورداشتهاند«.لوپتو»
نیز مانند «بام باال» در شرایط متفاوتی نسبت
به دیگر آثاری که نام بردیم ،اکران میشود و به
ویژه با پویانمایی پرفروش «پسر دلفینی» رقابت
سختیخواهدداشت.بااینحالگفتهمیشود
«لوپتو»اثریقابلپسندمخاطباستواحتماال
گیشهایموفقخواهدداشت.

سام قریبیان ،روزه ــای پایانی
بازی در فیلم «پرونده باز است»
ساخته کیومرث پوراحمد را
سپری میکند .این فیلم با بازی
پژمانبازغی،محمدرضاغفاری،
نسیمادبی،مهلقاباقریوحسینپاکدلدربارهیک
پروندهواقعیجناییاست.
م ــح ــم ــدرض ــا تــخ ـتکــشــیــان
تهیهکنندهسینماقصدداردفیلم
«اسفند» را دربــاره شهیدعلی
هاشمی تولید کند .این فیلم به
کارگردانی دانــش اقباشاوی،
مقطعیازحضورشهیددرجنگراروایتمیکند.
شهرزادکمالزاده،امروزساعت
 ،15فیلم «پس از فــروش» را از
شبکه سه روی آنتن دارد .قصه
فیلم درباره قاچاق لوازم خانگی
است .وحید آقاپور دیگر چهره
شناختهشدهایاستکهدراینفیلمحضوردارد.
شهروز ابراهیمی ،از پنج شنبه با
سریال «عملیات رعد» اثر اصغر
نعیمی در شبکه یــک حضور
دارد .این مجموعه به مناسبت
هفتهناجاپخشمیشودومجید
واشقانیومهدیزمینپردازبازیگرانآنهستند.
مریم سلطانی با تکرار سریال
«سه در چهار» اثر مجید صالحی
در شبکه آیفیلم دیده میشود.
این مجموعه اولین بار سال 87
پخش شد و بینندگان فراوانی
داشت .قسمت دوم «سه در چهار» امشب ساعت
 19رویآنتنمیرود.

