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سینمای ایران

صالحی :اکران فیلم های خارجی در حال
بحث است
هادی محمدی  -سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی در حاشــیه نشســت هیئــت دولــت دربــاره اکران
فیلمهای خارجی در ســینماهای کشور با اشــاره به قدیمی
بودناینمباحثدرحوزهسینما،خاطرنشانکرد«:موافقان
اینطرحاینطوراستداللمیکنندکهمافیلمهایخارجی
خوبی در سطح جهانی داریم و اکران آنها به اقتصاد سینما
وتنوعمحصوالتکمکمیکندتاتماشاگربیشتریبیاید».
وی افزود« :البته منتقدان هم اســتداللهای خــود را دارند
و با توجه به محدودیت ســالنهای ما و ایــن که در همین حد
تولیدات داخلی هم امکان نمایش گسترده پیدا نمیکنند،
میگویندماحدود 100تولیدداریمکهعمالحدود 70فیلم
قابلیت اکران دارنــد و این به تولید داخلــی صدمه میزند».
صالحیتصریحکرد«:ایندومجموعهاستداللهادرشورای
پروانهنمایشدرحالبحثاستوتالشمیکنیمآنچهاتفاق
میافتد منافع بیشتر و ضررهای کمتری داشته باشد ».وزیر
ارشاددربارهپیشنهادثبتدههکرامتدرتقویمملینیزگفت:
«دهه کرامت از دهههای مهم در ســال و فرصتــی برای یک
جشنملیومذهبیاستالبتهاینموضوعمسیرخودرادارد
ودرشورایفرهنگعمومیبایدمطرحشودودرمرحلهنهایی
در صحن شــورای عالی رای بیاورد که ما به این مسیر کمک
میکنیمتاایناتفاقبیفتداماتصمیمگیرنهایینیستیم».

با وجود تکذیب قبلی تهیه کننده «جن زیبا»

بازیگر زن اهل ترکیه به ایران آمد

سینماسینما « -نورگل یشیل چای» بازیگر زن اهل ترکیه
برای حضــور در فیلــم «جن زیبــا» در اصفهان حاضر شــد.
عکس هایی که او در صفحه اینســتاگرام خود منتشر کرده
حاکی از حضورش در هتل عباســی اصفهان است .پیشتر
که شــایعه حضور این بازیگر در این فیلم منتشــر شده بود،
مهــرداد فریــد ،تهیه کننــده فیلــم در گفت و گویــی حضور
یشــیل چای را در فیلم «جن زیبا» تکذیب کــرده بود .با این
حال به نظر می رسد عکس هایی که این بازیگر سرشناس
ترکیه ای از اصفهان منتشــر کرده و همچنین جزئیاتی که
از نقش خود گفتــه تایید کننده آن اســت که او بــرای بازی
در «جن زیبا» به ایران آمده اســت .ســاخت فیلم سینمایی
«جن زیبا» به تازگی در اصفهان آغاز شده است .این بازیگر
درباره ویژگی نقشــی که در ایــن فیلم ایفــا می کند ،گفته
است« :از آن جا که شــخصیت دالرام از ابتدای تولد ناشنوا
و الل نبوده است ،بنابراین باید برای آوا هایی که از دهان او
هنگام واکنش یا تالش برای بیان کردن موضوعی ،شنیده
می شــود ،تمرین کنم ».یشــیل چای در این فیلم همبازی
فرهاد اصالنی شده است.

▪آن هاتاوی /بینوایان

آن هاتـاوی در فیلـم «بینوایـان» نقـش سـختی را بـه
عهـده گرفـت که البتـه نتیجه ایـن سـختی را نیز در سـال
 ،2013زمانـی کـه برنـده بهتریـن بازیگـر مکمـل شـد،
دریافـت کـرد .او بـرای ایـن فیلـم مجبـور شـد کـه وزن
خـود را تـا حـد زیـادی کاهـش دهـد .او نقـش خـود را در
ایـن فیلـم بـه عنـوان یـک کارگـر سـاده و فقیـر آغـاز کرد،
بنابرایـن قبـل از شـروع فیلم بـرداری  4.5کیلوگـرم
از وزن خـود را کـم کـرد امـا از آن جـا کـه در انتهـای
فیلـم او بایـد نقـش یـک زن افسـرده و در حـال مـرگ را
در خیابان هـای پاریـس بـازی می کـرد ،مجبـور شـد
کـه هفـت کیلـوی دیگـر نیـز از وزن خـود بکاهـد .او در
این باره می گوید« :مـن هفت کیلـو را باید در  13روز کم
می کـردم ،بـه همیـن دلیـل مجبور شـدم کـه تقریبـا هیچ
غذایـی نخـورم».
این رژیم نه تنها آسـیب جسـمانی بلکه آسـیب روحی نیز
بـه او وارد کـرد .او می گویـد« :مـن در آن دوران واقعیـت
را فرامـوش کـردم و در نقـش ام غـرق شـدم .پـس از
اتمـام فیلـم ،زمانـی کـه بـه خانـه بازگشـتم ،تـا هفته هـا
نمی توانسـتم عکـس العمـل مناسـبی از خـودم نشـان
دهم و شـرایط اطرافـم را درک کنم .کوتاه کـردن مو ها،
کاهـش وزن و گریه کردن هـای مـدام در مقابـل دوربین
مرا از خـودم دور کـرده بـود .مدت هـا زمـان برد تـا من به
دنیـای واقعـی خـود بازگـردم».
▪هیالری سوانک /دختر میلیون دالری

هیلاری سـوانک در زمـان فیلم بـرداری فیلـم «دختـر
میلیـون دالری» مجبـور بـود کـه هـر روز چنـد تخـم مـرغ
خـام بـرای صبحانـه اش بخـورد کـه یکـی از سـخت ترین
تجربه هایـش بـوده اسـت! در واقـع او بایـد وزن اش
را بـاال می بـرد ،بـه همیـن دلیـل مجبـور بـود کـه روزی
 4000کالـری مصـرف کنـد تـا بـه هـدف اش برسـد.
بدتـر ایـن کـه او بایـد رژیـم غذایـی خاصـی را دنبـال
می کـرد .رژیـم غذایـی او شـامل مـواد حـاوی پروتئیـن
بـود تـا بتوانـد عضلات اش را تقویـت کنـد .او می گویـد:
«مـن مجبـور بـودم کـه روزی  60عـدد سـفیده تخـم
مـرغ بخـورم ،یعنـی هـر یـک سـاعت و نیـم یـک عـدد .من
حتـی مجبـور می شـدم کـه شـب ها نیـز از خـواب بیـدار
شـوم و شـیک های مختلـف بنوشـم .شـاید از نظـر شـما
بیـدار شـدن در شـب و غـذا خـوردن خیلـی کار سـختی
نباشـد اما زمانـی کـه روزی پنج سـاعت تمرینات سـخت
ورزشـی می کنید،
دیگـر تـوان
بیدار شدن
در شـب را
نداریـد».
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آن هاسـت .برای این کـه او در این فیلـم بتواند بـه عنوان
یک مجـرم انتقام خـود را بگیرد ،به مدت شـش مـاه رژیم
غذایـی خاصـی را دنبال کرد طـوری که انـدام اش مانند
ورزشـکاران ورزیـده شـده بـود .او حتـی از خـوردن آب
هـم در طـول فیلم بـرداری خـودداری می کـرد .همیـن
کار موجـب اختالالتـی در بدنـش شـد .بـه عنـوان مثـال
دندان هایـش شـادابی خـود را از دسـت دادنـد کـه اصال
بـرای فیلم بـرداری مناسـب نبـود .بـه همیـن دلیـل او
 5000دالر خـرج کـرد تـا دندان هایـش را بـار دیگـر
سـفید و بـراق کنـد .در واقع بـرای این کـه خنده بـه لبان
ایـن سـتاره سـینما بـاز گـردد ،کارگـردان هزینـه زیـادی
را متحمـل شـد.
▪متیو مک کانهی /باشگاه خریداران داالس

ســاخت فیلم اصوال کار پر مخاطره ای اســت ،اما در این میان بعضــی فیلم ها تا جایی پیــش می روند که
ممکن است به قیمت جان بازیگران تمام شود .به گزارش برترینها ،در این مطلب داستانهایی را درباره
ستارگان که حین فیلمبرداری سختیهای زیادی را متحمل شدند و آسیبهای جدی به بدنشان زدند،
برایتان آوردهایم.

با تمام ایـن اوصاف ،او توانسـت  10کیلو عضلـه به اندام
خود بیفزایـد .اگر چه او در طـول تمرینـات فیلم برداری
بار ها دچـار خون دماغ شـد اما آسـیب جدی بـه خودش
وارد نکـرد ،البتـه جز این کـه سـفیده تخم مـرغ را به طور
کل از زندگـی اش حـذف کـرد!
▪جرارد باتلر /تعقیب ماوریکس

جـرارد باتلـر عـادت دارد کـه در فیلم هـای پـر از هیجـان
و خطـر هنرنمایـی کنـد امـا او هیـچ گاه فکـرش را هـم
نمی کـرد کـه یـک مـوج بتوانـد او را تـا ایـن حـد بـه مـرگ
نزدیـک کنـد .فیلـم «تعقیـب ماوریکـس» دربـاره مـرد
جوانی اسـت کـه بـرای مـوج سـواری در بدترین شـرایط
پافشـاری می کنـد .او در این فیلـم مجبور بود کـه برخی
از صحنه هـای مـوج سـواری را خـودش اجـرا کنـد ،بـه
همیـن دلیـل یادگیـری ایـن ورزش را آغـاز کـرد.
یـک روز حین موج سـواری ،یـک موج بلنـد از پشـت به او
برخـورد می کنـد و او را می انـدازد .قبـل از آن که جرارد
بتوانـد خـودش را از اعمـاق آب بیـرون بکشـد ،مـوج
دوم نیـز بـه سـمت اش راهـی می شـود .او می گویـد:
«مـن مـدت زیـادی زیـر موج هـا بـه ایـن طـرف و
آن طـرف پرتـاب می شـدم .آن جـا بـود کـه بـا
خـودم فکـر کـردم کـه وای بر مـن! مـن بـه
خاطر فیلم برداری داشـتم
جـان خـودم را از دسـت
می دادم ».در نهایت او
توسـط یـک آمبوالنـس
بـه بیمارسـتان منتقـل
شـد امـا خوشـبختانه
آسـیب جـدی بـه او وارد
نشـد .او می گویـد« :مـن

خطر هـای بسـیاری را پشـت سـر گذاشـتم ،از تصـادف
گرفتـه تـا افتـادن از سـقف ،امـا ایـن اتفـاق بدترین شـان
بـود».
▪آدرین برودی /پیانیست

فیلـم «پیانیسـت» کارنامـه درخشـانی را در زندگـی
آدریـن بـرودی ثبـت کـرد .از آن جـا کـه او مجبـور بـود در
ایـن فیلـم پیانـو بنـوازد ،قبـل از شـروع فیلم بـرداری هـر
روز بـه مـدت چهـار سـاعت پیانـو تمریـن می کـرد .عالوه
بـر آن ،او تـا جایـی کـه امـکان داشـت غـذا نمی خـورد تـا
وزن اش کـم شـود و اندامـی اسـکلتی بـرای خود بسـازد
طوری کـه در طـول شـش هفتـه توانسـت وزن خـود را به
 59کیلوگرم کاهـش دهد که بـرای یک مرد وزن بسـیار
کمـی اسـت .او می گویـد« :مـن ناراحتی هـای زیـادی را
در زندگی ام تحمل کردم ،افراد زیادی را از دسـت دادم
اما از افسـردگی حاصل از گرسـنگی هیچ نمی دانستم.
من بـرای ایـن فیلـم مجبـور بـودم کـه روز هـای زیـادی را
در تنهایـی خـودم سـر کنـم .از خانـواده و دوسـتانم جـدا
بـودم و این کار بـه روحیه مـن لطمه زیـادی وارد کرد.
گاهی با خـودم فکـر می کردم کـه دیگـر هیچ گاه
بـه زندگـی واقعـی خـود بـاز نخواهـم گشـت.
در واقـع نزدیـک بـه یک سـال گذشـت تـا من
خـودم را بـار دیگـر پیـدا کنم».

فیلـم «باشـگاه خریـداران داالس» دربـاره یـک بیمـار
مبتال بـه ایـدز بعـد از اسـتفاده از یـک داروی تاییدنشـده
و احسـاس بهبـودی اسـت .متیو مـک کانهی بـرای بازی
در این نقـش  23کیلـو وزن کـم کرد امـا در عـوض جایزه
اسـکار را از آن خـود کـرد .او دربـاره کاهـش وزنـش
می گوید« :مـن این کار را بـه بهترین و سـالم ترین شـکل
ممکن انجـام دادم .به ایـن صورت کـه اول با یک مشـاور
تغذیه مشـورت کردم ،پس از آن به خـودم چهار ماه زمان
دادم تـا بـه وزن دلخواهـم برسـم .تنهـا چیزی کـه در این
دوران مـرا غافلگیـر کـرد ،انرژی وافـری بود که از دسـت
دادم و هیـچ گاه هـم جبـران نشـد».

...

چهره ها و خبر ها
صبا  -وحید امیرخانی ،کارگردان فیلم پرفروش «در مدت
معلوم» با یک فیلم نامه جدید و متفاوت به نام «شاه ُکش» به
جشنواره سی وششم فیلم فجر می آید .مهناز افشار ،نقش
اول زن «شاه ُکش» را برعهده دارد و قرار است
بازیگران بــا گریــم متفاوتی جلــوی دوربین
بروند.
کیوسک تایمز  -هیالری سوانک در فیلم علمی-تخیلی
«من مادر هستم» ایفای نقش می کند .او به تازگی بازی در
ســریال «اعتماد» به کارگردانی «دنی بویل» را به
پایــان بــرده اســت و فیلــم کمــدی «لــوگان
خوش شانس» اســتیون ســودربرگ را هم
برپرده دارد.

...

شبکه نمایش خانگی

▪مت دیمون /شجاعت در زیر آتش

شـاید مـت دیمـون در آن زمـان می خواسـت خـودش
را ثابـت کنـد کـه حاضـر شـد تمـام سـختی های فیلـم را
بـه جـان بخـرد .تنهـا بـرای دو روز بـازی بـه عنـوان یـک
سـرباز ،مـت دیمـون  18کیلـو وزن خـود را در طـول
سـه ماه کـم کـرد کـه تاثیـر منفـی خـود را بـرای همیشـه
بر بـدن او گذاشـت .او می گویـد« :ایـن سـخت ترین کار
ممکـن بـرای مـن بـود .مـن صبح هـا و شـب ها حـدود
شـش مایـل می دویـدم و بـرای آن شـش فنجان قهـوه در
روز می خـوردم تـا بتوانـم انـرژی ام را بـاال نگـه دارم .اگر
چـه مـن از الغـری خـودم وحشـت کـرده بـودم امـا واقعـا
بـازی در آن فیلـم تجربـه ای بـود کـه هیـچ وقت نداشـتم.
پـس از اتمـام فیلم بـرداری نـزد دکتـر رفتـم و او گفـت که
خوشـبختانه قلب تو آسـیبی ندیـد اما خب قنـد خون من
دچار مشـکل شـد و مـن هنوز هـم تحـت درمان هسـتم».

▪رابرت دنیرو /تنگه
وحشت

رابـرت دنیـرو تجربه هـای
زیـادی بـرای بـازی در
فیلم هـای پرمخاطـره دارد
کـه «تنگـه وحشـت» نیـز یکـی از

عوامل «عاشقانه» سریال جدیدی میسازند
آی ســینما  -منوچهــر هــادی روز گذشــته در صفحــه
شخصیاینستاگرام از ساخت سریالی با عوامل «عاشقانه»
خبر داده اســت .هادی با اعالم این خبر نوشت« :به زودی
اخبار جدید از سریال نمایش خانگی با عنوان «دل» از طریق
تهیه کننده محترم پروژه ،آقای ایرج محمدی که هم اکنون
در ســریال تلویزیونی «پا های بیقرار» همکاری با ایشــان را
تجربه میکنم ،به دستتان خواهد رسید ».منوچهر هادی
به عنوان پرکارترین فیلم ساز فعلی سینما و تلویزیون در دو
سال گذشته سه فیلم «من سالوادور نیستم»« ،کارگر ساده
نیازمندیم» و «آینــه بغل» را جلــوی دوربین برده اســت .او
همچنینسالپیشسریال«عاشقانه»رابرایشبکهنمایش
خانگــی ســاخت و اکنــون در حــال کارگردانــی مجموعه
«پاهای بیقرار» است.
او همچنین در ادامه پســت خود مطرح کرده است«« :دل»
عاشقانهای دیگر با عوامل خوب «عاشقانه» خواهد بود ».به
این ترتیب قرار نیست فصل دوم سریال «عاشقانه» ساخته
شود که از ابتدا تا پایان توزیع با مشکالت ممیزی مواجه بود.

...
خبر

پول فیلم های ایرانی در تحریم بانک های
فرانسوی

مت دیمون  18کیلو وزن خود را در طول سه
ماهکم کرد که تاثیر منفی خود را برای همیشه
بربدن او گذاشت

...

خبر کوتاه
واکنش حسن شمشادی به نادیده گرفتن اسدا ...یکتا در جشن تجلیل از قدیمیهای سینما

آقا اسدا !...غصه نخور برادر

ســه شــنبه روز تجلیــل از بدلــکاران
پیشکســوت ســینمای ایــران در «خانــه
ســینما» بــود .روزی کــه از بســیاری
قدیمیهای شــناخته شــده و ناشــناخته
سینماکهعمدتاازفعالتریننقشآفرینان
ســینمای پیــش از انقــاب بودنــد ،تقدیر
شــد! به گزارش آینــه نیــوز ،در روزی که از
«پوری بنایــی» تا «صفر کشــکولی» تجلیل بــه عمل آمد،
غیبت نام پیرمردی کوچک اندام خیلی به چشــم خورد.
هنگامی که در میان همه تقدیرشدهها یکی از فعالترین
بازیگران ســینمای ایران وکم کارترین بازیگر سالهای
اخیرسینماجایینداشت؛«اسدا...یکتا»گمشدهجشن

پیرهای ســینما بود .اتفاقی کــه در پایان
مراســم ،بغض بازیگر قدیمی را شکست.
نکتهجالبتوجهدراینخصوص،واکنش
یکی از فعاالن رســانه ای جبهــه انقالب،
درباره این موضوع بود .حسن شمشادی
خبرنگار بینالمللی که بیشتر در مناطق
مرزیفعالیتداردودرآثارمستندجنگی
نیز نقش داشته اســت ،در صفحه اینســتاگرامش به نقد
برگزارکنندگان جشنتقدیر ازسینماگرانپیشکسوت
پرداخت و نوشــت« :آقا اســدا ...غصه نخور بــرادر؛ چرخ
گردون از این بازیها بسیار داره ،کاش من و ما و خیلیای
دیگهیادموننرهکهآسیاببهنوبت»...

برخی فعــاالن عرصه فــروش فیلم که در بــازار فروش فیلم
«کن» اقدام به فروش فیلم به طرف های خارجی کرده اند،
هم اکنون با مشــکالت جدی در زمینه بازگشــت پول های
خود به دلیل تــداوم تحریم هــای مالی مواجه هســتند .به
گزارش فارس ،توافق هســته ای ایران و کشــور های عضو
 5+1که قرار بود ضمن برداشتن تحریمهای هستهای علیه
ایران ،مشکالت اقتصادی و معیشــتی ایران مردم ایران را
کاهش دهد ،این روزها با مشکالت جدی از جمله بدعهدی
برخی طرف هــای برجام ،به ویــژه آمریکا مواجه اســت .در
این بین کشور های اروپایی نیز تحت تاثیر ساختار پیچیده
تحریمی آمریکا علیه ایران و تحریم های پولی بانکی ،برای
برخیبازرگانانوحتیفعاالنعرصهفرهنگیوتولیدفیلم،
مشکالتی را ایجاد کردهاند.
بر اســاس اخبار رســیده ،برخی فعاالن عرصه فروش فیلم
که در بــازار فــروش فیلم «کن» (کــه همه ســاله همزمان با
برگزاری جشــنواره فیلم کن در فرانســه برگزار می شــود)
اقدام به فروش فیلــم به طرف های خارجــی کرده اند ،هم
اکنون با مشکالت جدی در زمینه بازگشت پولهای خود به
دلیل تداوم تحریمهای مالی مواجه هستند .این مشکالت
بیشــتر مربوط به آن دسته از فروشــندگان و فعاالن فروش
فیلم در بازار فیلم فرانسه است که دارای اقامت در این کشور
نیستند و به همین دلیل بانکهایی نظیر بانک LCLفرانسه
برای پرداخت پول به صاحبان آثار مشکالتی را ایجاد کرده
و هم اکنون پس از حدود چهار ماه از برگزاری جشــنواره و
بازار فیلم کن ،پول بســیاری از این فعاالن عرصه فیلم ،در
حسابهای آنها بلوکه شده است.
مشخص نیست مســئوالن چه تدبیری برای حل این معضل
ایجاد شــده برای فعاالن عرصه فرهنگی و هنــری دارند ،آن
هم در حالی که وزیر امور خارجه چندی پیش صریحا اظهار
کرد که «ما حتی نمیتوانیم یک حســاب بانکی در انگلیس
افتتاح کنیم».از ســوی دیگر بازار فیلم کن یکی از مهمترین
رویدادهایی است که مورد توجه سینماگران و صاحبان آثار
ســینمایی بوده و فروش فیلم به دیگر کشــورها در این بازار،
زمینهدرآمدزاییوتبادلفرهنگیرافراهممیکندوفیلمهای
ایرانی نیز توجه جدی مخاطبان اروپایی و آمریکایی را جلب
میکند.حاالبروزاینمشکلبهدلیلباقیماندنتحریمهای
پولی و مالی میتواند این بازار مورد توجه برای فیلم ســازان
ایرانیرابامشکالتجدیمواجهکند.
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