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اکران «عصبانینیستم»
به تعویق افتاد

...

سینمای ایران

نسیم سهیلی  -نزدیک به سه سال است که گروه سینمایی «هنر و تجربه» با هدف حمایت از آثار
سینمایی کوتاه ،بلند ،مستند و نیمه مستند فیلم ســازان ایرانی به خصوص جوان ترها ،شروع
به کار کرده اســت .فیلم هایی که بنا به دالیل گوناگون شانس رســیدن به اکران تجاری و اشغال
گیشهها را ندارند ،در این گروه سینمایی ،آن هم در سینماهای شهرهای بزرگ ،به صورت محدود
اکران میشوند و در این مدت هم با استقبال خوبی از طرف مخاطبان جدی سینما مواجه شدهاند.
اگر می خواهید بدانید از بین فیلم های داستانی گروه هنر و تجربه ،کدام یک ارزش دیدن دارد
و احتما ً
ال از تماشای آن لذت خواهید برد ،با ما همراه شوید:

نیکی کریمی ،دستمزد بدلکار را نداده است!
بهناز شفیعی مربی موتورسواری نیکی کریمی که در فیلم
سینمایی «آذر» بدل کاری این بازیگر را هم برعهده داشته،
در گفتوگو با روزنامه قانون ،درباره آموزش موتورسواری به
نیکی کریمی و بدل کاری در این فیلم حرفهایی خواندنی
زده است .گزیده ای از صحبت های او را میخوانید:
من از نیکی کریمی گله زیادی دارم .قــرار بود برای اکران
این فیلم از عوامل دعوت شود اما من را دعوت نکردند .حتی
نیکی کریمی در صفحه اینســتاگرامی خود ،تیزرهای این
فیلم را گذاشت اما مربی و بدل کار را معرفی نکرد.
[نیکی کریمی] یک مدت من را در اینستاگرام بالک کرده
بود و پس از مدتی آنبالک کرد .هیچ پاســخی بــه من نداد
اما فکر می کنم از این که گفته بودم من بدل کار او هســتم
ناراحت شــده اســت زیــرا خواســته بود ایــن موضــوع را به
هیچکس نگویم.
پول نمیخواهم ولی از نظر حرفهای باید مرا دعوت میکرد
که در اکران حضور داشته باشم یا به عنوان مربی و بدل کار
معرفی می شــدم اما این اتفاق رخ نداد .انتظار داشــتم در
تبلیغاتی که برای این فیلم ها انجام می شود ،نام من را نیز
ذکر کند اما در عمل این اتفاق رخ نداد.

ایسنا-علیسرتیپی،مدیرعاملموسسهپخشفیلمیراناعالمکرد«:باوجودآمادگیبرایاکرانفیلمطبققراردادمنعقدشدهدرشورایصنفی
نمایش،بهدلیلتراکمفیلمهاتصمیمگرفتیمفیلمدرتاریخدیگریبهجز 29آذراکرانشود،بنابراینباهماهنگیادارهکلسینمایحرفهایو
شورایصنفینمایش،تصمیمبهتعویقاکران«عصبانینیستم»گرفتیم».

فیلمهایمتفاوت
ببینیم

«صفر تا سکو» همچنان خوب می فروشد

یکقنارییککالغ

هجوم

ائو

کارگردان:اصغرعبداللهی

کارگردان:شهراممکری

کارگردان:اصغریوسفینژاد

فیلم «یک قناری یک کالغ» درامی شخصیت محور اســت با فضایی شاعرانه،
ریتمی کند و شــخصیت هایی که هرکدام با بحرانی روبه رو می شــوند .بحران
گناه از سوی مرد و بخشــش از ســوی زن که زندگی متفاوتی را برای شان رقم
میزند.آنهادرقالبنقشهایجدیدلحظاتسختیراتجربهمیکنند.اصغر
عبداللهی کارگردان فیلم تا پیش از این ،فیلم نامه نویس و دســتیار کارگردان
بوده و فیلم «یک قناری یک کالغ» نخستین تجربه او در زمینه کارگردانی است.
هنگامه قاضیانی و حبیب رضایی بازیگران نقشهای اصلی این فیلم هستند.

اگر از دیدن فیلم «ماهی و گربه» شــهرام مکری لذت بردهاید ،این فیلم نیز که به
همان شیوه ســکانس-پالن فیلمبرداری شــده اســت ،میتواند انتخاب خوبی
باشد.دراینشیوهفیلمسازی،داستانازابتدایروشنشدندوربینبدونکات
خوردن ،تا انتها روایت میشــود« .هجوم» داستانی پرپیچوخم را بازگو میکند و
کارگردان مخاطب را در داالنی مهآلود و مرموز ،همچون صحنههای خود فیلم،
به عمق ماجرا میکشاند .پیچیدگی «هجوم» ،باعث شده است به چند بار دیدن
نیازداشتهباشدومیتواندبرایفرارازتماشایفیلمهایتکراریمناسبباشد.

«ائو» به معنی خانه ،فیلمی با گویش آذری و با زیرنویس فارســی است .این درام
ماجراجویانهازایدهایبکرسرچشمهمیگیردوباتعلیقمناسب،مخاطبراتاپایان
باخودهمراهمیکند«.ائو»درزمرهسینمایتجربهگراقرارمیگیردوموضوعتلخ
خانوادهایازهمگسیختهرابهشکلیمستندگونهروایتمیکند.اینفیلمکهدر
جشنوارهجهانیفجر،توجهاتزیادیرابهخودجلبکرد،دستپرجشنوارهرابه
پایان رساند« .ائو» با استفاده از سکانس-پالنهایی طوالنی ساخته شده و تأثیر
شیوههایکارگردانیکیارستمیدرآندیدهمیشود.

...

سینمای جهان

همکاری تارانتینو و آبرامز در ساخت
«پیشتازان فضا»
ایســنا  -کوئنتین تارانتینــو کارگردان مشــهور و جی جی
آبرامز تهیهکننده و فیلمساز مطرح هالیوودی ،فیلم دیگری
از مجموعه سینمایی «پیشــتازان فضا» را با هم می سازند.
هنوز فیلم نامه این پروژه تایید نشده است و گفته می شود،
تیــم ســازنده به دنبــال گروهــی از نویســندگان هســتند.
اگر فیلم نامــه به تایید دو طرف برســد ،تارانتینــو به عنوان
کارگردان و آبرامز به عنــوان تهیه کننده در این پروژه نقش
ایفا میکنند.
این پروژه هنوز در مراحل ابتدایی اســت اما اهمیت زیادی
برای کمپانــی «پارامونــت» دارد .جی جی آبرامــز پیش از
این دو فیلم از این چندگانه ســینمایی را کارگردانی کرده
سپس به سراغ ساخت «جنگهای ستارهای» برای کمپانی
«دیزنی» رفته است.تارانتینو تاکنون با مجموعه «پیشتازان
فضا» همکاری نداشــته اما بارها اعالم کــرده از طرفداران
پروپاقرص این فیلم های علمی-تخیلی اســت .او تاکنون
چندینباردرفیلمهایخودبهاینمجموعهسینماییاشاره
کرده است .این فیلم ساز سرشناس هم اکنون در حال کار
روی نهمین فیلم سینماییاش است که هنوز نامی برای آن
انتخاب نشــده و درباره گروهی به نام «خانواده منسون» به
سرکردگی چارلز منسون ساخته میشود.

کوه

پازلیها

تمارض

کارگردان:امیرنادری

کارگردان:مهدیگنجی

کارگردان:عبدآبست

امیر نادری کارگردان فیلم های ماندگار «دونده»« ،تنگسیر» و «ساز دهنی»
که سال هاســت در آمریــکا فیلم هــای مســتقل می ســازد ،این روزهــا فیلم
ایتالیایی زبان «کوه» را بر پرده سینما دارد .روســتای فیلم ،مدت هاست که
به خاطر کوهســتان مجاور ،در تاریکی مطلق فرورفته و فیلــم «کوه» روایتی
جذاب و پرتعلیق از ماجرای مردی ا ســت که تقال می کند آفتاب را به روســتا
بازگرداند .فیلم با یک تمثیل ،مفاهیم عمیقی را به مخاطب منتقل می کند.
«کوه» قابلیت آن را دارد که در بیننده دگرگونــی ایجاد کند و در جهان بینی
مخاطبانش تأثیر بگذارد.

«پازلی ها» داستان چند دانشجوی بیرجندی است که می خواهند با یک ایده
تازه در صنعت رایانه ،کسب وکار جدیدی خلق کنند .آن ها به تهران می آیند
تا به آرزوی شان برسند ،اما نمی دانند که دقیق ًا چگونه باید موفق شوند .فیلم
به موضوع زندگــی کارآفرینان اختصاص دارد و مســتندی شــخصیت محور
اســت که در حوزه «اســتارت آپ» (ایجاد کســب وکارهای جدیــد مربوط به
فناوری) ساخته شده است .اثر قبلی مهدی گنجی به نام «من می خوام شاه
بشــم» در گروه هنر و تجربه اکران موفقی داشت و توانســت نظر مخاطبان و
منتقدان را به خود جلب کند.

«تمارض» فیلمی متفاوت اســت که داســتان یک مهمانی شــبانه را در خانه
پیرمردی مشکوک روایت می کند .کارگردان خواسته است با حذف مرزهای
طبیعــی روی صحنه ،فیلمی تجربی ،با داســتانی پرکشــش و کامال خالقانه
بســازد ،کاری شــبیه به فیلم «داگ ویــل» فون تریــه .رویکــرد او در این فیلم
سرپیچی از قراردادهای واقع گرایانه سینماست یعنی حذف صحنه پردازی
واقع گرا ،صداهای دست کاری شده و ....عبد آبست ،تجربه بازی در «ماهی
و گربه» و «هجوم» شهرام مکری را داشته و فیلم اش به بخش «فورم» جشنواره
برلین هم راه یافته است.

گیمچی

اگزما

دریاماهیوپرنده

کارگردان:مجیداسماعیلی

کارگردان:مهرانمهدویان

کارگردان:مهردادغفارزاده

«گیمچی» در روزهای فقدان فیلمهای بومی در سینمای ایران ،با روایتی ایرانی
و جذاب ،اتحاد و همبستگی بین اقوام ایرانی را به تصویر میکشد .فیلمی که از
دوستی،امیدوتالشمیگویدوموضوعخشکسالیوبحرانآبدرایرانراروایت
میکند«.گیمچی»همچنینزیباییهایمناطقجنوبیایرانراباشخصیتهای
دوستداشتنیاشرویپردهمیآورد«.گمیچی»نشانازدغدغههایکارگردان
دربارهخشکشدندریاچهارومیهودربارهآنحرفهاییشنیدنیدارد.فیلمدر
جشنوارهفیلم«لوکاس»فرانکفورتحضورداشتهاست.

داســتان «اگزما» درباره دروغ اســت که مانند بیماری اگزما ،در زندگی «رویا»
شخصیت اصلی قصه بروز و به شدت پیشرفت میکند تا زندگی او را به نابودی
نزدیک کند .خط اصلی داســتان به نوعی به ترس از نبود امنیت برمی گردد و
رویا ،در تالش اســت زندگی خود را در آرامش نگه دارد ،از طرفی نمی خواهد
شــوهرش از گذشــته او باخبــر شــود .دیبــا زاهــدی و نــادر فــاح چهره های
شناخته شده در فهرست بازیگران «اگزما» هســتند .مهدویان در اولین تجربه
کارگردانی ،فرمی متفاوت و ساختار هنری را برای فیلماش برگزیده است.

«دریاماهیوپرنده»بادستمایهقراردادننوجوانیناشنواکهدریکمحلنامناسب
پرورش مییابد ،نگاهی تازه به این قشــر فراموششده جامعه دارد .فیلم دومین
تجربه ســینمایی مهرداد غفارزاده در مقــام کارگردان بوده و در چند جشــنواره
خارجی درخشیده اســت .همایون ارشــادی ،نادر فالح ،امیرحسین رستمی و
نیوشا ضیغمی به اضافه یک چهره کمترشناختهشده در نقش اصلی ،بازیگران
فیلمهستند«.دریاوماهیپرنده»سوژهایخاصداردوبرایمخاطبعامساخته
نشدهاست،بنابرایناحتما ًالفقطبهمذاقمخاطبجدیسینماخوشمینشیند.

محمدامین شرکت اول  -هر چند که این هفته هم دو فیلم
کمدی «خالتور» و «ثبت با سند برابر است» همچنان یکهتاز
جدول فروش ســینماهای ایران هستند و فروش این هفته
آن ها از مجموع فــروش این هفتــه تمام  30فیلــم در حال
اکران دیگر ،بیشتر است ولی به طور قطع میتوان این هفته
را هفته موفقیت سینمای مستند در ایران دانست .چرا که
«صفر تا سکو» توانست با افزایش میزان فروش خود در این
هفته ،برای اولین بار در تاریخ سینمای مستند ،فروش اثری
مســتند را به رقمی بیشــتر از  100میلیون تومان برساند.
این در حالی اســت کــه تــا قبــل از آن پرفروش تریــن فیلم
مستند تاریخ ســینمای ایران« ،آی آدم ها» ساخته رخشان
بنی اعتماد بود که در آن دوران توانست حدود  60میلیون
تومان فروش داشــته باشــد .هرچند حضور مســتمر افراد
شــاخص حوزه های مختلف ،اعم از بازیگران ،ورزشکاران
و سیاســتمداران در اکران های مردمی «صفر تا ســکو» در
کسب این موفقیت بیتاثیر نبوده ولی جذابیت موضوع این
مستند ،آن را پرفروش کرده است.
این هفته نیز مانند هفته گذشــته شــاهد حضور ســه فیلم
هفتهاولی در جمع  10اثر پرفروش هفته هستیم که در این
بین «آذر» با بــازی و تهیه کنندگی نیکی کریمی توانســت
فروشی نسبتا قابل قبول داشــته باشد و «شکالتی» هم که
اثری با مخاطب هدف کودک و نوجوان اســت ،در رده آخر
 10فیلم پرفروش این هفته قرار گرفته است .انتظار میرود
با شروع اکران آثاری مانند «آینه بغل» و همچنین پویانمایی
قابل توجه «فهرست مقدس» در روز گذشته ،شاهد حضور
این آثار در جمع پرفروشهای هفته آتی باشیم.
فیلم

خالتور

آرش معیریان

5
2

مسعود کیمیایی

2

511

1072

قاتل اهلی
آذر

محمد حمزهای

1

174

174

خفهگی
فریدون جیرانی

7

140

3868

9

93

2307

2

80

146

1

68

68

9

56

4748

وقتی برگشتم...
وحید موسائیان

کارگردان:بهرامبهرامیان

کارگردان:داریوشمهرجویی

کارگردان:کریملکزاده

دومیــن فیلــم بهــرام بهرامیــان کــه پــس از هفــت ســال ،جــواز اکــران را به دســت
آورده اســت ،بــه داســتان زندگــی دختــری می پــردازد کــه پــس از مــرگ مــادر،
بــه خالــه اش پنــاه آورده اســت ولــی در ایــن میــان اتفاقاتــی غیرمنتظــره رقــم
می خــورد .کارگــردان داســتانی پرکشــش را بازگــو می کنــد و تجربــه موفــق
او ایــن فیلــم را خــاص و صاحب ســبک کــرده بــه طــوری کــه چــه در کارگردانــی
و چــه در داســتان ،تجربــه ای متفــاوت را برایش رقــم زده اســت« .پرینــاز» گرچه
بــا وجــود بازیگــران ســتاره ،فیلمــی عامه پســند بــه نظــر می آیــد امــا در اصــل،
تماشــاچی جــدی ســینما را مخاطــب قــرار داده اســت.

کمتر سینمادوســتی اســت که فیلــم «لیــا» اثــر مانــدگار داریــوش مهرجویی را
ندیــده باشــد .ملــودرام «لیــا» کــه اکنــون پــس از  20ســال از اولیــن اکــران ،در
گروه هنــر و تجربــه بــه نمایــش درمی آید ،قصــه ای سرراســت و شــخصیت هایی
باورپذیــر دارد .شــخصیت هایی کــه هــم فیلــم و هــم بازیگرانــش را جــاودان
و از آن پس پــای آن هــا را بــه طــور جــدی بــه عرصــه ســینما بــاز کــرده اســت.
لیــا حاتمــی در ایــن فیلــم در نقــش دخترکــی معصــوم و ازهم گســیخته ظاهــر
می شــود و در کنــار علــی مصفــا زوجــی درخشــان را می ســازند .مرحــوم جمیله
شــیخی نیــز در «لیــا» بــازی می کنــد.

«کلــه ســرخ» داســتان مــردی را روایــت می کنــد کــه بعــد از ســال ها بــه زادگاه
خــود بازگشــته اســت .کارگــردان خــط فکــری ،ســلیقه و ســبک خــودش را در
فیلم ســازی بــه اجــرا گذاشــته و ســعی کــرده اســت فیلمــی کامــا متفــاوت بــا
کارهــای ســینمایی ایــن روزهــا بســازد .بهــزاد دورانــی بازیگــر اصلــی فیلــم نیــز
بــازی روانــی را در دومیــن تجربــه بلنــد ســینمایی کریــم لــک زاده ارائــه کــرده
اســت« .قیچــی» اولیــن فیلــم لــک زاده بــود کــه ســال گذشــته اکــران شــد .او
فیلم نامه ســریال «نوار زرد» را نوشــته اســت کــه همیــن اواخر ،روی آنتن شــبکه
دو رفــت .او فیلــم کوتــاه موفــق «قماربــاز» را هــم در کارنامــه دارد.
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قهرمانان کوچک

نامزدهای اولیه اسکار جلوه های ویژه
معرفی شدند
ایسنا  -آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار  20فیلم
را به عنوان نامزدهای نهایی بخش جلوههای ویژه این دوره
معرفی کرد .در این فهرســت نام فیلم های پرفروشی چون
«دیــو و دلبر»« ،زن شــگفت انگیز»« ،محافظان کهکشــان،
قســمت دوم» و «مــرد عنکبوتی :بازگشــت به خانــه» دیده
می شــود .دو فیلــم «جنــگ ســتارگان :آخرین جــدای» و
«جومانجی :بــه جنگل خــوش آمدید» هم که هنــوز اکران
نشدهاند ،در این فهرست به چشم میخورند.
«بیگانــه :پیمــان»« ،دیــو و دلبــر»« ،بلیــد رانــر ،»2049
«دانکرک»« ،شــبح درون پوســته»« ،محافظان کهکشــان
« ،»2جومانجی :به جنگل خــوش آمدید»« ،لیک عدالت»،
«کونگ :جزیره جمجمه»« ،زندگی»« ،لــوگان»« ،اوکجا»،
«دزدان دریایی کارائیب :مردان مــرده قصه نمی گویند»،
«شــکل آب»« ،مــرد عنکبوتی :بازگشــت بــه خانــه»« ،ثور:
رگنــاروک»« ،والرین و شــهر هزار ســیاره»« ،جنگ ســیاره
میمونها» و «واندروومن» فیلمهایی هستند که نامزدهای
بخش جلوههای ویژه را تشکیل میدهند.
اواخر دســامبر  10فیلم نهایی از میان این  20اثر انتخاب
می شــوند و روز  23ژانویه برندگان نودمین دوره برگزاری
جوایز سینمایی اسکار معرفی خواهند شد .مراسم اعطای
جوایز اسکار  2018روز چهارم مارس برگزار خواهد شد.
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سهیل موفق
(اعداد به میلیون تومان است )
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شبکه نمایش خانگی
توزیع «پرسه در حوالی من»
در شبکه نمایش خانگی
فیلم سینمایی «پرســه در حوالی من» به کارگردانی غزاله
سلطانی توسط شرکت هنر اول در شــبکه نمایش خانگی
توزیع شد.
به گزارش فــارس ،فیلم ســینمایی «پرســه در حوالی من»
ساخته غزاله سلطانی که در اکران گروه هنر و تجربه موفق
ظاهر شــد ،از دیــروز به شــبکه نمایــش خانگی رســید .در
این فیلم مهراوه شــریفی نیا و بهناز جعفری به ایفای نقش
می پردازند .فیلم سینمایی «پرســه در حوالی من» درباره
دنیای زنی است که در آســتانه سی ســالگی در دل تهران
امروز به دنبال رویای خود میرود.
«پرسه در حوالی من» تاکنون در چندین رویداد بین المللی
ســینمایی حضور داشــته اســت که از جمله این رویدادها
می توان به جشنواره ماربیای اسپانیا و جشنواره مدیترانه
کن (بخش فیلم هــای خاورمیانه) اشــاره کــرد .همچنین
تندیس طالی بهترین بازیگر زن جشنواره  Bridgesیونان
نیز چندی پیش به مهراوه شریفی نیا تعلق گرفت.
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