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آیین رونمایی از کتابهای
«هامون» و «آژانس شیشهای» برگزار میشود

...

جشنواره فجر
جوابیه دبیر جشنواره به فرزاد موتمن
میزان  -از ســه هفته گذشــته که فیلم ســینمایی «سراسر
شــب» ،از ســوی هیئت انتخاب جشــنواره برای حضور در
بخش سودای سیمرغ سیوششمین جشــنواره فیلم فجر
انتخاب نشد ،فرزاد موتمن کارگردان این فیلم ،به انتخاب
نشــدن اثرش اعتراضات فراوانی کرده بود .او حتی اعالم
کرده بود که فیلم را برای اهالی رســانه و منتقدان نمایش
خواهد داد .حاال ابراهیم داروغهزاده دبیر جشــنواره فیلم
فجر ،جوابیهای به اعتراضات این کارگردان نوشــته است.
متن جوابیه او به این شرح است:
آقای مؤتمن عزیز ،فیلم شما حتم ًا فیلم خوبی است ،اما به
نظر هیئت انتخاب آن  25فیلم دیگر خوبتر هســتند .این
رأی و ســلیقه هیئت انتخاب اســت در مقام مقایسه  67اثر
هنری که حتم ًا بدون مناقشــه هم نخواهد بود .اما یادمان
باشــد روزهایی هم که فیلم ما انتخاب میشود ،فیلمهای
برخی از همکارانمان از مســابقه بیــرون ماندهاند .به فیلم
سازانی که فیلم شان در این رقابت فرهنگی هنری برگزیده
میشود احترام بگذاریم.

فروش  20دقیقهای  77هزار قطعه بلیت!
پیشفروش بلیتهای سیوششمین دوره جشنواره فیلم
فجر از صبــح دیــروز در حالــی آغاز شــد کــه در  20دقیقه
ابتدایی ،حدود  77هزار بلیت پیشخرید شد.
محســن دهقانی ،یکی از مسئوالن سایت ســینماتیکت در
گفتوگو با ایلنا ،با اشــاره به این که اســتقبال از پیشفروش
ل گذشــته کــه
بســیار خــوب بــوده ،افــزود« :برخــاف ســا 
بلیتفروشی توســط ســایتهای دیگر با مشــکالت زیادی
همراهبود،امسالبلیتفروشیازطریقسایتسینماتیکت
و بــدون هیچ مشــکلی از صبح روز شــنبه 30دی آغاز شــده
اســت ».وی ادامه داد« :از ســاعت  10صبح فروش بلیتها
آغاز شــده و د ر همان 20دقیقه اول بیش از هفت هزار سری
 11تایی،معادل 77هزارقطعهبلیتپیشخریدشدهاست».
وی افزود« :با گذشــت حدود دو ســاعت از آغــاز پیشفروش
بلیتها،بیشاز 70درصدبلیتهابهفروشرفتوهماکنون
ظرفیت سینماهای آزادی ،فرهنگ و چارسو تکمیل شده و
فقط ظرفیت خرید بلیت در سینماهایی همچون استقالل،
اریکه،ماندانا،راگا،تماشاوکیانباقیماندهاست».دهقانی
افزود 40« :درصد از ظرفیت هر سالن سینما به پیشفروش
اینترنتی اختصاص پیــدا کرده که از این میــزان تاکنون75
درصدفروختهشدهاست».

احتمال برگزاری افتتاحیه و اختتامیه
جشنواره در برج میالد
مهر  -آخرین خبرها از سیوششمین جشنواره ملی فیلم
فجر حاکی از آن است که مراســم افتتاحیه و اختتامیه این
رویداد سینمایی در برج میالد برگزار میشود .برج میالد
که در چند سال اخیر کاخ رســانه ای جشنواره بود ،امسال
این جایــگاه خــود را از دســت داد و پردیس ملت بــه عنوان
میزبان اهالی رســانه و منتقدان انتخاب شــد .البته برخی
رسانه های غیررسمی در خبرهایشان هنوز به این موضوع
اشــاره دارند که ممکن اســت در آخرین لحظــات بار دیگر
برج میالد به عنوان میزبان اهالی رسانه در سیوششمین
جشــنواره ملی فیلم فجر اعالم شود .مسیرهای پرترافیک
و ظرفیت پایین انتقال خودروها ،نبود پارکینگ با ظرفیت
باال ،کمبود صندلی و امکانات رفاهی برای میزبانی از تعداد
زیاد مهمانان و ...برخی از مشکالتی است که برای انتخاب
پردیس ملت به عنوان کاخ رســانه ای جشــنواره فیلم فجر
مطرح می شود.

...

سینمای جهان
«پدینگتون  »2بهترین فیلم منتقدان روتن
تومیتوز
مهر « -پدینگتون  »2با گرفتن بهتریــن نقدها از منتقدان
سایت سینمایی «روتن تومیتوز» در راس بهترین فیلمهای
این سایت قرار گرفت .این فیلم ساخته پل کینگ ،ادامهای
بر فیلم خانوادگی اول است و اکرانش در ماه نوامبر 2017
شــروع شــد .این فیلم جمعه پیش اکرانــش را در آمریکای
شمالی آغاز کرد و تنها در روز پنج شنبه  163میلیون دالر
فروخت .در سایت روتن تومیتوز این فیلم با  167نقد مثبت
باالتر از «داستان اسباب بازی  »2با  163نقد خوب و بدون
نقد منفی قرار گرفته است.
توجه به یک نکته ضروری است که «لیدی برد» ساخته گرتا
گرویگ در نوامبر  2017از نظر نقدهای مثبت از «داستان
اسباب بازی  »2جلو زد اما به دلیل داشتن یک نقد منفی،
موفق به کسب  99درصد آرای منتقدان این سایت شد .در
حالی که «پدینگتون  100 »2درصد امتیاز مثبت دریافت
کرده است.
«پدینگتون  »2چندین نامزدی بفتا کسب کرده و بار دیگر
با بازی هیــو بونویل ،ســالی هاوکینز ،جولــی والترز ،پیتر
کاپالدی و جیم برادبنت جلوی دوربین رفته است .کینگ
و سیمون فارنابی فیلم نامه این فیلم را نوشتهاند.

فارس  -کتاب های «هامون» و «آژانس شیشهای» از مجموعه «نقد سینمای ایران» نوشته سعید عقیقی با حضور خسرو دهقان ،مهران کاشانی و
امیرحسین سیادت ساعت  17سه شنبه سوم بهمن ماه در تاالر زنده یاد سیفا ...داد در خانه سینما رونمایی خواهد شد .سعید عقیقی ،نویسنده
سینمایی است که تاکنون کتابهای بسیاری را با موضوع نقد فیلمهای مهم و آثار فیلم سازان مهم تاریخ سینمای ایران منتشر کرده است.

حرفهای جنجالی داریوش ارجمند؛

...

سینمای ایران

از «کوچک جنگلی» تا «مختارنامه»
گروه ســینما و تلویزیون  -داریــوش ارجمند بازیگر باســابقه
سینما و تلویزیون جمعه بعد از ظهر ،مهمان برنامه «من و شما»
در شبکه شــما بود و در این برنامه ،به ســؤاالت آرش ظلیپور،
مجــری پاســخ داد .او در این گفتوگــوی صریــح ،حرفهای
متفاوتی دربــاره حســن فتحــی و محمدرضا شــریفینیا زد و
درباره فیلم «پایان نامــه» هم صحبت کــرد .داریوش ارجمند
که سابقه بازی در ســریالهای «امام علی(ع)» و «مسافر ری» را
در کارنامه دارد ،در حرفهایش ،نگاهی منتقدانه هم به بازی
فریبــرز عربنیــا در ســریال «مختارنامه» داشــت و راز حضور
نیافتن خود در این ســریال را بیان کرد 6 .فــراز از گفتههای او
را بخوانید:

1

بازیگرانی که خواننده شدند ،موفق نبودند

داریوش ارجمند در ابتداى گفــت وگو درباره صراحت بیانی
کــه دارد گفت :من هیچ وقــت صراحت را با وقاحــت و تحقیر
اشتباه نگرفتم؛ کاری که خیلی از مجریان تلویزیون میکنند.
اتفاقا کتابی دربــاره اصول اجــرای صحیح هم نوشــته ام که به زودی منتشــر
خواهد شــد .وی همچنین گفت که در خانواده اى به دنیا آمــده که مادرش تار
می نواخته و خواهر و برادرش هم به هنر پیوستند .او در پاسخ به سوال ظلى پور
درباره عالقه اش به خوانندگى گفت« :به خوانندگى عالقه داشتم اما هیچ گاه
نخواستم به عنوان شغل به آن فکر کنم و عالوه بر آن من در میان بازیگرانى که
خواننده شدند توفیقی ندیدم».

2

اگر علی معلم زنده بود
مجری «هفت» مشخص بود

پس از این صحبــت ،نام علی معلــم مطرح و یاد ایــن هنرمند
نیز زنده شــد و ظلی پور با کنایه ای گفــت« :علی معلم مردی
تکرارنشــدنی بود و به طورقطع اگر زنده بود روند انتخــاب مجری برای برنامه
«هفت» این قدر طول نمی کشید»! ارجمند نیز با تایید این حرف گفت« :بارها و
بارها بعد از فریدون جیرانی به علی معلم برای اجرای این برنامه پیشنهاد شده
بود ،اما نپذیرفت چون برای خودش اصولی داشت».

3

نادر طالبزاده ،پیام رهبر انقالب را به
مستندسازان میرساند

فرار از بهروز افخمی به خاطر ناصر تقوایی

در بخشــی دیگر از گفت وگو نیز ارجمند به این موضوع برای
اولین بار اشاره کرد که به خاطر بازی در «ناخدا خورشید» قید
بازی در «کوچک جنگلی» به کارگردانی بهروز افخمی را زده
است .بازیگر فیلم «اعتراض» درباره همکاری اش با حامد کالهداری در «پایان

نامه» و «شکالت داغ» و این که آیا از این همکاری پشیمان است ،بیان کرد« :من
کالهداری را از وقتی بچه بود میشناختم و فیلم «شکالت داغ» او هم به نظرم
فیلم خیلی خوبی است؛ اما سناریوی«پایان نامه» که من بازی کردم این نبود.
اصال قرار نبود از دانشجوی ستاره دار و این چیزها در آن صحبت شود .چیزی
که من خواندم این نبود».

4

حسن فتحی من را دوست نداشت و ندارد

پس از آن عکــس اکبر عبــدی نمایش داده شــد کــه ارجمند
معتقد بود او بیشتر از آن که در بازیگری استعداد داشته باشد،
در شو مســتعد اســت و اگر به او برنامه بدهند خیلی بیشتر از
«دورهمی» و ...دیده میشــود .ظلی پــور از فیلم «ازدواج به ســبک ایرانی» به
عنوان یکی از بهترین فیلم های کارنامه داریوش ارجمند یاد کرد و پرسید چرا
هیچ وقت همکاری با این کارگردان تکرار نشــد که وی در پاسخ گفت« :حسن
فتحی من را دوســت نداشــت و هنوز هم دوســت ندارد .برعکس کیمیایی که
عاشق بازیگرهایش میشود .اگر در فیلم اولش کار کردم چون فیلم اولش بود؛
خیلی از کارگردان ها فیلم اولشان را با من کار کردند .من خیلی نظر و پیشنهاد
میدادم و احتماال همین را دوست نداشت».

5

کنایه تند داریوش ارجمند
به محمدرضا شریفی نیا
در پایان ایــن برنامــه ،ظلی پور بــا نمایش عکــس محمدرضا

شریفی نیا پرســید :چرا در طول این ســال ها مانند این چهره کار «کستینگ»
فیلم های سینمایی را انجام ندادید و بازیگر معرفی نکردید؟ و ارجمند در پاسخ
گفت« :نه ،من روی شاگردانم تبلیغ نکردم و نمیکنم .او خیلی کارها میکند
که ربطی به ســینما ندارد و یکی از آن ها هم همین است! کستینگ می دانید
یعنی چه؟ ســندیکایی وجود دارد که بازیگران را رصد و بعد انتخاب می کند؛
نه این که من از چشــم و ابروی کسی خوشــم بیاید و او را انتخاب کنم یا این که
او دخترخاله ام است یا پســرخاله ام و آن یکی  10هزار تومان می دهد و فردی
دیگر پنج هزار تومان!»

6

بازی فریبرز عرب نیا را در «مختارنامه»
دوست نداشتم

بازیگر نقش مالک اشتر بعد از نمایش عکس داوود میرباقرى
در پاسخ به این سوال که آیا براى بازى در مختارنامه پیشنهاد
داشته ،با بیان این که با واســطه میان تصویربردارى این کار براى بازى دعوت
شــده ،ادامه داد« :به واســطه گفتم بگویید که ســناریو را برایم بفرستند و از آن
جایی که مــن و داوود از این حرف ها با هم نداشــتیم که ســناریو را بخواهم ،او
احتماال تعجب کرد و در نهایت این همــکارى اتفاق نیفتــاد ».وی درباره بازى
فریبرز عرب نیا هم گفت« :اصال بازی عرب نیا را دوســت نداشتم .اولین اصل
براى بازى در یک سریال تاریخى این است که صورتت شباهتى به اصالت نقش
داشته باشد .مهدى فتحى وقتى نقش عمروعاص را بازى می کرد ،با آن شکل
بازى شک نمی کردید که این آدم عرب است .اما از کجا می توانید در مختارنامه
حس کنید که آقاى عرب نیا به جز اسمش عرب است؟»

باشگاه خبرنگاران جوان  -سازمان سینمایی حوزه هنری
در آستانه ســالروز پیروزی انقالب اسالمی و جشنوارههای
فجــر انقــاب ،طــی مراســمی بــا حضــور ســینماگران
و مستندســازان کشــور آییــن رونمایی از «منشــور مســتند
انقالب اســامی» متضمن پیام رهبر معظم انقالب خطاب
به مستندســازان را برگزار میکند .این مراسم عصر امروز،
اول بهمن ســاعت  18در تاالر ســوره حوزه هنری با حضور
و مشــارکت مدیران ،کارگردانان و تهیهکنندگان سینمای
مستند ایران برگزار و پیام رهبر توسط نادر طالبزاده قرائت
میشود.برپایهاینخبر،قرائتمتنپیامرهبرانقالبخطاب
بهمستندسازانکشور،سخنرانیچهرههایهنریوتعدادی
از مستندســازان ،پخش آنونس و ...از جمله برنامههای این
مراسم است .روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری
ازجامعهسینماییومستندسازانکشوروهمچنینازاهالی
رسانه و نمایندگان رســانههای گروهی برای حضور در این
مراسم دعوت به عمل آورده است.

...

تلویزیون
اولین مدیر واحد دوبالژ سیما درگذشت
مجتبیکدخدازادهمدیرپیشکسوترادیووتلویزیوندر72
سالگیبراثربیماریسرطاندرگذشت.بهگزارشخبرگزاری
مهر ،نبــی نقیئی مدیــر امــور دوبالژ ســیما گفــت« :مرحوم
کدخدازاده یکی از مدیران ارشــد رادیو و تلویزیون بود که در
طولدودههفعالیتخوددراینعرصه،کارهایبزرگیمانند
متمرکز کردن و هویت بخشــیدن به هنر دوبله را به سرانجام
رساند ».وی گفت« :مرحوم کدخدازاده از نخستین مدیرانی
بودکهدررادیوبهآموزشبازیگریبرایبازیگرانرادیومبادرت
ورزید و به عنوان نخســتین مدیر دوبالژ ســیما منصوب شده
بود».پیکر این پیش کسوت عرصه رادیو و تلویزیون روز جمعه
با حضور مدیران ارشد سازمان صداوسیما تشییع و در قطعه
هنرمندان بهشــت زهرا(س) به خاک ســپرده شــد .مراسم
بزرگداشتاینمدیرپیشکسوتنیزدیروزبرگزارشد.

تقدیر انجمن بازیگران سینما از مورگان فریمن
مهر  -جایزه یک عمر دستاورد انجمن بازیگران سینما
امروز یک شــنبه به مــورگان فریمن اهدا میشــود .تیم
رابینــز در ســخنانی ضمــن یــادآوری و گرامــی داشــت
خاطره فیلم مشترک «رســتگاری در شائوشنگ» گفت:
«با مورگان فریمن و ســخاوت او کار چنــان پیش میرود
که نه تنها شــما به بازیگر بهتری بدل میشوید بلکه کار
خیلی راحتتر میشــود ».رابینز گفــت :فریمن را پیش
از همبازی شــدن با او در فیلم مشــهور فرانک دارابونت
میشــناختم و از طرفداران بزرگ او بــودم .وی با تأکید
بر گرمای وجود وی در این فیلم گفت« :نه تنها به عنوان
همکار واقعا عاشــقش شــدم ،بلکه با او دوســت شــدم».
بازیگرنقشاصلیفیلمگفت«:انواعمختلفبازیگروجود
دارد ،بازیگرانی که جلب توجه میکنند و در مرکز توجه
واقع میشــوند که واقعا کار کردن با آنها جالب اســت،
اما درباره مورگان بخشــندگی او و ارائه شیوهای که کار
میکند ،نه تنهــا بازیگر مقابــل را به بازیگــر بهتری بدل
میکند بلکه کار را خیلی راحتتر میسازد».
رابینز در عین حال از خودباوری و اعتماد به نفس مورگان

فریمنیادکردکههمبهشکلگرفتنشخصیتاودرفیلم
و هم به کار بازیگر مقابلــش کمک میکند .وی گفت :به
نظرم یکی از دالیلی که «رستگاری در شائوشنگ» چنین
ماندگار شده ،رابطه دوستانه دو مردی است که در فیلم
تصویر شده است .این بازیگر تأکید کرد :افرادی بودهاند
که این فیلم را  40بار تماشــا کردهانــد و فیلم به طریقی
زندگی آنها را تغییر داده یا آنها را نجات داده است.
امروز یک شنبه بیستوچهارمین جشن انجمن بازیگران
سینماست و جوایز آن به برندگان اهدا میشود.
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