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بازیگر نقش «بزرگ آقا» می گوید :بازی در «امپراتور جهنم » یکی از ســخت ترین تجربه های من در بازیگری بود .او در گفت و گو با میزان
درباره حضور دوباره خود در جشنواره فیلم فجر گفته است« :هیچ وقت به سیمرغ جشنواره فیلم فجر فکر نمیکنم و برایم مهم نیست .من
به عنوان یک بازیگر بهترین عمل خود را انجام میدهم و هیچ زمانی کاری برای دریافت جایزه انجام نمیدهم».

علی نصیریان:
هیچگاه به سیمرغ فکر نمیکنم

...

بـاز هـم در مراسـم حاضر نشـد .این فیلم سـاز
فنالنـدی چهلمین جشـنواره فیلـم نیویورک
را نیز بـه علت صـادر نشـدن ویزا بـرای عباس
کیارسـتمی تحریـم کـرد« .کابوی هـای
لنینگـراد بـه آمریـکا می رونـد» (،)1994
«ابرهای شناور» ( )1996و «لوآر» ()2011
از دیگر فیلم های این فیلم سـاز مؤلف اسـت.
دربـاره فیلـم :فیلـم بـا بـازی سـاکاری
کاسـمانن ،کاتـی اوتینـن ،ویلـه ویرتانـن و
دمـه کاروکسـکی دربـاره یـک پنـاه جـوی
سـوری بـه نـام «خالد» اسـت کـه خانـواده اش
را در حلب از دسـت داده و به طـور غیرقانونی
و بعـد از عبـور از کشـورهای مختلـف خـود
را بـه فنالنـد رسـانده اسـت .خالـد بـا وجـود
نپذیرفتـن درخواسـت پناهندگـی اش در
هلسـینکی باقـی می مانـد و مخفیانـه در یـک
رسـتوران مشـغول بـه کار می شـود« .سـوی
دیگـر امیـد» قرار اسـت نخسـتین فیلـم از یک
سـه گانه دربـاره پناه جویـان باشـد ،فیلمـی
در سـتایش انسـانیت و برابـری .فیلمـی کـه
با رویکردهـای خاص و ویـژه کوریسـماکی به
راحتی می تواند در دسـته بهتریـن فیلم های
غیرانگلیسـی زبان سـال  2017قرار بگیرد.
جوایـز :خـرس نقـره ای جشـنواره فیلـم
برلیـن  -بهتریـن بازیگـر مـرد از جشـنواره
فیلـم دوبلیـن  -جایـزه ویـژه جشـنواره
فیلـم لوکزامبـورگ  -بهتریـن کارگـردان
بین المللی از جشـنواره فیلم مونیـخ  -جایزه
فیپرشـی از جشـنواره فیلـم سـن سباسـتین.

جشنواره فجر
نظر پسر رسول مالقلی پور درباره داور شدن
صدرعاملی
علی مالقلی پور ،کارگردان قندون جهیزیه و پسر رسول
مالقلی پور با انتشــار متنی در اینستاگرامش ،به انتخاب
رســول صدرعاملی بــرای داوری در جشــنواره فیلم فجر
انتقاد کــرد .او در بخش هایی از این یادداشــت نوشــت:
«سالم رسول جان ،البته صدر عاملی عزیز تو که در صدر
عاملیــن داوری ها هســتی به تو تبریــک میگم کــه مادام
العمر داوری .آقای صدر عاملی ســام فقــط چند خط از
حرف هایت را به تو یادآوری می کنم .ســال  1393جزو
هیئت انتخاب جشــنواره فیلــم فجر بودی و بــا حضور در
برنامه هفــت در پخش زنده مقابل آقای گبرلو نشســتی و
در جواب چند ســوال به ســختی افتادی مثل این ســوال
که چــرا چند فیلم بــا آن که هنــوز فیلم بــرداری اش تمام
نشــده ،جزو فیلم های انتخاب شــده اســت؟ مثل این که
چرا فیلــم آقای صمــدی و کاهانــی و ...را که آمــاده بود،
بیرون گذاشتید؟ در آخر که ســخت زیر نور چراغ ها عرق
ریخته بــودی ،گفتی :این آخرین بار بود که داور شــدی و
دیگر هیــچ گاه داوری را قبول نمی کنــی چون کار خیلی
ســختی اســت اما ...با این حال و من تا زنده ام علیه تمام
رانت های ســینما می جنگــم .مافیای اکــران و تولید هم
منتظرم باشند ،مگر توبه کنند».
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دستمزد بازیگران فیلم «امیر»
نیما اقلیما ،کارگردان فیلم «امیر» در نشســت معرفی این
اثر برای شرکت در جشنواره فیلم فجر بیان کرد که برایش
همیــن که دیــدن فیلم «امیــر» بــه کیفیت لحظه تماشــای
مخاطب اضافه کند ،کافی است .به گزارش خبرآنالین ،او
افزود« :این فیلم هم درباره مرگ است و هم نیست .ترجیح
می دهم مخاطب بی واسطه با اثر برخورد کند .مرگ صرفا
به معنای از بین رفتن نیســت بلکه فراموش کردن زندگی
خود به معنای مرگ است ».اقلیما درباره هزینه های تولید
این فیلــم گفت« :حــدود  500میلیــون تومان بــرای فیلم
هزینه کردیم و بیش از حدود  200میلیون تومان هم برای
دستمزد بازیگران چهره پرداخت کردیم».

...

سینمای جهان

فیلم نامه «شکل آب» ،سرقت ادبی است؟ !
فرزند یک نویسنده آمریکایی مدعی شد فیلم «شکل آب»
به صــورت واضــح برگرفتــه از نمایش نامه پدرش اســت؛
ادعایی که با توجه به شباهت های دو داستان اصال بیراه
نیست .به گزارش ایسنا« ،دیوید زیندل» پسر «پل زیندل»
نمایش نامــه نویــس آمریکایــی در گفــت وگو بــا گاردین
گفت :معتقد اســت نمایش نامه «بگذار به نجوایت گوش
کنم» نوشــته پدرش در ســال  1969منبع ســاخت فیلم
«شــکل آب» ســاخته «گیرمو دل تورو» بوده کــه در جوایز
اسکار امسال با نامزدی در  13شاخه پیشتاز این رویداد
سینمایی است .داســتان نمایش نامه نوشته «پل زیندل»
درباره یــک نگهبان در یــک البراتوار تحقیقاتی اســت که
با یک دلفین اســیر شــده ارتباط برقــرار می کند و تالش
می کند این موجود را نجات دهد .پســر ایــن نمایش نامه
نویس برنده پولیتزر ادامه داد :بسیار شوکه شدم که یک
استودیوی بزرگ فیلم سازی می تواند فیلمی بسازد که به
وضوح برگرفته از اثر پدر درگذشــته من است ،بدون این
که برای دریافت حق ساخت این فیلم به ما مراجعه کنند.
فیلم نامه فیلم تحسین شده «شــکل آب» نوشته مشترک
«گیلرمو دل تورو» و «ونسا تایلر» است و روایت گر داستان
یک نظافتچی اســت که در دهــه  1960میالدی در یک
البراتوار در بالتیمور زندگی می کند و عاشق یک موجود
دریایی می شــود و تالش می کند آن را نجات دهد .با این
حال ،سخنگوی شرکت «فاکس سرچ الیت» این اتهامات
منتشر شده در فضای مجازی را رد کرده است.

بهترینغیرهالیوودیهای2017
کمی ،بیشترین تعداد فیلمهای ساخته
شهریار پوری -هالیوود و بالیوود دو صنعت بزرگ فیلمسازی در جهان هستند که از نظر ّ
در هر سال را به خود اختصاص میدهند ،با این حال از لحاظ کیفی فیلم های دیگری نیز در دنیا ساخته و نمایش داده می شوند
که برخی از آنها در مقایسه با پرفروشترین و بهترین فیلمهای سینمای آمریکا در رتبه بهتری قرار میگیرند .ثمره این فیلمها
با همان مقیاس هالیوودی شاید در رده بهترین فیلم های غیرانگلیسی زبان مراسم اسکار و گلدن گلوب دیده شود و شاید هم
نشود .اما به هر حال جشنوارههای شناخته شده و هنری مختلف مانند کن ،برلین ،ونیز و جوایز منتقدان نیز در تعیین عیار این
فیلمها شاخصهای مطلوبتری هستند .در این فهرست تعدادی از بهترین فیلمهای غیرهالیوودی سینمای جهان با توجه به
نمره سایتهای مشهور سینمایی و جوایز بینالمللی بررسی شدهاند.

مربع
Imdb:7.7 Metacritics:72
سو ئد
دربـاره کارگـردان :روبـن اوسـتلوند
کارگـردان  43سـاله سـوئدی ،دو دهـه
قبـل در ارتفاعـات اروپـا فیلم هـای تبلیغاتـی
دربـاره ورزش اسـکی می سـاخت .همیـن
تبحـرش در کار بـا بـرف و سـرما تبدیـل بـه
یکـی از مهم تریـن و بهتریـن فیلم هـای سـال
 2014بـه نـام «فـورس مـاژور» شـد« .فـورس
ماژور» یـا آن طور کـه در سـینماهای آمریکای
شمالی اکران شد« ،توریسـت» گرچه آغازگر
شـهرت اوسـتلوند بـود امـا نخسـتین فیلـم او
نیسـت« .گیتار مغولـی» ( )2004نخسـتین
فیلـم اوسـتلوند اسـت کـه بـا مجموعـه ای از
نابازیگرها سـاخته شـد و حال وهوای کمدی
داشـت« .غیرارادی» چهار سـال بعد سـاخته
شـد و به دلیل نماهای طوالنی و بـدون کات،
مـورد توجـه منتقـدان قـرار گرفـت« .بـازی»
سـومین فیلـم ایـن کارگردان سـوئدی اسـت
که در سـال  2011به شـدت مورد توجه قرار
گرفـت و راه را بـرای موفقیت فیلـم بعدی اش
«فورس ماژور» فراهم کرد« .فورس ماژور» در
جشـنواره های هنری و غیرهنری دیده شد و
جوایـز متعـددی را از آن تهیه کننـدگان کرد.
بـا ایـن وجـود ،فیلـم آخـر اوسـتلوند« ،مربـع»
بـه گمـان بسـیاری از منتقـدان مرزهـای
زیبایی شناسـی را حتـی از فیلـم قبلـی هـم
بیشـتر پیـش می بـرد و احتمـا ًال همیـن فیلـم
را بایـد بهتریـن فیلـم کارگردانـش تـا امـروز
دانسـت.
دربـاره فیلـم« :مربـع» بـا بـازی کالئـس
بنـگ ،الیزابـت مـوس ،دومنیـک وسـت
و تری نوتاری داسـتان «کریسـتین» مـوزه دار
معـروف هنرهای مدرن سـوئد اسـت .او از هر
نظـر یـک فـرد متشـخص و محتـرم به حسـاب
می آیـد و رفتـارش درسـت همـان چیـزی
اسـت کـه می تـوان از یـک انسـان فرهیختـه
سـراغ داشـت .اوضـاع امـا بر همیـن روال
باقـی نمی مانـد ،در یـک حادثـه ،کریسـتین
بـه جرمـی متهـم می شـود ،او امـا بـه جـای
اقدامات منطقی و مرسوم راه دیگری را برای
اثبـات بی گناهـی خـود انتخـاب می کنـد،

راهـی کـه اتفاقـات اصلـی این کمـدی تلـخ را
رقـم می زنـد .مربـع در کنـار همـه جوایـز ریـز
و درشـتی کـه تاکنـون از آن خود کرده اسـت،
شـانس اصلی دریافـت جایزه اسـکار 2018
نیـز محسـوب می شـود.
جوایز :نخـل طالی جشـنواره کـن  -بهترین
فیلم ،فیلم کمـدی ،کارگـردان ،بازیگـر مرد،
فیلم نامه و طراحی صحنه از جایزه فیلم اروپا
 بهتریـن فیلم غیرانگلیسـی زبان جشـنوارهتورنتـو  -بهتریـن فیلـم غیرانگلیسـی زبان
از جایـزه انجمـن منتقـدان شـیکاگو  -نامـزد
بهترین فیلم غیرانگلیسـی زبان گلدن گلوب
 نامـزد بهتریـن فیلـم غیرانگلیسـی زباناسـکار.

بیعشق
Imdb:7.9 Metacritics:90
روسیه
دربـاره کارگـردان :آنـدری زویاگینتسـف از
شناخته شده ترین فیلم سـازان روسیه است.
از همـان نخسـتین فیلم بلنـد ،زویاگینتسـف
وارد فهرسـت اهالـی بین المللـی سـینما
شـد« .بازگشـت» در سـال  2003بعـد از یک
مجموعـه تلویزیونـی ،نخسـتین فیلـم اوسـت
که توانسـت شـیر طالی جشـنواره فیلـم ونیز
را بـرای کارگردانـش بـه ارمغـان بیـاورد .دو
فیلم بعدی زویاگینتسف« ،تبعید» ()2007
و «النـا» ( )2011نیـز فیلم هـای شـاخصی
بودنـد و هـر دو در جشـنواره فیلـم کـن حضور
پیـدا کردنـد« .لویاتـان» ( )2014اوج
فیلم سازی این فیلم سـاز روس است ،فیلمی
سرشـار از اسـتعاره ها و کنایه هـای سیاسـی
و اجتماعـی و تصویربـرداری خیره کننـده
و فضاسـازی های هولنـاک« .لویاتـان»
جایـزه بهتریـن فیلم نامـه جشـنواره کـن را از
آن زویاگینتسـف کـرد ،برنـده گـوی طالیـی
ِ
گلدن گلـوب شـد و در هشـتاد و هفتمیـن
مراسـم اسـکار جـزو نامزدهـای بهتریـن فیلم
غیرانگلیسـی زبان بـود« .بی عشـق» آخریـن
فیلـم ایـن کارگـردان و قطعـ ًا یکـی از بهتریـن
فیلم هـای غیرهالیـوودی  2017اسـت.
دربـاره فیلـم« :بی عشـق» بـا بـازی ماریانـا
اسـپیواک ،آلکسـی روزیـن ،ماتـوی ناویکوف
و مارینا واسیلیوا ،داسـتان پدر و مادری است

کـه مدت هاسـت از یکدیگـر جـدا شـده اند و
هیـچ عشـقی بـه یکدیگـر ندارنـد .تنهـا نقطـه
مشترک شـان فرزنـد آن هاسـت و بـا گـم
شـدن او ایـن دو دوبـاره در کنـار یکدیگـر قرار
می گیرند« .بی عشـق» با توجه بـه کنایه های
تنـد سیاسـی فیلـم قبلـی زویاگینتسـف مورد
حمایت هـای دولـت روسـیه قـرار نگرفـت و
همـان مسـیر فیلـم قبلـی را طـی کـرد .فیلـم
اگرچـه نمایشـگر زندگـی روس هاسـت امـا
موقعیت هـا و شـخصیت هایش را می تـوان
در سرتاسـر جهان یافـت .با این حـال فیلم باز
هم سیاسـت های حاکـم را به نقد می کشـد و
سـعی می کند کنایه هایـی به مسـائل داخلی
ایـن کشـور داشـته باشـد .عالقه منـدان بـه
سـینمای روسـیه و روزهـای پرشـکوه آن در
گذشـته های نه چندان دور می تواننـد بـا
«بی عشـق» و زویاگینتسـف همچنـان بـه
سـینمای نـاب روسـی وفـادار بماننـد.
جوایـز :جایـزه دسـتاوردهای کارگردانـی
از جشـنواره آسیاپاسـیفیک  -جایـزه ویـژه
هیئـت داوران جشـنواره فیلـم کـن  -جایـزه
بهترین فیلم برداری و موسیقی متن از جایزه
فیلـم اروپـا  -بهتریـن فیلـم جشـنواره فیلـم
لنـدن  -بهتریـن فیلـم بین المللـی جشـنواره
مونیخ  -بهترین کارگردانـی و تصویربرداری
از انجمـن منتقـدان روسـیه  -بهتریـن فیلـم
جشـنواره زاگـرب  -نامـزد دریافـت بهتریـن
فیلم غیرانگلیسـی زبان گلدن گلوب  -نامزد
دریافـت بهتریـن فیلـم غیرانگلیسـی زبان
اسـکار.

درباره بدن و روح
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مجارستان
درباره کارگـردان :ایلدیکو اِنیِدی فیلم سـاز
زن و  62سـاله مجارسـتانی اسـت .انیـدی
بـا فیلـم «قـرن بیسـتم مـن» در سـال 1989
مطـرح شـد .ایـن فیلـم توانسـت بـرای
کارگردانـش دوربیـن طالیی جشـنواره فیلم
کـن آن سـال را بـه همـراه داشـته باشـد .پنـج
سـال بعـد در سـال  1994یـک فیلـم فانتزی
بـه نـام «شـکارچی جـادو» را کارگردانـی کرد
که منتقـدان باز هم سـبک فضاسـازی هایش
را پسـندیدند امـا موفقیت هـای فیلـم اولـش

تکـرار نشـد« .تومـاس و جولـی» ()1997
«سـیمون جادوگـر» ( )1999فیلم هـای
و
ِ
بعـدی انیـدی بودنـد کـه بـه روال فیلم هـای
قبلی مـورد توجه قـرار می گرفتنـد و جوایزی
هم بـرای سـازندگان خود کسـب می کردند.
با شـروع قـرن جدید رونـد فیلم سـازی انیدی
متوقـف شـد و جـز دو فیلـم کوتـاه در سـال
 2004و  2008فیلـم دیگـری توسـط او
سـاخته نشـد .انیـدی از سـال  2012تـا
 37 ،2014اپیزود از سریال موفق «درمان»
را در خـود مجارسـتان کارگردانـی کـرده
اسـت« .دربـاره بـدن و روح» در واقـع اولیـن
فیلم کارگردان بعد از  18سال دوری از پرده
نقـره ای اسـت.
دربـاره فیلـم« :دربـاره بـدن و روح» بـا بـازی
گـزا مورسـانی و الکسـاندر بوربلـی داسـتان
«آنـدره» و «ماریـا» اسـت کـه هـر دو در یـک
کشـتارگاه زندگـی می کننـد .آن هـا هر شـب
یـک رویـای مشـترک دارنـد ،رؤیایـی کـه در
آن خـود را دو آهویـی می بیننـد که بـا یکدیگر
مالقات می کنند .آنـدره و ماریـا از این خواب
مشـترک اطالعی ندارند اما با حضـور در یک
مصاحبه روان شناسی که شـرکت برای همه
ترتیـب داده ایـن جریـان فـاش می شـود.
جوایـز :خرس طالیی جشـنواره فیلـم برلین
 قورباغـه طالیـی بهتریـن فیلم بـرداریاز جشـنواره کمرایمیـج  -بهتریـن بازیگـر
زن از جشـنواره فیلـم اروپـا  -فیلـم منتخـب
تماشـاگران جشـنواره فیلم بمبئی  -بهترین
فیلم جشنواره فیلم سـیدنی  -نامزد دریافت
بهتریـن فیلـم غیرانگلیسـی زبان اسـکار.

سویدیگرامید
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فنال ند
دربـاره کارگـردان :آکـی کوریسـماکی
بهتریـن و معروف تریـن فیلم سـاز کشـور
فنالنـد و یکـی از مشـهورترین فیلم سـازان
اسـت.
اسـکاندیناوی
کشـورهای
کوریسـماکی بـا اقتباسـی از «جنایـت و
مکافـات» داستایوفسـکی در سـال 1983
وارد سـینما شـد و بـا «سـایه ها در بهشـت»
( )1986و «آریـل» ( )1987جـای خـود را
در سـینمای جهـان و در میان جشـنواره های
معتبـر محکـم کـرد .در سـال  2002بهترین
فیلـم دوران فیلم سـازی اش بـه نـام «مـردی
بـدون گذشـته» را سـاخت که عالوه بر کسـب
جوایـز مختلـف در جشـنواره کـن نامـزد
بهتریـن فیلـم غیرانگلیسـی زبان اسـکار هـم
شـد ،امـا کوریسـماکی بـه نشـانه اعتـراض
بـه فعالیت هـای جنگ طلبانـه آمریـکا در
ایـن مراسـم حاضـر نشـد .فیلـم بعـدی اش
«روشـنایی ها در تاریکـی» ( )2006هـم
نامـزد دریافـت اسـکار شـد امـا کوریسـماکی

محوشدگی
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...

چهره ها و خبر ها
زهــره صفــوی ،بازیگــر پیــش کســوت ســینما و تلویزیون
می گویــد کــه بیشــتر ،نقش هــای کوتــاه و غیرکلیــدی به
همسنهای او پیشنهاد میشود و آنها را بازی می کنند تا
فرامــوش نشــوند .او در گفــت و گو با مهــر ادامه
میدهد« :برای بیشتر سریالها ،بازیگران
جــوان را می آورنــد و گریــم می کننــد یا
هنروران را می آورند و بــا آن ها به صورت
رایگان کار میکنند».
شبنم مقدمی که با فیلم«خجالت نکش» در جشنواره فیلم
فجرامسالحاضرخواهدبود،بهخبرآنالینگفته:
«از پذیرفتن نقش در این فیلم دلهره داشــتم
زیرا از نظر ســطح اجتماعی ،سن و سال و
ویژگیهای رفتاری نقشی را بازی کردم
که خیلی با من فاصله داشت».
ویشکا آســایش با ســریال کمدی دیوار به دیوار 2که برای
پخش نوروزی شبکه3در حال آماده شدن
اســت ،به تلویزیــون خواهد آمــد .او در
فصل اول این سریال هم حاضر بود.

...

سینمای ایران

آلمان
دربـاره کارگـردان :فاتـح آکیـن فیلم سـاز
مشـهور آلمانی-ترکـی اسـت .آکیـن بعـد
از فارغ التحصیلـی از دانشـگاه ،چنـد فیلـم
کوتـاه سـاخت کـه در جشـنواره های محلـی
بسـیار موفـق بودنـد ،امـا بـا نخسـتین فیلـم
بلندش« ،کوتاه و بـدون درد» ،پلنـگ نقره ای
جشـنواره فیلـم لوکارنـو را دریافـت کـرد و در
آلمـان بـه عنـوان یـک اسـتعداد جـوان مـورد
توجـه قـرار گرفـت« .در جـوالی» فیلـم بعـدی
آکیـن در سـال  2000در جشـنواره فیلـم
آلمـان برنـده جایـزه بهتریـن بازیگـر زن شـد
و در جشـنواره ترومسـوی نـروژ جایـزه ویـژه
تماشـاگران را دریافـت کـرد .بـا موفقیـت
ایـن دو فیلـم آکیـن «سـولینو» را در سـال
 2002سـاخت کـه نتوانسـت انتظـارات
را بـرآورده کنـد ،امـا در سـال  2004هنـر
کارگردانـی آکیـن شـکوفا شـد و فیلـم «در
مقابل دیوار» توانسـت بعد از  40سال خرس
طالیـی برلیـن را نـزد آلمان هـا نـگاه دارد.
فیلـم موفقیت هـای زیـاد دیگـری نیـز کسـب
کـرد و نـام کارگردانـش را در میـان بـزرگان
سـینمای آلمـان مسـتحکم تر کرد .سـه سـال
بعد در سـال « ،2007لبه بهشت» به نمایش
گذاشـته شـد ،فیلمـی کـه علاوه بر موفقیـت
در میان تماشـاگران توانسـت جایـزه بهترین
فیلم نامـه را از جشـنواره کـن تصاحـب کنـد.
«لبـه بهشـت» تقریبـ ًا در فهرسـت بهتریـن
فیلم هـای بیشـتر نشـریات و منتقـدان
سـال  2007حضـور داشـت و یـک فیلـم
بین المللـی تمام عیـار بـود .موفقیت هـای
آکیـن بـا «روح آشـپزخانه» ادامـه داشـت و
در سـال  2009جایـزه ویـژه هیئـت داوران
جشـنواره ونیـز را بـه کلکسـیون آکیـن افزود.
«بـرش» ( )2014و «خداحافـظ برلیـن»
( )2016فیلم هـای بعـدی آکیـن هسـتند
که اولـی یک فیلـم شکسـت خورده در پرونده
کارگردانـش محسـوب می شـود و دومی یک
فیلـم متوسـط« .محوشـدگی» آخریـن فیلـم
کارگـردان سرشـناس ترک تبارنشـانه ای از
بازگشـت دوبـاره کارگردانـش بـه روزهـای
اوج اسـت.
دربـاره فیلم« :محوشـدگی» با حضـور دایان
کروگر ،دنیس موسـکیتو ،نومان آکار و سامیا
موریـل چانکریـن دربـاره زندگـی «کاتیـا»
اسـت؛ زندگـی کـه بعـد از انفجـار یـک بمـب
و کشـته شـدن شـوهر و پسـرش در آسـتانه
فروپاشـی قـرار گرفتـه اسـت .کاتیـا بعـد از
مدتـی عـزا و ماتـم و اجـرا نشـدن عدالـت،
تصمیـم می گیـرد خـود شـخص ًا انتقـام
خانـواده اش را بگیـرد« .محوشـدگی» علاوه
بر کارگردانـی درخشـان آکیـن ،از دایـان
کروگـر ،بازیگـر سرشـناس آلمانـی بهـره
می گیـرد .نمایـش کروگـر در ایـن فیلـم از
نقـاط شـاخص «محوشـدگی» اسـت.
جوایـز :بهتریـن بازیگـر زن از جشـنواره فیلم
کـن  -بهتریـن فیلـم منتقـدان نیویـورک -
جایـزه بهتریـن فیلـم انجمـن منتقـدان
کانـزاس  -بهتریـن فیلـم غیرانگلیسـی زبان
گلدن گلـوب  -نامـزد دریافـت جایـزه بهترین
فیلـم غیرانگلیسـی زبان اسـکار.

«نیکی کریمی» در مصائب شیرین 2
علیرضــا داودنژاد کــه از چند مــاه قبل بــرای فیلم برداری
«مصائب شیرین  »2در انگلســتان به سر می برد ،همچنان
مشــغول فیلم برداری فیلم جدیدش اســت .به تازگی خبر
رسیده است که نیکی کریمی مقابل دوربین این کارگردان
ســینما می رود و قرار اســت ترالن پروانه نیز هفته آینده در
«منچســتر» مقابل دوربین برود .داودنژاد که در ســال 77
«مصائب شیرین  »1را ساخت در پاسخ به این که سرنوشت
بچه هــای «مصائب شــیرین» را در این فیلــم خواهیم دید؟
به ایســنا گفته اســت« :بله ،آن هــا در همان شــرایطی قرار
می گیرند که پدر و مادرهای شان را در آن قرار داده بودند،
اگرچه با تفاوت هایی کــه به زمان و مــکان متفاوت مربوط
میشود».

«رگ خواب» بهترین فیلم
جشنواره لبنانی شد
فیلم «رگ خواب» به کارگردانی حمیــد نعمت ا ...که در
بخــش رقابتی جشــنواره فیلــم «جونیه» در کشــور لبنان
حضور داشــت ،جایزه بهترین فیلم این رویداد سینمایی
را به خــود اختصــاص داد .به گزارش ایســنا ،جشــنواره
بین المللی فیلم «جونیه» که در کشــور لبنان برگزار شد،
در بخــش رقابتــی عــاوه بر فیلــم «رگ خــواب» از ایران
میزبــان نمایــش فیلم هایی از کشــورهای برزیــل ،مصر،
یونان ،مصر و تونس نیز بود.

جایزه سوئدی برای «فروشنده» فرهادی
اصغر فرهادی که پیشتر برای فیلم «جدایی نادر از سیمین»
برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم خارجی زبــان ســال آکادمی
ســینمایی ســوئد شــده بود ،بــار دیگر ایــن جایــزه را برای
«فروشــنده» کســب کــرد .بــه گــزارش خبرآنالیــن ،فیلم
«فروشنده» جایزه بهترین فیلم خارجی زبان سال آکادمی
سینمایی ســوئد را دریافت کرد .فیلم های برگزیده در این
مراســم با رأی سینماگران ســوئدی در رشته های مختلف
انتخــاب می شــوند .پیش از ایــن نیــز جایزه بهتریــن فیلم
خارجی زبان ســال برای فیلم «جدایی نادر از ســیمین» به
ا صغر فرهادی اهدا شده بود .این مراسم مهم ترین مراسم
سینمایی سوئد است.
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