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عرضه «تنگه ابوقریب»
در بازار فیلم برلین

مهر  -فیلم ســینمایی «تنگه ابوقریب» با نام بین المللی  The Lost Straitبه تهیه کنندگی سعید ملکان و کارگردانی بهرام توکلی در اولین
نمایش خارجی خود در روز جمعه  16فوریــه برابر با  27بهمن در بازار فیلم جشــنواره بین المللی برلین به نمایــش درمی آید .این فیلم در
سیوششمین جشنواره ملی فیلم فجر حضوری موفق داشت و توانست شش سیمرغ بلورین کسب کند.

حواشیادامهدارجشنواره فجر

...

سینمای جهان

دل تورو رئیس هیئت داوران جشنواره ونیز
گیلرمو دل تورو فیلم ساز مشهور مکزیکی به عنوان رئیس
هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز برگزیده شد .به گزارش
ایســنا ،این کارگردان که ســال گذشــته برای فیلم «شکل
آب» تندیس شیر طالی جشنواره ونیز را به خانه برد ،هیئت
داوران هفتادوپنجمیــن دوره ایــن جشــنواره را هدایــت
می کند .خالق آثاری چون «هزارتوی پن» و «پسر جهنمی»
در این باره گفت« :منصوب شــدن به عنــوان رئیس هیئت
داوران جشــنواره ونیز ،افتخار و مســئولیتی بزرگ است و
من آن را با سپاس گزاری و احترام می پذیرم ونیز پنجره ای
به دنیای سینما و فرصتی برای جشن گرفتن قدرت سینما
و ارتباطات فرهنگی است« ».شــکل آب» که شانس زیادی
برای دریافت مهمترین جوایز اسکار دارد ،برای دریافت13
تندیس اسکار نامزد شده است .دلتورو همچنین در جوایز
«گلدن گلوب» موفق به کســب جایزه بهتریــن کارگردانی
شد .هفتادوپنجمین دوره جشــنواره فیلم ونیز از  29اوت
آغاز به کار میکند و تا هشتم سپتامبر ادامه خواهد داشت.

محمد عنبرسوز  -پساز گذشت بیش از  48ساعت از برگزاری مراسم اختتامیه سیوششمین جشنواره
فیلم فجر ،همچنان حواشــی مرتبط با برندگان سیمرغ ها ادامه دارد .برخی ســینماگران به روش های
مختلفی از جمله ارسال نامه به دبیر جشنواره ،ســعی در اعالم اعتراض و نارضایتی خود از نحوه اهدای
جوایز دارند .نکته جالب توجــه در این باره صحبت های عجیب رســول صدرعاملی و محمدرضا فروتن
به عنوان دو تن از داوران جشــنواره در برنامه «هفت» و اظهارات ایشــان درباره چند فیلم بود که به نظر
میرسد به نارضایتیها دامن زده است.

▪اعتراضات جدید به داوریها

رســـــول ص ــدرع ــام ــل ــی و
محمدرضا فروتن به عنوان
دو عــضــو هیئت داوران
جــشــنــواره ســی وشــشــم،
ســاعــاتــی پـــس از مــراســم
اخــتــتــامــیــه و بـــا ژســتــی
دموکراتیک ،به استودیوی
برنامه «هفت» آمدند تا درباره داوری های انجام شده
توضیحاتی را به مردم ارائه کنند.
در بخشی از این توضیحات صحبت از داوری نشدن
فیلم های مستند ،تنها فیلم پویانمایی و نیز تحت الشعاع
قــرار گرفتن بخش های فنی فیلم «التــاری» به دلیل
آزاردهنده تشخیص داده شدن این فیلم از نظر داوران،
مطرح شد .توضیحاتی که به وضوح با آیین نامه ،اصول
و اطالعیه های رسمی منتشر شده توسط دبیرخانه

جشنواره در تناقض بود و آتش به خرمن معترضان این
رویداد سینمایی انداخت.
گروه «هنر پویا» به عنوان تولیدکننده فیلم پویانمایی
«فیلشاه» در بیانیه ای داوری نشدن این اثر را یکی از
عجیب ترین اتفاقات تاریخ جشنواره معرفی و راجع
به تناقضات موجود بین سخنان داوران و اعالنات
دبیرخانه اعتراض کــرد .بر اساس این بیانیه مطابق
آیین نامه« ،فیلشاه» باید در تمام بخش های سودای
سیمرغ داوری می شد؛ اتفاقی که داوران به صراحت
آن را رد کردند.
مرتضی شعبانی تهیه کننده و رضا فرهمند کارگردان
فیلم مستند «زنــانــی بــا گــوشــواره هــای بــاروتــی» نیز
طی نامه ای به ابراهیم داروغـــه زاده دبیر جشنواره
ســی وشــشــم ،بــا اتــخــاذ موضعی مشابه ســازنــدگــان
«فیلشاه» ،راجع به داوری نشدن اثرشان در بخش های
مختلف ســـودای سیمرغ ابـــراز نارضایتی کــردنــد.

سازندگان این مستند ،نگاه هیئت داوران جشنواره به
نمایندگان این سینما را توهین آمیز و برخالف آیین نامه
جشنواره خواندند .مجیدرضا مصطفوی کارگردان
فیلم «آستیگمات» نیز که فیلمش در مرحله ابتدایی
حذف شد و به بخش رقابتی راه نیافت ،طی نامه ای
به دبیر جشنواره ،داوری هـــای جشنواره امسال را
«غیرکیفی» معرفی و بر لزوم آسیب شناسی ســواد،
درک و تأثیرپذیری آرای داوران این جشنواره تأکید
کرد .مصطفوی در بخش دیگری از نامه اش نوشته «من
اطمینان دارم که این حذف نه تنها سهوی بلکه بر اساس
تعمد بوده است» .
▪احتمال شکایت قضایی از داوران

دیگر واکنش خبرساز روز
گذشــته نیــز بــه پســت
ســیدمحمود رضــوی،
تهیه کننده فیلم «التاری»،
مربــوط بــود کــه در ادامه
اعتراض حمیــد فرخ نژاد،
اعالم کرد بر اساس اعالم
یک تیم حقوقی ،امکان شکایت از دبیرخانه جشنواره به
دیوان عدالت اداری کشــور وجــود دارد .جالب این که
رضوی هــم در پســت خــود بــه «صحبت هــای دو نفر از
داوران عزیــز جشــنواره دربــاره ممیزی محتــوا به جای
داوری» اشاره کرده بود.

...

سینمای ایران

▪عذرخواهی مهران احمدی

یکــی دیگــر از خبرهــای
پربازدید فضای مجازی در
روزهای جشنواره ،مربوط
به واکنــش عجیــب مهران
احمدی در پاســخ به سوال
یکی از خبرنــگاران درباره
اســتفاده او از شوخی های
رکیک بود .این کارگردان سینما روز گذشته در نشستی
ضمن اشــاره به اهمیت بــاالی خانواده و اولویت مســائل
اخالقی ،به خاطر سوءتفاهم ایجادشده در نشست خبری
فیلم «مصادره» عذرخواهی کرد.
▪قدردانی سردار جعفری از حاتمیکیا

صــحــبــت هــای جنجالی
ابـــراهـــیـــم حــاتــمــیکــیــا،
کارگردان باسابقه و برنده
ســیــمــرغ بــلــوریــن بهترین
ک ــارگ ــردان ــی ،در هنگام
دریافت جایزه اش ،از دیگر
حواشی پربازدید جشنواره
امسالبود.درهمینزمینهسردارجعفریفرماندهکلسپاه
پاسداران،درواکنشبهسخنانحاتمیکیا،اوراهنرمندی
فداکارومتعهدتوصیفوبهخاطرزحماتشدرتهیهفیلم«به
وقتشام»ازاینکارگردانسپاسگزاریکرد.

احتمال اکران «التاری» در نوروز
مدیر پخش و بازاریابی موسســه «بهمن ســبز» از سه گزینه
برای اکران نوروز  97نام برد.
به گزارش ایســنا ،غالمرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی
این موسســه گفت« :با توجه بــه این که آقــای حاتمی کیا و
موسسه اوج تهیه کننده فیلم «به وقت شام» تمایل داشتند
فیلمشان را موسسه «فیلمیران» پخش کند ،قرار شد پخش
این فیلم را فیلمیران برعهده بگیرد ».وی درباره فیلمهایی
که حوزه هنری نوروز 97اکران خواهد کرد گفت« :به سنت
هرسالبرایاکراننوروزیچندفیلمبهعنوان گزینهمطرح
میشوند،احتماالدرجمعبندیاولیهپیشنهاداینموسسه
«فیلشاه»« ،لونهزنبور» و «التاری» هستند».

...

تلویزیون

روایت سارا بهرامی برنده سیمرغ بلورین جشنواره از سختی های بازی در «دارکوب»
عذرخواهی سازندگان «پیتر خرگوش
برای صحنه مربوط به آلرژی

»

ســازندگان فیلم جدید «پیتر خرگــوش» برای نشــان دادن
صحنهمربوط به آلــرژی یکــی از شــخصیتها عذرخواهی
کردند.بهگزارشخبرگزاریمهر،درصحنهایازفیلم،پیترو
دوستانششخصیتتاممکگرگورراکهبهتمشکحساسیت
دارد،باتیروکمان،تمشکبارانمیکنندوحتییکتمشک
بهدهانشمیاندازند،بهشکلیکهاومجبورمیشودداروی
ضد حساسیت بزند .از ســازندگان فیلم به دلیل این صحنه
انتقادشدهاست.شرکتفیلمسازیسونیوتهیهکنندگان
فیلــم در بیانیــهای مشــترک گفتهاند کــه باید موضــوع را
جدی میگرفتند .فعــاالن ،این صحنه از فیلــم را محکوم
کردهاند و بعضی از کاربران توییتر با اســتفاده از هشتگ
 #boycottpeterrabbitخواهان تحریم فیلم شدهاند.
بنیاد خیریه «کــودکان مبتال به آلرژیهــای غذایی» در
یک پست فیسبوکی گفته است« :شــوخیهای مربوط به
آلرژیغذاییبرایسالمتافرادمضراست».هزاراننفرهم
با امضای یک طومار ،از شرکت فیلمسازی سونی خواستند
عذرخواهی کنــد .این فیلم برگرفته از کتــاب پیتر خرگوش
اثر بئاتریکس پاتر است و پخش آن ،این هفته در سینماهای
آمریکا آغاز شد .شرکت فیلمسازی ســونی روز یک شنبه در
بیانیهاشگفت:گنجاندناینصحنه،حتیبهشکلکارتون
وکمدیاشتباهبود.

برای ایننقش ،از درون شکستم

میزان  -ســارا بهرامی بازیگر برنده ســیمرغ بلورین جشــنواره فیلم
فجر درباره سختیهای بازی در فیلم سینمایی
«دارکوب»گفت«:واقعیتامرهیچفرقیبین
فیلم«دارکوب»و«ایتالیاایتالیا»وجودندارد
و من در هر کاری که وارد شوم تمام تالشم
راخواهمکرد».
وی درباره اســتاندارد بودن شرایط
تولید فیلم «دارکوب» افزود« :البته
ایــن را فراموش نکنیــم که وقتی
در فیلمی گــروه و عوامل خوب و
یکدست باشــند کار هر بازیگری
بهتر و بیشتر دیده می شود .بازی
در فیلم «دارکوب» دقیق ًا به همین

گونه بود و فعالیت من حاصل تالش عمومی یک گروه منسجم بود».
بازیگر «ایتالیا ایتالیا» درباره احتمال بازی دوباره در نقش یک معتاد
تاکید کرد« :هر نقش جذابی که به من بدهند بازی میکنم و اگر باز
هم نقشی خوب به عنوان یک زن معتاد به من پیشنهاد شود ،قبول
می کنم ».وی درباره چگونگی رســیدن به نقش خــود در این فیلم
اضافه کرد« :به خاطــر بازی در فیلم «دارکــوب» تحقیقات میدانی
بسیاری را انجام دادم و برای رسیدن به نقش به بسیاری از مناطق
شهر رفتم .به ســبک بازی و رســیدن به نقش دیگر بازیگران کاری
ندارم اما من به این نحو به نقش می رســم .به عنــوان مثال در فیلم
«ایتالیا ایتالیا» هم دفعات بسیاری با دســتیار کارگردان معاشرت
میکردم تا به آن نقش برسم».
او تاثیر نقش خود در فیلم بهروز شعیبی را بسیار زیاد دانست و ادامه
داد« :روزهای اول که به آن محلهها میرفتم و معتادان را میدیدم تا

چندینروزشوکهبودموهیچچیزرانمیتوانستمبهخانه
ببرم.خیلیروزهاباگریهوبغضودردبهخانهمیرفتم
اما بعد ًا به خودم مسلط شدم و سعی کردم برنقشم
تمرکزکنم.منروزهاوهفتههابعدازفیلمبرداری
فیلم«دارکوب»زهرایناتفاقاتراازوجودمخارج
میکردم».بهرامیدرهمینزمینهخاطرنشان
کرد« :برای بــازی در فیلم «دارکــوب» روزگار
بسیار سختی را پشت سر گذاشتم ،زیرا آن چه
بیرونی است یک شخصیت است اما من برای
ایــن نقــش از درون خرد شــدم و شکســتم.
هنوز هم نتوانستم با آن نقش کنار بیایم و با
این که از اردیبهشت فیلمبرداری تمام شده
ولیهنوزباآنشخصیتدرگیرم».

مناظره داغ فوتبالی در «نود

»

شبکه سه در نخستین ســاعات روز گذشته اتفاق ویژه ای
را بــرای مخاطبانــش رقــم زد؛ مناظــره علــی کریمــی و
محمدرضا ســاکت دبیرکل فدراســیون فوتبال .کریمی
که مدتی است مدام از ارکان مختلف فدراسیون انتقاد و
مســئوالن این نهاد را به مناظره دعوت می کند ،باالخره
دوشنبه شــب در «نــود» روبــه روی ســاکت نشســت و بــه
انتقادهای افشــاگرانه اش ادامه داد .این اتفاق در حالی
رخ داد که اعتراضات کریمی ،تا قبل از این برنامه در همه
برنامه های فوتبالی تلویزیون تحریم شــده بود و هیچ گاه
به آن پرداخته نمی شــد .به نظر می رسد حواشی پرشمار
این مناظره که از همان نیمه شــب در فضای مجازی آغاز
شده بود ،تا مدت ها ادامه داشته باشد.
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