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در تعطیالت نوروزی
سریال «گلشیفته»توزیع نمیشود

...

▪نقطه شروع

سینمای ایران

َبدمن سینمای هند
همبازی فرخ نژاد شد
گلشن گروور معروف به َبدمن ســینمای هند به پروژه فیلم
سینمایی «دختر شیطان» پیوست تا در کنار جکی شروف و
حمید فرخنژاد به ایفای نقش بپردازد.
به گزارش ایسنا ،در پرونده کاری این بازیگر هندی ،بیش از
 400فیلم به چشم می خورد .گلشن گروور پیش از این نیز
در فیلم «سالم بمبئی» با قربان محمدپور همکاری داشته
است .پیش بینی می شــود فیلم برداری «دختر شیطان» تا
اواخر فروردین ادامــه یابد؛ این فیلم پنجمیــن فیلم قربان
محمدپــور در مقــام کارگــردان و بیســتمین فیلــم وی در
مقام فیلم نامه نویس اســت .تمام صحنه هــای فیلم «دختر
شیطان» در بالیوود فیلمبرداری میشود.

سازندگان «فیلشاه» امیدوار به
عبور از رکورد «شاهزاده روم»
هادی محمدیان درباره اکران نوروزی انیمیشن سینمایی
«فیلشاه» گفت« :معتقدیم تعطیالت نوروزی زمان مناسبی
برای تفریح کودکان است و یک فیلم کودک خوب میتواند
تفریح سالمی برای کودک و خانواده باشد».
به گزارش ایسنا ،این کارگردان در عین حال معتقد است:
«یک فیلم هــر زمان کــه اکران شــود ،فیلم ســازش نگران
فروش و اســتقبال مــردم از آن اســت ».محمدیــان درباره
احتمال موفقیــت «فیلشــاه» در اکران گفــت« :عواملی در
فیلم وجود دارد که از نظر بســیاری ظرفیــت فروش باالیی
دارد« .فیلشاه» استانداردهای انیمیشن های دنیا را دارد
و به مخاطبــش احترام می گــذارد .زمان اکران «فیلشــاه»
در جشنواره فجر نیز شاهد ارتباط خوب مخاطبان کودک
و نوجوان با فیلم بودیــم و امیدواریم در اکــران عمومی نیز
شــاهد این موضوع باشــیم .در مجمــوع اگر نحــوه اکران و
تبلیغات خوبی داشته باشیم حتما مضمون و ساختار قصه
قابلیت جذب مخاطب را دارد و امیدواریم بتوانیم در فروش
«شاهزاده روم» رکورد بزنیم».
انیمیشــن ســینمایی «فیلشــاه» محصــول جدیــد گــروه
«هنرپویــا» ،بــه عنــوان تنهــا نماینــده ســینمای کــودک و
انیمیشن نوروز امسال در سینماهای سراسر کشور به روی
پرده می رود.

گیشه فیلم ها در دست
مدیران سینما

فارس  -براســاس نظام نامه جدید ،اکران نوروزی با هفت
سرگروه سینمایی آغاز شده و فیلم های سینمایی از دیروز
اکران خود را آغاز کردهاند .تعداد سالنهای سینمای فعال
با اضافه شدن پردیس سینمایی شهرک و پردیس باغ کتاب
به ناوگان ســینماهای تهران هم اینک حدود  130ســالن
است که با یک حساب سرانگشتی  19سالن به هر سرگروه
سینماییاختصاصمییابد.اماتنهاپردیسهاییمانندباغ
کتاب ،کورش و مگامال را در تهران داریم که بیش از هفت
ســالن دارند و پردیس های دیگر باید به صورت چرخشــی
فیلمها را به نمایش درآورند.
پردیسهایسینماییبهدلیلامکاناتوتجهیزاتمناسبی
که در اختیار دارند و اقبال مخاطب به این پردیسها خود را
موظف می دانند که به همه فیلم ها ســرویس مناسب ارائه
دهند زیرا تهیه کننــدگان آثار توقع دارند که فیلمشــان در
پردیس ها به نمایش درآید و همین موضوع باعث می شود
مدیریت ســینما اختیاراتش در نمایــش فیلم ها دوچندان
شــود .البته اگر افزایش ســرگروه ها در مقطع نوروز اتفاق
نمی افتاد شاید این حجم فیلم جدید و توقع تهیه کنندگان
برای اکران فیلم ها در پردیس ها یا سینماهای چندسالنه
این قدر نمود نداشت و مدیریت اکران به دست سالنداران
نمی افتــاد اما اکــران همزمان فیلم هــا در اکــران نوروزی
باعث میشود بیش از پیش مدیریت اکران فیلمها به دست
سالنداران سینما باشد.

تدارکاتچی بودن هرگز عیب نیست و خود هادی هم با افتخار
از آن یــاد می کند .بــا این حــال اگر در شــرایط عــادی بگوییم
راه کارگردان شــدن چیســت ،کســی نمی گوید از تدارکات و
فعالیت در پشت صحنه باید شروع کرد.
منوچهر هادی اما دنبال راهی بود که وارد ســینما شــود« :من
ســال  72قبل از این که وارد ســینما شــوم ،تیتراژ برنامه های
تلویزیونی را می نوشــتم .تخصص اصلی ام خوشنویسی است
ولی من را اقناع نمیکرد .از بچگی به هنرپیشگی عالقه داشتم
و وقتی وارد سینما شــدم چون پارتی نداشتم و درس این رشته
را نخوانــده بودم از طریــق دیگــری وارد شــدم .یواش یواش از
آن جا که باید خودم در نقش خالق باشــم احســاس کردم فقط
کارگردانی میتواند من را قانع کند».

پیگیــران ســینما می داننــد
منوچهر هــادی کارش را از پشــت
صحنه شــروع کــرد ،آرام آرام پیش
آمــد و حاال مــرد اول یک فیلــم یعنی
کارگردان اســت .او ابایی نــدارد که
درباره گذشــته اش حــرف بزند و
بگوید روزگاری به عنوان مدیر
تدارکات در پروژه های
ســینمایی کار
می کرده.

ازتدارکات
تاکارگردانی!
مرورمسیرکاری پرپیچ وخم منوچهرهادی در سینما

منوچهر هادی یکی از چهرههای موفق سینمای ایران در دو سال اخیر است .سال
پیش «من سالوادور نیستم» را روی اکران داشت که  15میلیارد تومان فروخت و
در رتبه دوم جدول فروش ایســتاد .از این کارگردان امسال «آینه بغل» روی پرده
رفت که فروش آن  20میلیارد را رد کرد و در رتبه دوم پرفروشهای سال سینمای
ایران قرار گرفت .به گزارش تبیان ،منوچهر هادی امسال سریال «عاشقانه» را هم
در شبکه خانگی داشت که جزو آثار موفق و پرمخاطب محسوب میشد.

و کمدی «خوب ،بد ،زشت» که نوروز سال  93روی آنتن رفت از
سریال های پربیننده تلویزیون هســتند .با این حال هیچ کدام
به اندازه سریال شبکه نمایش خانگی «عاشقانه» دیده نشدند.
منوچهر هــادی ایــن روزها مشــغول ســاخت ســریال «پاهای
بیقرار» برای پخش از شبکه پنج است.

گالیه کارگردان «التاری»

▪به سمت دستیاری

از سانسورهای تیزر فیلمش!

منوچهر هــادی وقتی با ســینما دم خور شــد و چم وخــم کار را
یاد گرفــت ،به کمترین هــا قانع نبــود و خیلــی زود از مدیریت
تــدارکات ،تبدیل به دســتیار کارگردان شــد .حتــی در این
جایگاه هم سعی کرد کنار کارگردانهای کاربلدی همچون
اصغر فرهادی در «چهارشــنبه ســوری» و کیانوش عیاری
در «هزاران چشم» بایســتد .عالقه او به کارگردانی باعث
شــد در کالس هــای فیلم نامه نویســی بهــروز افخمــی و
کارگاه هــای فریدون جیرانی شــرکت کند تا دانشــش از
سینما در حد آموختههای تجربی نماند.

«آینه بغل» تازه ترین فیلم منوچهر
هادی با عبور از  ۲۰میلیارد فروش،
بعد از «نهنگ عنبر »۲در رتبه دوم
پرفروشهای امسال قرار گرفته
است

▪روی صندلی کارگردانی

وقتــی انگیــزه و اراده باشــد ،خیلــی زود نتیجــه حاصــل
می شود .منوچهر هادی ســال  ،1385اولین فیلمش را
کارگردانی کرد« :تالطم» .این تلهفیلم اگرچه از نظر کیفی
اثری متوسط است اما برای هادی جهشی بزرگ به حساب
میآید .او به جای غره شدن برای اولین تجربه کارگردانی،
بالفاصله ســراغ فیلم های بعدی رفت و چهار تله پشت سر
هم ساخت« :آخرین روز ماه»« ،تصادف»« ،فرصتهای فردا»
و «کوچه محجوب».
▪سالم سینما

منوچهر هادی باز هم عطش پیشرفت داشت و در دایره تلهفیلم
نمانــد .به همیــن دلیل یک ســال بعــد یعنی در ســال 1386
اولین فیلم سینمایی خود با نام «قرنطینه» را کارگردانی کرد.
او ســاخت تله فیلــم را هم رها نکــرد و در خالل کار ســینمایی،
ســراغ تلویزیــون هم می رفــت« .یکــی می خواد باهــات حرف
بزنــه»« ،دنیای پرامیــد» (که ابتــدا تله فیلــم بــود و تهیه کننده
نسخه سینمایی آن را اکران کرد)« ،زندگی جای دیگریست»،
«من سالوادور نیستم»« ،کارگر ســاده نیازمندیم» و «آینه بغل»
فیلمهای سینمایی هادی هستند.
نکتهجالبدرکارنامهسینماییاو،همکاریباستارههاییچون
رضا عطاران ،محمدرضا گلزار ،شــهاب حسینی و حامد بهداد
اســت .نکته دیگر ،حضور متفاوت یکتا ناصر (همســر منوچهر
هادی) در فیلم های اوست که حتی منجر به سیمرغ برای این
بازیگر برای «یکی می خواد »...شــده .و البتــه تنوع موضوعی
را هم در کارنامــه هادی فراموش نکنیــم؛ او عالوه بر فیلم های
جدی ،دو کمدی بفروش به ثبت رسانده است و می داند چطور
مخاطب را به سالنها بکشاند.
▪کارنامه سریالی

منوچهر هادی در زمینه ســاخت ســریال هم موفق عمل کرده
است .ملودرام «خداحافظ بچه» که رمضان سال  91پخش شد

▪آینه جادویی

حتم ًا به ســاخته های منوچهر هادی ایراد وارد اســت اما حتم ًا
او جزو بهتریــن کارگردان های کنونی سینماســت که در عین
نگه داشــتن کیفیــت ،می توانــد اثری بفــروش بســازد .ارزش
کار او وقتی دوچندان می شــود که گذشــته اش را مــرور کنیم
و بدانیــم منوچهر هــادی برای رســیدن بــه این نقطــه زحمت
کشــیده و نمی خواهــد آن را آســان از دســت بدهــد« :من فکر
می کنم توی بازار هم می رفتم شــاید یک تاجر موفق می شدم،
اگر فوتبالیســت می شــدم موفــق می بــودم .بعضــی از آدم ها
توی ژن شان ســرگروهی هســت .دلیل دیگر اعتمادبه نفس و
جســارتی اســت که باید درون آدم باشــد .موقعیت ها هم مهم
است».
این بخش از گفتههای هادی هم وجه دیگری از دلیل موفقیت او
را عیان میکند« :به این موقعیت ایمان داشتم .از سال 79روی
آینه خانهام نوشته بودم سال  85اولین فیلمم را میسازم .سال
 85اولین تلهفیلمم را ساختم و سال 86اولین فیلمسینماییام
را (قرنطینه) .شش سال روی آینه خانه ام نوشته بودم منوچهر
هادی :کارگردان!»
آدم های موفق روی هر پله که قــرار می گیرند ،به فکر پله بعدی
هستند .آن ها در نهایت به سختی از وضعیت موجود محافظت
می کنند که سودای پله های بعد را دارند« :اگر سینمای ایران
 100طبقه باشد من االن طبقه یک هستم .حتم ًا یکی دو سال
دیگر که آینده خودم و خانواده ام را از نظر مالی تضمین کردم،
مطمئن باشید یک ســال روی یک فیلم نامه کار می کنم و سال
بعدش آن را می سازم .به راحتی دوباره می شود اسکار گرفت،
به راحتی می شود در جشــنواره کن درخشــید و من این کار را
خواهم کرد».

پایان ساخت فیلم «برلوسکونی»
جدیدترین ســاخته پائولو ســورنتینو کارگردان ایتالیایی برنده اســکار درباره
سیلویو برلوسکونی تابستان به سینما میآید.به گزارش ایسنا ،پائولو سورنتینو
کارگردان ایتالیایی که با فیلم «زیبایی بزرگ» در سال  2014موفق به کسب
جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی شد ،ساخت فیلمی براساس زندگی سیلویو
برلوسکونی نخست وزیر سابق و جنجالی این کشور را از تابستان گذشته آغاز
کرده بود و حاال قرار است این فیلم در دو قســمت تدوین و اولین قسمت آن در
تاریخ  24آوریل و پیش از جشــنواره کن در ایتالیا اکران شود .در ابتدا قرار بود
این فیلم که نام «لورو» (به زبان ایتالیایی به معنای «آنها» ) برای آن انتخاب شده
است در یک قسمت ساخته شود اما سورنتینو پس از تدوین تصمیم گرفته این
فیلم را در دو قســمت اکران کند چرا که در غیر این صورت ناگزیر بود بسیاری
از بخش های جذاب این فیلم را حذف کند .تونی ســرویلو در این فیلم در نقش

نخست وزیر ســابق ایتالیا بازی کرده است.اگرچه جشــنواره کن به طور کلی
فیلم هایی که اولیــن نمایش جهانی خود را در این رویداد ســینمایی نداشــته
باشــند نمی پذیرد اما در گذشــته در چند مورد اســتثنائاتی برای کارگردانان
ایتالیایی قائل شــده اســت که مهم ترین آن فیلم ِ
«کیمن» ســاخته نانی مورتی
بود که آن فیلم نیز به صورت غیرمستقیم به زندگی برلوسکونی می پرداخت.
ظاهر ًا فیلم «لورو» به جشــنواره کن ارســال شده اما هنوز مشــخص نیست در
صورت پذیرش یک قسمت یا دو قسمت آن در جشــنواره به روی پرده می رود.
«لورو» جدیدترین ساخته سورنتینو پس از ســریال  10قسمتی «پاپ جوان» با
بازی جود الو است که امسال دو قسمت اول آن در جشنواره فیلم ونیز رونمایی
شد.این کارگردان ایتالیایی در سال  2015نیز کمدی «جوانی» را ساخت که
برنده جایزه بهترین فیلم و کارگردانی از جوایز فیلم اروپا شد.

...

«پاپ» ساخته احســان عبدی پور
از هفته آینده 28اسفند ماه اکران
خــود را آغــاز میکند .بــه گزارش
ایســنا« ،پــاپ» فیلمی اپیزودیک
است و سه داســتان از اعضای یک
خانواده سیاهپوســت را در بوشهر
روایتمیکندکهدریکبرشثابت
زمانی ،هر بــار از یک طرف تعریف
میشــود .احســان عبدیپــور در
یادداشتی درباره این فیلم نوشته
اســت« :پاپ را آن طور ساختم که
وسطیکگرسنگیشبانهباالخره
تردیدت را پس می زنی ،پا میشی
یک چیزی میسازی و میخوری .منتهی با یک یخچالی
که هیچیتوش نیست.ما هیچ نداشتیم ،مجوز نداشتیم،

ادوات رد کــردن بوروکراســی
نداشتیم و همان همیشگی ،پول
هم نداشــتیم! منتهی بعد از فیلم
اولــم یک کاویتاســیون کشــنده و
ُکشــنده ای بــود کــه داشــت زور
و ســعیاش را میکرد کــه ببرتم.
من از ترس بلعیده نشــدن بود که
پــا شــدم و دوروبریهایــم را بلنــد
کــردم و «پــاپ» را ســاختم .خــب
راستش در یک جامعه مصادرهگر
کــه همــه می خواهنــد یــار جمع
کننــد ،یــک جورهایــی نشــدن،
از یــک جــوری شــدن ســخت تر
است .من به نظرم یار کسی نیســتم ،خب البته کسی هم
یار نیســت .گله هم کــه به هکذا؛ نیســت.یِر به یِــر .تمام».

...

سینمای جهان

حضور نیکالس کیج
در «راندن با شیطان»
نیکالس کیج در فیلمی درباره مواد مخدر با عنوان «راندن
با شیطان» جلوی دوربین میرود.
به گزارش مهر ،نیکالس کیج به عنوان بازیگر اصلی فیلمی
جلوی دوربین مــی رود که الرنس فیش برن ،لســلی بیب،
بری پیپــر ،آدام گلدبرگ ،کلیفتــون کالینز ،کول هاســر و
پیتر فاسینلی بازیگران دیگر آن هستند .این فیلم با تمرکز
بر موضوع عبــور محموله های مــواد مخدر از مــرز با عنوان
«راندن با شــیطان» ســاخته می شــود .فیلم نامه این فیلم
توسط جیسون کیبِل یکی از اعضای فعال گروه ناوی سیل
نوشته شده است و خود وی کارگردانی آن را برعهده دارد.
تولید این فیلــم از دیروز در نیومکزیکو شــروع شــد .کیبل
از تجربیــات زندگــی واقعــی خــودش بــرای نوشــتن این
فیلم نامه استفاده کرده است .او با ســازمان مبارزه با مواد
مخدر در کلمبیا کار کرد و در بیش از  100کشــور از جمله
عراق خدمت کرد .گفته شــده این فیلم درباره حمل و نقل
کوکایین و عبور آن از مرزهای مکزیــک و ورود آن به آمریکا
و رســاندن آن به کاناداســت .کیج به تازگی در فیلم اکشن
«مندی» بازی کرده که ماه ژانویه در جشنواره فیلم ساندنس
برای نخستین بار اکران شد.

...

بابک حمیدیان پرکارترین بازیگر اکران نوروزی

فیلم هــای اکــران نــوروزی در
حالی بر پرده ســینماها رفتند که
بابک حمیدیــان با حضور در ســه
فیلم ،پرکارترین بازیگر روی پرده
سینماهاست.
بــه گــزارش ایســنا ،پــس از آن
کــه  16فیلــم ،متقاضــی اکــران
نــوروزی بودنــد ،هفــت فیلــم
توســط شــورای صنفــی نمایــش
بــرای اکــران در نــوروز معرفــی
شــدند و از چهارشــنبه 23
اســفندماه فیلم هــای «بــه وقــت
شــام»« ،التاری»« ،لونــه زنبور»،
«مصــادره»« ،فیلشــاه»ِ « ،فــراری» و «خرگیــوش» در
ســینماهای کشــور اکران می شــوند .در ایــن فیلم ها

آخرین خبــر  -محمدحســین مهدویــان دربــاره تیزر 24
ثانیــه ای از فیلــم ســینمایی «التــاری» در اینســتاگرامش
نوشت:
یک ســؤال دارم از مدیران محترم تلویزیون .آیا شما مطلع
هستید که در ســازمان شــما به تیزر  24ثانیه ای یک فیلم
دارای پروانه نمایش ،سه مورد اصالحیه میدن؟ میخواید
پخشنکنید؟خببگیدنمیکنیم.اینکاراچیهآخه؟!حاال
من از شــما عزیزان حاضر در این صفحــه خواهش می کنم
ایــن تیــزر رو بــا بدبینانه ترین نــگاه ببینیــد و هرکدوم تون
بگید خدایی ســه تا اصالحیه داره این تیزر؟ اگــه آره بگید
کجاهاش .شاید حق با اونا باشه.

تلویزیون

اکران نوروزی

آغاز اکران «پاپ» از  28اسفند ماه

...

تلویزیون

بازیگــران متعــدد ایرانــی و
خارجی حضور دارنــد که بابک
حمیدیــان ،هــادی حجازی فر،
جواد عزتــی و ســیامک صفری
از بازیگرانی هســتند که بیشتر
از یک فیلم در این اکران دارند.
بابـک حمیدیـان در سـه فیلـم
«بـه وقـت شـام»« ،مصـادره» و
«خرگیوش» بـازی کرده اسـت.
هـادی حجازی فـر نیـز «بـه وقت
شـام» و «التـاری» را روی پـرده
دارد .جـواد عزتی بـا «التاری» و
«خرگیـوش» و سـیامک صفـری
بـا «مصـادره» و « ِفـراری» در اکـران نـوروزی حاضـر
هسـتند .

مصطفی کیایی :درخواستی
برای اکران دوم نوروز نداده ایم
کارگردان «چهارراه اســتانبول» به آخریــن وضعیت اکران
این فیلم اشاره کرد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،تهیه کننــده و
کارگردان ســینما درباره آخرین وضعیت اکران «چهارراه
اســتانبول» گفت« :این فیلم آمــاده نمایش اســت و پروانه
نمایش آن صادر شده ،اما هنوز زمان قطعی اکران آن برای
زمانی خاص مشخص نیست ».وی در خصوص اکران دوم
نوروز بیان کرد« :قرار بود در فهرست اکران اول نوروز باشد
که متاسفانه اتفاق نیفتاد و هنوز درخواست برای اکران دوم
نوروز را ندادیم».
گفتنی است فیلم سینمایی «چهارراه اســتانبول» به تهیه
کنندگی و کارگردانی مصطفی کیایی اســت و در خالصه
داســتان این اثر آمده اســت« :بهمن و احد تولیدکنندگان
ورشکســته ای هســتند کــه از دســت طلبــکاران خــود،
فراری اند .آتش سوزی پالسکو ،شرایط دیگری را برایشان
رقم میزند».
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