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پری صابری
تجلیل شد

مهر  -عصر روز جمعه بزرگداشت پری صابری با حضور اهالی فرهنگ و هنر در تاالر وحدت برگزار شد .در این مراسم که در حاشیه نمایش «کوروش» برگزار شد،
جهانگیرکوثری،ژالهآموزگار،حسینپاکدلوخودپریصابریبهسخنرانیپرداختند.پریصابریکارگردانباسابقهوپرافتخارتئاتراستکهاینروزهادر86
سالگی،هنوزهمنمایشنامهنویسیوکارگردانیتئاترراادامهمیدهد.اواینروزهانمایش«کوروش»رارویصحنهتاالروحدتدارد.
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جشنواره جهانی فجر

سینمای جهان

کارشناسی ارشد خود را در رشته کارگردانی
ســینما از دانشــگاه کلمبیای نیویورک اخذ
کــرده ،بیش از چهــار دهه اســت که بــه طور
جــدی ،ســینمای جهــان را پیگیری کــرده و
مدتهانیزدرفضایسینمایآمریکاتحصیل
و فعالیت کرده است.

رونمایی از «دن کیشوت» پس از  20سال
انتظار
فیلم اقتباسی «مردی که دن کیشــوت را کشت» در حالی
به فهرســت فیلم های جشــنواره کن اضافه شــده است که
ساخت آن بیش از  20سال پیش کلید خورده بود.
به گزارش ایسنا ،پروژه ساخت فیلم «مردی که دن کیشوت
را کشت» به کارگردانیتری گیلیام که چندین سال درگیر
یک پرونده حقوقی میان کارگردان و تهیه کننده این فیلم
بود حاال ایــن فرصت را پیــدا کرده اســت کــه در اختتامیه
جشــنواره فیلم کن  2018برای اولین بار روی پرده برود.
سازندگاناینفیلمبهتازگیباانتشاربیانیهایاعالمکردند
که تهیه کننده این فیلم قدرتی برای جلوگیری از نمایش و
اکران فیلم نخواهد داشت .این فیلم اقتباسی آزاد از رمان
معروف «دن کیشوت» نوشــته ســروانتس نویسنده بزرگ
اسپانیایی است.
پروژه ســاخت این فیلــم اولین بــار بیش از  20ســال پیش
کلید خورد و جانی دپ بازی در نقــش اصلی آن را بر عهده
داشت اما با بیمار شدن ژان روشفور همبازی جانی دپ در
این فیلم ،پروژه متوقف شد و حاال پس از گذشت چند سال
این فیلم با بازی آدام درایــور در نقش اول و جاناتان پرایس
تکمیل شده است و همزمان با رونمایی در جشنواره کن در
سینماهای فرانسه نیز اکران خود را آغاز میکند.
داســتان این فیلم درباره مردی ســالخورده است که تصور
میکند «دن کیشوت» است و یکی از همکاران خود را به نام
«توبی» با معتمد خود «سانچو پانزا» اشتباه میگیرد و این دو
سفر عجیبی را بین قرن هفدهم و بیست و یکم میالدی آغاز
می کنند .بــه تدریج این دو از این دنیای غیرواقعی خســته
می شوند اما نمی توانند رویای خود را از واقعیت تشخیص
دهند .مراحل فیلم برداری این فیلم در جزایر قناری ،شهر
تاریخی تومار ،لیسبون و منطقه کاستیا-المانچا در اسپانیا
انجام شده است.
هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن از8می( 18اردیبهشت)
تــا  19مــی ( 29اردیبهشــت) در جنــوب فرانســه برگزار
می شــود و «همه می دانند» به کارگردانــی اصغر فرهادی
فیلم افتتاحیه این رویداد سینمایی خواهد بود.

▪حضور مهمانان پرآوازه

نادر طالبزاده این شبها ویژهبرنامه شبکه4را برای جشنواره جهانی فیلم فجر اجرا میکند

تدارک پرمحتوا و کم دقت
تلویزیون برای جشنواره جهانی

مصطفی قاسمیان  -همانطور که میدانید ،این روزها جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس سینمایی چارسو و سینما فلسطین
تهران در حال برگزاری است .صداوسیما هم برای پوشش رسانهای این رویداد سینمایی ،عالوه بربخشهای خبری ،ویژهبرنامهای
را هرشب از شبکه چهار سیما روی آنتن میبرد که به این جشنواره میپردازد .این برنامه که با اجرای نادر طالبزاده ،به گفتوگو
با مهمانان خارجی جشنواره جهانی فجر میپردازد ،به صورت زنده از استودیویی واقع در پردیس سینمایی چهارسو به عنوان
کاخ جشنواره روی آنتن میرود.

▪نقطه قوت :اجرا

نکته مهمی که درباره این ویژه برنامه به ذهن
می رســد ،انتخاب صحیــح مجری بــرای آن
است؛ دقیق ًا برخالف «هفت» که بیش از یک
ســال و نیم اســت در انتظار تصمیــم مدیران
سیماســت ولی آن ها هنوز در فکر یافتن یک
مجریثابتهستندوبهنتیجهاینرسیدهاند!
از آن جــا که یکــی از اهــداف مهم جشــنواره
جهانی فجــر ،کمک به دیپلماســی فرهنگی
کشور است ،حضور نادر طالب زاده به عنوان

مجری و راهبر این ویژهبرنامه ،مهمترین نقطه
قوت آن است .طالب زاده که سال هاست در
موضوعات دیپلماســی فرهنگی ،قدرت نرم
و مسائل مشــابه کار می کند ،انتخابی دقیق
برای این ویژهبرنامه است.
عالوه بر آن ،اگرچه طالب زاده در ســال های
اخیر چندین برنامه تلویزیونــی را اجرا کرده
اســت ،ولــی بــه عنــوان مجــری یــک برنامه
ســینمایی ،چهره تازه ای به حســاب می آید
و در ایــن 9شــب ،حرف هــای زیــادی بــرای

گفتن دارد که برای مخاطبان پیگیر سینما،
متفاوت و جذاب خواهد بود .نکته دیگری که
نادر طالــب زاده را از بســیاری از مجری های
تلویزیون متمایز میکند ،تسلط او روی تاریخ
سینمای جهان به ویژه سینمای اروپاست که
اتفاق ًا به کار جشنواره جهانی فجر هم میآید؛
چراکه بســیاری از مهمانان این جشنواره ،از
اهالی سینمای اروپا یا ســینماگران مستقل
آمریکایی هستند و در جریان اصلی سینمای
جهان غرق نشــده اند .طالب زاده که مدرک

بازیگر سرشناس سینمای اسپانیا از وودی آلن دفاع کرد و
گفت از رفتاری که با وی میشود ،شوکه شده است.
به گزارش مهر ،خاویر باردم گفــت از این که با وودی آلن
کار کرده است اص ً
ال احساس شــرمندگی نمی کند .این
بازیگر که در فیلم «ویکی کریســتینا بارسلونا» وودی آلن
در ســال  2008بازی کرده بــود نه تنها بــه مخالفان این
کارگردان ملحق نشــد بلکه گفت ابد ًا از کار کردن با وی
احساس شــرمندگی نمی کند .وی گفت« :اگر شواهدی
دال بر مقصر بودن وودی آلن وجود داشت ،من کار کردن
با وی را متوقف می کردم ،اما شــک دارم چنین مدارکی
وجود داشته باشد ».این بازیگر افزود« :من واقع ًا از چنین
رفتاری شوکه شــدم .در حالی که قضات ایالت نیویورک
و کانتیکات او را بی گناه خواندند ،این حرف ها دیگر چه
معنی می دهــد؟ موقعیــت قانونی امروز همان اســت که
 2007هم بود».
دختر خوانده وودی آلن در سال  2014با نوشتن مطلبی
در نیویــورک تایمز ادعا کــرده بود وقتی بچه بوده از ســوی
پدرخواندهاش با آزار جنسی روبه رو شده است .آلن هم این
مسئله را تکذیب و نامه ای در پاســخ به این مطلب در همان
روزنامه منتشر کرد .فارو در چند ماه اخیر ادعایش را تکرار
و اعالم کرده از این کــه مردان و زنانی با آلــن کار می کنند
بدون ایــن که برای این مســائل پاســخی داشــته باشــند،
متعجب اســت .آلن نیز یادآوری کرد که ایــن ماجرا مربوط
به  25ســال پیش اســت و همان موقــع در دادگاه 2ایالت
بررسی و رد شده است .پیشــتر تیموتی شاالمه و ربکا هال
درآمد خود از بازی در فیلــم آلن را به جنبــش مقابله با آزار
زنان اهدا کردنــد .ناتالی پورتمــن و الن پــگ از بازیگرانی
بودند کــه از فارو حمایــت کردند و بازیگرانــی چون مایکل
کین ،کالین فرث و پیتر اسکارسگارد اعالم کردند که دیگر
با آلن همکاری نمیکنند.

...

▪یک برنامه دقیقه نودی؟

با وجود نقاط قوت محتوایی این ویژه برنامه،
نباید از نقاط ضعف آن عبور کرد .ویژه برنامه
شــبکه چهــار اگرچــه از حضــور یــک مجری
کاربلد بهــره می برد و مهمان هایی شــاخص
دارد ،اما به نظر می رســد آن چنــان که باید و
شاید ،به آن فکر نشــده و در دقیقه  ،90برای
آن برنامه ریزی شــده اســت .این ویژه برنامه
نه تنها تیتراژ ندارد ،بلکــه از تصویربرداری و
صدابرداری مناســبی نیز برخوردار نیست.

▪جور «هفت» را میکشند

اگرچهویژهبرنامهشبکهچهارکارشرادرست
انجام میدهد و تــا به این جا به هــدف زده ،اما
نباید باعث شــود کــه از خأل «هفــت» بگذریم.
برنامه ســینمایی پرســابقه «هفت» کــه 7-8
ســالی بود مهمان جمعهشــبهای تلویزیون
بود،درسال 96بهجزبازهجشنوارهملیفیلم
فجر در بهمن ماه ،بــه روی آنتن نرفت و مدام با
وعدههای مدیران تلویزیون ،بــه تعویق افتاد.
هنوز هم از مجری جدید و ثابت «هفت» خبری
نیست و مدیران سیما این بار وعده دادهاند در
ماهرمضان،اینبرنامهرویآنتنبرود.
بنابراین در نبود «هفت» ،وظیفه پرداختن به
جشــنواره جهانی فیلم فجر ،به دوش شــبکه
چهار افتــاده اســت .در صورتی کــه «هفت»
روی آنتن بود ،می توانســت بــا توجه به طیف
مخاطبان گسترده شبکه ســه ،تلویزیون را از
هر ویژه برنامــه دیگری بی نیــاز کند .منتهی
بی تدبیــری مدیــران ســیما ،باعــث شــده تا
تلویزیون ،برند پرمخاطب «هفت» را از دست
بدهد .اگرچه هنوز این برند قابل احیاست و
کار برای این برنامه ،بیخ پیدا نکرده است.

سینمای ایران

حجازی فر :امیدوارم «به وقت شام»
التیامی بر دردهای خانواده شهدا باشد
خاویر باردم از وودی آلن دفاع کرد

گفتیــم رســالت ویژه برنامــه شــبکه چهــار،
گفت وگو بــا مهمانان ویژه جشــنواره جهانی
اســت؛ مهمان هایــی کــه امســال بــه وضوح
نامدارتــر از ســال های گذشــته هســتند و
میان شــان ،چهره هایــی چون «فرانکــو نرو»
و «الیور اســتون» نیز دیده می شــود .کیفیت
برنامــه هم تا کنــون نســبت ًا قابل قبــول بوده
اســت .تا لحظــه تنظیــم این مطلــب در عصر
شنبه ،دو برنامه پخش شــده و ما هنوز برنامه
شنبه شــب را ندیده ایم .شــب اول ســیدرضا
میرکریمی دبیر جشــنواره به اســتودیو آمد و
حرف هایی نســبت ًا تکــراری زد؛ حرف هایی
مشــابه آن چــه یــک شــب قبــل ،روبــه روی
حمیدرضــا مدقــق در برنامــه «شــهر فرنگ»
شــبکه خبر گفته بود .گفت وگوی شــب دوم
امــا ،جالــب از آب درآمــد .فرانکو نــرو بازیگر
پرسابقهایتالیاییماجرایایدههاییراتعریف
کرد کــه بــرای فیلم «جانگــوی رهاشــده» به
کوئنتیــن تارانتینو داد و حتــی دروغی که به
این کارگردان گفت!

مضاف بر آن زیرنویــس اختصاصی هم ندارد
و مخاطبی کــه از میانه برنامه ،بــه مخاطبان
آن ملحق می شــود ،متوجه نمی شود مهمان
برنامه کیست .به عالوه ،تا اواسط گفتوگوی
شــب دوم که اولیــن برنامه با حضــور مهمان
خارجی بــود ،از ترجمه همزمــان هم خبری
نبــود .ایــن برنامــه همچنیــن از آیتم هــای
میان برنامه باکیفیتی نیز برخوردار نیســت.
به هر حال انتظاری که از شبکه چهار میرود،
آن اســت کــه کیفیت هــای برنامه ســازی را
در زمینه هــای فنی رعایت کنــد و برنامه اش
سروشــکل بهتری داشــته باشــد؛ مخصوص ًا
آن کــه عوامــل این شــبکه بــا ارتباط زنــده از
رویدادهای فرهنگی-هنری بیگانه نیستند
و سال هاست از نمایشگاه کتاب یا نمایشگاه
قرآن برنامه زنده روانه آنتن میکنند.

فـــارس  -اکــران
مــــردمــــی فیلم
ســیــنــمــایــی «بــه
وقــــــــت شــــــام»
شــامــگــاه جمعه
 31فــروردیــن با
حــضــور ابراهیم
حــاتــمــی کــیــا و
هادی حجازی فر
در پــــردیــــس
سینمایی «راگا»
در شهرری برگزار شد .ابراهیم حاتمی کیا در سالن
نمایش این فیلم گفت« :از همه کسانی که این فیلم را
تماشا کردند و خوششان آمد ،می خواهم تا برای این
فیلم تبلیغ کنند .اگر این فیلم فروش خوبی داشته باشد،
مبلغی از آن به جیب من نمی رود ،اما برایم مهم است که
همه مردم پیام فیلم سینمایی «به وقت شام» را دریافت و
آن را به خوبی درک کنند ».وی ادامه داد« :برای تولید
فیلم سینمایی «به وقت شام» ما به سختی کار کرده ایم
و شرایط تولید این فیلم بسیار دشوار بود .حضور شما
مخاطبان سینمای ایــران به ما فیلم ســازان قوت قلب

مــی دهــد تــا در آثــار
آینده خود اتفاقات
بهتری را رقم بزنیم».
هــادی حجازی فر،
بـــــازیـــــگـــــر فــیــلــم
سینمایی «بــه وقت
شام» نیز اظهار کرد:
«ایــــن اکـــران هـــای
مـــردمـــی مـــا را به
مــســیــری کــه در آن
گـــام بــرمــی داریــم،
دلگرم می کند .این که فیلم سینمایی «به وقت شام»
شانه به شانه فیلم های کمدی در فروش جلو می رود،
خوشحال کننده است ».وی بیان کرد« :ساخت آثاری
دربــاره شهدای گرانقدر کشورمان ،کمتر کاری است
که می توانیم انجام دهیم تا التیامی بر دل خانواده های
این عزیزان باشد .داعــش به وجــود آمــده از یک جهل
مرکب است و انسان ها همواره از این جهل مرکب ضربه
می خورند ».در پایان این مراسم ابراهیم حاتمی کیا در
کنار هادی حجازیفر ایستاد و با همه حضار و تماشاگران
فیلم عکس یادگاری گرفت.

...

حضور شهرام مکری در روایت
«قصه های هرمز»

شــش کارگــردان ســینما از
جمله شهرام مکری ،سیف ا...
صمدیــان و جمشــید بایرامی
فیلمــی شــش اپیــزودی را بــا
موضــوع جزیــره هرمــز تولید
میکنند.
جمشــید بایرامــی هنرمنــد
عــکاس کــه ســمت مشــاور
هنری جزیره هرمز را برعهده
دارد ،بــه مهر گفت« :از ســال
گذشــته و همزمان با عملیات
گســترده بازســازی و بهســازی بافــت ســنتی جزیــره
بی نظیر و زیبای هرمز ،طرح ساخت فیلمی اپیزودیک
در جزیره بــه کارگردانــی فیلم ســازان جــوان و موفق
کشورمان در نظرم بود که با همیاری مسئوالن محترم،
امسال زمینه ساخت آن فراهم شده است ».وی افزود:
«با مطالعه و شناخت از استعدادهای سینمای ایران در
نهایت شش کارگردان انتخاب شــده اند تا این اثر را با
نام «قصه های هرمز» در قالب فیلم های کوتاه بسازند».
بایرامــی اظهــار کــرد« :کارگردان هــای «قصه هــای
هرمــز» هــر یــک بــا نــگاه و ســاختاری منحصربه فرد،

گوشــه ای از تاریــخ ،ســنت،
زیبایــی و طبیعت ایــن جزیره
خارق العــاده را بازتــاب
می دهند».
ایــن فیلــم شــش اپیــزودی به
تهیه کنندگــی اســتانداری
هرمــزگان و با موضــوع جزیره
هرمز ساخته میشود که شش
کارگردان ســینما در ســاخت
آن همکاری دارند .این شــش
کارگــردان مطــرح ســینمای
ایران از نسل اول و دوم سینما انتخاب شده اند و از جمله
آن ها می توان به شــهرام مکــری ،ســیف ا ...صمدیان و
جمشید بایرامی اشــاره کرد .شــهرام مکری کارگردان
فیلم هایی چون «ماهــی و گربه» و «هجوم» اســت که در
گروه ســینمایی هنروتجربه اکران شده است .سیف ا...
صمدیان نیز عــکاس و فیلم بــردار اســت و بنیان گذار و
دبیر جشــن تصویر ســال و جشــنواره فیلم تصویر است.
جمشید بایرامی نیز عکاس ایرانی است که جوایز زیادی
را در حوزه عکاسی از جشنوارههای بین المللی دریافت
کرده است.

«سراسر شب» به بازار نرسید
فیلم «سراســر شــب» به دلیل تمام نشــدن مراحل فنی به
نمایش در بازار سی وششــمین جشنواره جهانی فیلم فجر
نرسید .فرزاد موتمن کارگردان سینما در گفت وگو با مهر،
درباره اکران نشدن فیلم سینمایی «سراسر شب» در بخش
بازار سی وششــمین جشــنواره جهانــی فیلم فجــر گفت:
«متأســفانه این فیلم ســینمایی امروز جمعه  31فروردین
ماه به دلیل مسائل فنی برای نمایش به بازار فیلم نرسید».
وی تأکید کرد« :فیلم«سراسر شــب» همچنان در البراتوار
قرار دارد و آخرین مراحل فنی را پشت سر می گذارد البته
امیدوارم این فیلم برای حضور در بازار تا قبل از تمام شدن
جشنوارهآمادهشود«».سراسرشب»بهنویسندگیمشترک
زامیاد سعدوندیان و فرزاد موتمن یک درام معاصر است که
در خالصه داستانش آمده اســت :مهتا برای یافتن ردی از
داود مرادی که آخرین فرد مرتبط با خواهرش مریم ،پیش
از خواب طوالنی مدتش بوده به محله زندگی داود می رود
تا پاسخی برای سواالتش پیدا کند.
الناز شاکردوست ،امیر جعفری ،افســانه چهره آزاد ،سینا
حجازی ،آزاده صمدی و مهدی ســلطانی بازیگران اصلی
این فیلم سینمایی هستند.

...

شبکه نمایش خانگی

«تابستان داغ» به خانه ها می آید
شورایصدورپروانهنمایشخانگیباعرضههشتوساخت
چهارعنوانفیلمموافقتکرد.
به گــزارش صبا ،در جلســات اخیر شــورای پروانه ســاخت و
نمایشخانگیکهباحضوراکثراعضابرگزارشد،برایعرضه
دو فیلم ســینمایی ایرانی «تابســتان داغ» بــه تهیهکنندگی
جواد نوروزبیگی و کارگردانی ابراهیم ایرجزاد و «نیلوفر» به
تهیهکنندگیفرشتهطائرپوروکارگردانیسابینژمایلپروانه
نمایشخانگیصادرشدوهمچنینباتوزیعفیلمهای«بیگانه
با خود» به تهیهکنندگی معصومه فرد شــاهین و کارگردانی
جمشید بیات ترک ،سریال «شــهرزاد فصل 3قسمت »10
بــه تهیهکنندگی ســیدمحمد امامــی و کارگردانی حســن
فتحی ،سریال «بالشها قسمت 11و »12به تهیهکنندگی
مشــترک مســلم آقاجانزاده و مجید محســنی و کارگردانی
احمددرویشعلیپور،سریال«باتومیمانم»بهتهیهکنندگی
و کارگردانی محمدرضا یکانی ،ســریال پویانمایی «حســنا
کوچولو» به تهیهکنندگی امید مرندی و کارگردانی حسین
صفارزادگان و «هوای پــدر» به تهیهکنندگــی و کارگردانی
اســماعیل راد موافقت شد.براساس این گزارش ،همچنین
در جلســه اخیر شــورای پروانه ســاخت خانگی که با حضور
اکثر اعضا برگزار شد ،با ساخت فیلمنامه سریال «گلشیفته
قسمت  11و  »12به تهیهکنندگی علیاکبر قائنی نجفی و
کارگردانی بهروز شعیبی ،ســریال «دل قسمتهای1تا»6
به تهیهکنندگی ایرج محمدی و کارگردانی منوچهر هادی،
«سرخوشترازباد»بهتهیهکنندگیوکارگردانیرامیجاهد،
مجموعه نمایشی «ارغنون قســمت 1و  »2به تهیهکنندگی
فهیمهسلیمانیوکارگردانیمیرحسنحسینیموافقتشد.
همچنیندراینجلسهباعرضهدوازدهعنوانفیلمخارجی،
هفتعنوانفیلممستندوآموزشیوهفتعنوانفیلممراکز
فرهنگیوجشنوارههاوساختیکعنوانفیلممستندویک
عنوانفیلمکوتاهنیزموافقتشد.

تئاتر

بازیگر فرانسوی «مدار صفر درجه» روی صحنه تئاتر
ناتالی َمتی بازیگر فرانسوی با حضور در نمایش «آنتی گون» به کارگردانی علی راضی،
روی صحنه تئاتر ایران می رود.به گزارش مهر ،پس از حضور در نمایش «بازگشت پسر
نافرمان» که پیشتر در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته بود ،این دومین همکاری
ناتالی متی و علی راضی محسوب میشود .ناتالی َمتی ابتدا در نیمه دهه 80با بازی در
نقش «سارا آستروک» در سریال «مدار صفر درجه» به جامعه ایرانی معرفی شد .ناتالی

َمتی فرم تئاتری خود را در آتلیههای بینالمللی
تئاتــر «بالنش ســان» و «پــل ویور» پیــدا کرد.
سپس در کنار تحصیل در دانشگاه ،کارگاههای
استادانی چون موریس بنشو ،مارسل بوزونه و دومنیک بواسل را طی کرد« .آنتی گون»
از شانزدهم اردیبهشت در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه میرود.
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