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مسعود فراستی:
الیور استون یک فرصت طلب است

...

به فیلــم «سرنوشــت خشــمگین» از مجموعه
فیلمهای «سریع و خشــن» محصول کمپانی
یونیورســال بــود .جابهجایــی رکــورد فروش
آغازینسینمایآمریکاوجهاندرحالیتوسط
فیلم «انتقامجویان :جنــگ ابدیت» روی داده
کهاینفیلمبدونکمکگیشهعمدهسینمای
چین ،بــه چنین فــروش قابل توجهی دســت
یافته است و این فیلم تا ۱۱می در چین اکران
نمیشــود .در صورتــی که رونــد خارقالعاده
فروش این فیلم ادامه داشــته باشد ،میتوان
انتظــار داشــت رقیبــی بــرای پرفروشترین
فیلمهــای تاریخ ســینمای جهان باشــد .هم
اکنون«جنگهایستارهای:نیروبرمیخیزد»
با دو میلیارد و 66میلیون دالر ،پرفروشترین
فیلمتاریخسینماست.

تلویزیون

شکایت همسر فرهاد
از پخش ترانههای او از تلویزیون
همسر زندهیاد فرهاد مهراد طی نامه ای سرگشاده آخرین
وضعیت پرونده شکایت این خانواده از سازمان صداوسیما
را تشریح کرد.
به گزارش فــارس ،پــوران گلفام همســر ایــن خواننده در
بخشی از این نامه که خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه
و ریاست سازمان صداوسیما نوشته  ،آورده است« :دادگاه
تجدید نظــر در خصوص شــکایت خانواده فرهــاد مهراد از
سازمان صدا و ســیما مورخ  95.7.17رأی دادگاه بدوی
را تأیید کرد و به دلیل عدم دسترســی به آرشیو تلویزیون و
در نتیجه عدم کفایت مستندات ،علیرغم نظر کارشناسان
تعیین شــده از جانب دادگســتری ،تنها شــش قطعه از آثار
فرهــاد را واجد شــرایط برای احقــاق حقوق تضییع شــده
دانست».
او در بخش دیگری از نامه ضمن اعــام این که مبلغ 270
میلیون تومان جریمه ،هنوز به وی پرداخت نشــده اســت،
نوشت« :صدای فرهاد وقتی نادیاش در خاک آرام گرفت
برای تلویزیون جمهوری اســامی ایران معنا پیدا کرد و به
خصوص در روزهای آخر اسفند تمام شبکههای صدا و سیما
بارها و بارها آثــار پر از بهار او را پخــش میکنند .آیا با وجود
وصیت فرهاد مبنی بر عدم رضایت او ،پخش آثارش از نظر
شرعی ،عرفی و قانونی اشکال ندارد؟»

...
خبر

آخرین وضعیت حسین شهاب در بیمارستان
نوه حســین شــهاب بازیگــر ســینما و تلویزیون با اشــاره به
آخرین وضعیت وی بیان کرد که هم اکنون هوشــیار است
و وضعیت بهتری نســبت به قبل دارد .دانیال غبرانژاد نوه
حسین شهاب بازیگر سینما و تلویزیون درباره وضعیت این
بازیگر که در بیمارستان سوم شعبان بستری است ،به مهر
گفت« :پزشکان امروز (دهم اردیبهشت) دستگاه تنفسی را
از وی جدا کردند تا وضعیت وی را بسنجند ».وی ادامه داد:
«حسینشهابهمچناندربخشمراقبتهایویژهبستری
است اما نسبت به روزهای اول وضعیت بهتری دارد».
نــوه حســین شــهاب بــا اشــاره بــه وضعیــت ایــن بازیگــر
پیشکســوت توضیح داد« :پزشــک معالج پدربزرگم بیان
کرد که کبــد او از کار افتاده و کلیه و قلبش دچار نارســایی
است و منتظریم تا ببینیم چه باید انجام دهیم ».وی افزود:
«پدربزرگم نسبت به قبل هوشیارتر است و می تواند سرش
را تکان دهد و امیدواریم حالش بهتر شود».

▪یک فیلم 300میلیون دالری

«انتقامجویان» جدید ،رکورد بزرگ ترین افتتاحیه تاریخ سینما را شکست

هجومانتقامجویانبهگیشه

فیلم جدیــد «انتقامجویان :جنــگ ابدیت» با
 ۶۳۰میلیوندالر،رکوردفروشآغازینتاریخ
سینمارابهخوداختصاصداد.
به گزارش ایســنا ،فیلم «انتقامجویان :جنگ
ابدیت»بهکارگردانیبرادرانروسو،محصول
مارول کمپانی دیزنی که دنبالهای
اســتودیو
ِ
بــر دو فیلــم «انتقامجویــان» و «انتقامجویان:

عصر اولتران» است ،در اولین هفته نمایش به
رکوردفروش ۲۵۰میلیوندالریدرسینمای
آمریکا ۳۸۰،میلیون دالر در گیشه بینالملل
و مجموع فــروش جهانــی  ۶۳۰میلیون دالر
دست یافت تا پرفروشترین فیلم تاریخ سینما
در هفته نخســت اکران نــام گیرد .ایــن فیلم
هماکنون پــس از «پلنگ ســیاه» دومین فیلم

پرفروشابرقهرمانیسینمایآمریکامحسوب
میشود.
پیشازاینرکوردفروشآغازیندرسینماهای
آمریــکا بــا  ۲۴۸میلیــون دالر در اختیار فیلم
«جنگهای ستارهای :نیرو برمیخیزد» قرار
داشتودرگیشهجهانیرکوردفروشدرهفته
نخست اکران با  541/9میلیون دالر متعلق

«انتقامجویــان :جنــگ ابدیــت» نوزدهمیــن
فیلم از دنیای ســینمایی مــارول و اولین فیلم
سینماست که به صورت کامل با دوربینهای
فنــاوری  IMAXفیلــم برداری شــد ه اســت.
بودجــه این فیلم بیــن  300تــا  400میلیون
دالر تخمین زده شده اســت که آن را در ردیف
پرهزینهترین فیلمهای تاریخ سینمای جهان
قــرار میدهــد .دو فیلــم قبلی ایــن مجموعه
نیــز بــا  300و  279میلیــون دالر هزینه ،در
رتبههــای دوم و پنجــم پرخرجترین فیلمهای
تاریــخ ســینما هســتند .طبــق آمارهــای
غیررســمی ،فیلم «دزدان دریایــی کارائیب:
سوار بر امواج ناشــناخته» با هزینهای معادل
 378میلیــون دالر ،پرخرجتریــن فیلم تاریخ
سینماســت و ممکن اســت در صــورت اعالم
رسمی هزینههای «انتقامجویان» جدید ،این

دفاعبرتولوچیازکویناسپیسی
کارگــردان سرشــناس ایتالیایی که بــا دریافــت جایزه
فلینی تجلیل شــد ،در این مراســم گفت ریدلی اسکات
باید شرمنده باشد که کوین اسپیسی را از فیلمش بیرون
آورد.
به گزارش مهر ،در مراسمی که در جشنواره بینالمللی
«بــری» ایتالیا برگزار شــد ،جوزپــه تورناتوره خالق
فیلم َ
«ســینما پارادیزو» جایزه پالتینوم فدریکو فلینی را برای
یک عمر دستاورد هنری به برتولوچی اهدا کرد .در این
مراســم برناردو برتولوچی کارگردان نامدار ایتالیایی،
ریدلی اســکات کارگردان آمریکایی را بــرای جایگزین
کردن نقش کوین اسپیسی در فیلمش سرزنش کرد.

ریدلی اسکات ســال پیش تصمیم گرفت تا نقشی را که
کویناسپیسیایفاکردهبودازفیلمیکهآمادهکردهبود،
بیرون بیاورد و با جایگزین کردن کریستوفر پالمر در فیلم
«همه پولهای دنیا» آن فیلم را اکران کرد .این ماجرا پس
از آن پیش آمد که اسپیســی به رفتار نامناسب جنسی با
بیش از  ۱۰مرد متهم شده بود.
برتولوچــی ایــن ســخنان را شــنبه شــب در جشــنواره
بینالمللی فیلــم «بری» در حالی مطرح کــرد که در این
جشــنواره نسخه بازســازی شــده فیلم «آخرین تانگو در
پاریس» با بازی مارلون براندو به نمایش درآمد .وی گفت
وقتی از تصمیم ریدلی اســکات باخبر شــد اولین کاری

که کرد این بود که پیامی توســط پیترو اسکالیا تدوینگر
همیشگیفیلمهایاسکاتبرایویفرستادوگفتباید
از این رفتار شرمنده باشد .این کارگردان افزود« :حتما
یک فیلم با بازی اسپیسی میسازم ».برتولوچی در عین
حال تصریح کرد کامال با جنبش  MeToo#موافق است
و این حرکت را برای شجاعت زنانی که در سراسر جهان
وارد این کارزار شدند ،تحسین میکند .این کارگردان
که معتقد است هنوز هیچ رفتار خالف از سوی اسپیسی
توسطقانونتاییدنشدهبرایارائهصحنههاینامناسب،
خشونت بار و غیراخالقی در فیلم خودش با بازی مارلون
براندو و ماریا اشنایدر بسیار سرزنش شده است.

مسعودفراستیدرگفتوگوییمفصلباروزنامهشهروند،دربارهصحبتهایالیوراستونمهمانجشنوارهجهانیفجراظهارنظرکردهوگفته:
«سختیتأمینبودجهبرایفیلمهایاوبهشوخیشبیهتراستتاجدی.استوندراینسالهاهرچهخواستهوسفارشگرفته،ساختهاست...
الیوراستونفیلمسازیجنجالیوفرصتطلباستباسینماییبازاری،شعاریورادیکالنماکهدموکراتهاراخوشمیآیدولیبرالها».

فیلم جایگاه پرهزینهترین فیلم تاریخ سینما را
تصاحبکند.
▪انتقامجویانبهاضافهپلنگسیاه

«انتقامجویــان :جنگ ابدیــت» طبق معمول
این مجموعه فیلمها ،شامل گروهی بزرگ از
ابرقهرمانان دنیای ســینمایی مارول اســت.
مــرد آهنــی ،ثــور ،هالــک ،کاپیتــان آمریکا،
بیوه ســیاه ،مــرد عنکبوتــی ،ماشــین جنگ،
دکتر اســترنج ،پلنــگ ســیاه و ...تعــدادی از
مهمتریــن ابرقهرمانــان ایــن فیلــم هســتند.
قصه فیلم چهار ســال بعد از «کاپیتان آمریکا:
جنگ داخلــی» اتفاق میافتــد و ابرقهرمانان
کــه از هم جــدا شــدهاند ،بــه گــروه نگهبانان
کهکشــان میپیوندنــد و بــا «تانــوس» کــه
میخواهــد ســنگهای ابدیــت را تصاحــب
کند ،مبارزه میکننــد .رابرت داونی جونیور،
کریس همســورث ،مارک روفالو ،اســکارلت
جوهانســون ،بندیکت کامبربچ ،تــام هالند و
چادویکبوزمنبازیگراناصلیفیلمهستند.
مهم تریــن ابرقهرمانی کــه در فیلــم جدید به
مجموعــه انتقامجویــان اضافه شــده« ،پلنگ
ســیاه» اســت .این شــخصیت که برای اولین
بار بــا فیلمی بــه همین نــام ،چنــدی پیش به
ســینماها آمد ،به یک پدیــده فرهنگی تبدیل
شد.فیلم«پلنگسیاه»اولینفیلمابرقهرمانی
با بازیگــران سیاهپوســت بود کــه در آمریکا به
فروش  ۶۸۸میلیونی رســید و فروش جهانی
آننیزتابهامروزبیشاز 1/3میلیارددالربوده
اســت .چادویک بوزمن بازیگر اصلی آن فیلم
در «انتقامجویان :جنگ ابدیت» بازی کرده و
این حضور در اقبال گســترده از این فیلم مؤثر
بوده است.

...

سینمای ایران
آغازاکرانفیلمهایجدیدازچهارشنبه
با اعالم شورای صنفی نمایش از چهارشنبه 12اردیبهشت
شش فیلم جدید وارد چرخه اکران میشود.
غالمرضــا فرجــی ،ســخنگوی شــورای صنفــی نمایــش،
دربــاره مصوبــات جلســه دوشــنبه  10اردیبهشــتماه به
ایســنا گفت« :از روز چهارشــنبه  12اردیبهشــتماه چند
فیلــم جدیــد جایگزیــن فیلمهایی کــه در فهرســت اکران
نوروزی قرار داشتند ،میشــوند ».به گفته وی در سرگروه
ســینما اســتقالل ،فیلم «خجالت نکــش» بــه کارگردانی
رضا مقصــودی جایگزیــن «التــاری» میشــود و «چهارراه
استانبول» به کارگردانی مصطفی کیایی در سرگروه آزادی
به جای «فیلشاه» اکران میشود.
همچنین فیلم «خوک» مانی حقیقی در ســرگروه کوروش
جایگزین «به وقت شام» خواهد شــد و در سینما ایران فیلم
«عصبانی نیســتم» رضا درمیشــیان به جای «لونــه زنبور»
نمایــش داده خواهد شــد .در ســینما جوان هــم فیلم «آن
ســوی ابرها» به کارگردانی مجید مجیــدی جایگزین فیلم
«مصادره» خواهد شــد و در ســرگروه زندگی ،فیلم «جشن
دلتنگی» پوریا آذربایجانی به جای فیلم «خرگیوش» نمایش
داده میشــود .فیلم «تگزاس» هم به تازگــی اکران خود را
آغاز کرده است.

هوشنگ آزادیور درگذشت
هوشــنگ آزاد یور ســینماگر ،مستندســاز ،مترجــم،
نظریهپرداز تئاتر و شــاعر بــه دلیل مشــکالت قلبی و ریوی
درگذشت.
ابراهیــم مختــاری ،کارگــردان و مستندســاز ایرانــی در
گفتوگو با ایســنا ضمن تایید خبر فوت هوشنگ آزادیور
بیان کرد« :این هنرمند سابقه مشکل قلبی و ریوی داشت و
یکسکتهناقصهمکردهبود.اوطیچندروزاخیردربخش
مراقبتهایویژهبیمارستانبستریبودومتأسفانهبهدلیل
تشدید مشکالت قلبی و ریوی دار فانی را وداع گفت».
به گفته ابراهیم مختاری این هنرمند دانش آموخته مدرسه
عالی سینما و بازنشسته صداوسیمای جمهوری اسالمی
ایران بود.
از او کتاب ها و ترجمــه های معتبری در زمینــه تاریخ تئاتر
جهان به چاپ رسیده اســت .معروف ترین اثر مستند او نیز
«گل قالی» نام دارد .او در مستندسازی به فیلم های مردم
شناسانه و آموزشی گرایش داشت و عمده فیلمهای خود را
در این زمینه ساخت.
آزادیور هنرمندی جامعاالطراف در حوزههای گوناگون
از شــعر و ادبیات گرفتــه تا ســینما و تئاتر بود که در بیشــتر
جریانهای مهم ادبی و هنــری معاصرش ،حضوری موثر و
فعال داشت.
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