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تجلیل جشنواره کن
از سری دیوی

...

سینمای جهان

اعتراض کریستین استوارت
به قانون پوشیدن کفش پاشنهدار!
مهر  -کریستین استوارت بازیگر که امسال از اعضای گروه
داوری بخش اصلی جشــنواره فیلم کن است ،در اعتراض
به قانون نپوشــیدن کفش بیپاشــنه ،در حضور عکاســان
کفشهای پاشنهبلندش را درآورد و با پای برهنه روی فرش
قرمز رفت .بازیگر سرشــناس با این کار بیانیهای سیاسی
علیه کن و مقررات آن صادر کرد .وی در مراسم فرش قرمز
فیلم اســپایک لی که با عنوان «مرد کوکلوس کالن سیاه»
اکران شد ،کفشهایش را درآورد.
یکی از مقررات جشنواره فیلم کن این است که خانمهای
حاضــر در فــرش قرمــز نباید کفــش بیپاشــنه بپوشــند.
استوارت پیشتر نیز به این قانون کن اعتراض کرده و سال
 ۲۰۱۶با درآوردن کفشهایش گفته بود« :اص ً
ال نمیتوانم
باور کنم که من روی فــرش قرمز دارم راه میروم و کســی
جلوی مــرا بگیــرد و خیلــی محترمانــه بگوید شــما کفش
پاشــنهدار نپوشــیدهاید و من هم مجبور شــوم بــه او بگویم
بله دوست عزیز نپوشــیدهام .اما مگر مجبورم که بپوشم؟»
بازیگر «گرگ و میش» افــزود هر وقت دلش بخواهد کفش
پاشنه بلند میپوشد و هر وقت نخواهد نمیپوشد.

فریادهای جالب جواد خیابانی بر سر فرشاد احمدزاده

میتونست بزنه ،چرا صبر کرد؟!

در بازی دوشنبهشــب پرســپولیس  -الجزیره اتفاق جالبی رخ داد .در
دقیقه  84بازی و در حالی که پرسپولیســیها برای صعــود نیاز به گل
داشــتند ،بازیکن اماراتی روی زمین افتاد و همــه بازیکنان هم متوقف
شدند تا بازیکن مصدوم ،مداوا شــود .با این حال توپ به صورت اتفاقی
جلوی فرشاد احمدزاده افتاد و او تقریب ًا با دروازهبان تکبهتک شد .اما
احمدزاده به رسم جوانمردی یا مبهوت از توقف همه بازیکنان ،توپ را
شوت نکرد و موقعیت از دست رفت.
در این میــان آن چه بــرای مخاطبــان تلویزیون به چشــم آمــد ،واکنش
جواد خیابانی گزارشــگر مســابقه بود .او با فریادهایی ســرزنشآمیز از
احمدزاده میخواســت به مصدومیت بازیکن حریف توجه نکند و توپ
را به سمت دروازه شوت کند« :میتونســت بزنه ...چرا صبر کرد؟! چرا
مکث کرد؟! داور بازی رو ادامه داده بود »...واکنش خیابانی به ماجرا با
تصورات ذهنی مخاطبان تلویزیون از او کمی متفاوت بود .آن چه از جواد
خیابانی به یاد داریم ،شــعارهایی گلدرشت در باب بازی جوانمردانه،
اخالق و بزرگمنشی اســت .او معمو ًال حتی در زمانهایی که تیمهای
حاشــیه خلیج فارس ،ناجوانمردانه وقتکشــی میکننــد هم طرفدار
بازی جوانمردانــه اســت و از بازیکنان ایرانی
نمیخواهد بازی را ادامه دهند .جالب آن
که جواد خیابانی تا دقایقی بعد هم ماجرا
را رها نکرده بود و همچنان
به آن میپرداخت.

مهر  -امروزدرجشنوارهفیلمکناز«سریدیوی»بازیگرفقیدوچهرهمشهوربالیوودکهچندیپیشدرگذشت،برایتاثیرگذاریاشدرسینما
تجلیل میشود .از سری دیوی که نخستین سوپراستار زن سینمای هند محسوب میشود ،با اهدای جایزه آیکون جشنواره فیلم کن قدردانی
میشود.اینبازیگر ۵۴سالهاوایلسال ۲۰۱۸بهعلتحملهقلبیدرگذشت.

...

واکنشها به فیلم
جدید فون تریه

الرس فون تریه با جنجال و مناقشه غریبه نیست.
اما حتی در مقایسه با استانداردهای خودش هم،
شــب گذشــته نمایش جدیدترین فیلمــش «خانه
ای که جک ســاخت» در بخــش خارج از مســابقه
جشنواره فیلم کن باعث شد بیش از صد تماشاگر
از شــدت خشــم و انزجار ســالن را تــرک کنند .به
نوشته ورایتی ،یکی از تماشاگران زن در حالیکه
کاخ جشــنواره را ترک میکرد ،فیلم فــون تریه را
شآور» خواند.
«چند 
به گزارش آیسینما ،خط داســتانی «خانهای که
جک ســاخت» داســتان قاتلی ســریالی (بــا بازی
مت دیلون) را دنبال میکند که قربانیانش را خفه
میکند و اغلب هم زنــان را طعمه قــرار میدهد.
فیلم جدید فــون تریــه بینهایت تصویری اســت.
اولین صحنهای که باعث شد دهها تماشاگر سالن
نمایش فیلم را ترک کنند شخصیت دیلون را نشان
میداد که با تفنگ شــکاری در حال تیراندازی به
دو کودک اســت و سرشــان را هدف شلیک گلوله
قرار میدهد! بعد از آن ،جمعیــت قابل توجهی با
خشــم و انزجار و غرولند رفتهرفته ســالن نمایش
فیلم را ترک کردند .زمانی که تیتــراژ پایانی روی
پرده رفت ،نیمی از بالکن ســالن خالی شده بود.
با این حــال ،فیلــم در پایان با تشــویق ایســتاده و
طوالنی هواداران و شــیفتگان سینمای فونتریه
روب هرو شد.

سینمایایران

بازداشــت بازیگر معروف در ورزشگاه آزادی

اومــا تورمــن و رایلــی کیــو دو بازیگر ایــن فیلم در
جشــنواره کــن امســال حضــور نیافتنــد و علــت
غیبتشــان را تداخل زمانبندی ذکر کردند ،اما
فونتریــه بعد از هفت ســال ممنوعیــت حضور در
جشنوارهبههمراهدیگربازیگرانشازجملهدیلون،
سوفی گرابل ،برونو گانتس و شیوون فالون هوگان
بر روی فرش قرمز کاخ جشــنواره حاضر شد .این
اولین حضــور فونتریــه در جشــنواره کــن بعد از
نمایش فیلم «مالیخولیا» در سال  2011بود.
از ســاعاتی پیــش منتقــدان نشــریات ســینمایی
معروف هم به انتشــار یادداشتهایی درباره فیلم
جدید فونتریه اقــدام کردهانــد .اوون گالیبرمن
منتقد فیلم ورایتی ،مــت دیلون را «شــبحگون» و
«جنزده» در این فیلم توصیف کرده و نوشته است:
«ســاخته جدید فونتریه فیلمی است که ظالمانه
جذبتان میکنــد و همزمان ،پستــان میزند».

...

پیتر برادشاو منتقد گاردین تنها دو ستاره (از پنج
ستاره) به فیلم امتیاز داده و فیلم ساز دانمارکی را
«نابغه-شارالتان سینمای جهان» خوانده است.
برادشــاو عقیــده دارد فونتریه با انتخــاب فرمی
جنونآمیز در فیلم جدیدش ،سیاستهای آمریکا
به ویژه استفاده آزادانه از سالح را نشانه رفته است.
همچنین دیوید رونــی منتقد هالیــوود ریپورتر با
توصیــف کل فیلــم در عبــارت «الرس و دختــران
غیرواقعی» عقیــدهاش را راجع به ســاخته جدید
این فیلم ســاز ابراز کرده اســت .به نوشــته رونی،
«خانهای کــه جــک ســاخت» را میتــوان فیلمی
ضدآمریکایــی تلقــی کــرد کــه آشــکارا بــا هدف
برانگیختــن واکنشهــای مخالف ســاخته شــده
است .عالوه بر این ،رونی به سطحی و تخت بودن
شــخصیتهای زن این فیلم ،بر خالف فیلمهای
قبلی فونتریه تأکید کرده است.

تلویزیون

 6دقیقه تشویق ایستاده
برای فیلم جدید اسپایک لی
اولین نمایــش فیلــم «ک َلنزمن ســیاه» در جشــنواره کن با
استقبال حاضران در جشنواره همراه شد.
به گزارش ایسنا ،فیلم «ک َلنزمن سیاه» جدیدترین ساخته
«اسپایک لی» که روایت گر داستان واقعی یک افسر پلیس
در دهه  ۱۹۷۰میــادی به نام «ران اســتالورث» اســت و
توانســت به گروه نژادپرســت «کو کالکــس کالن» آمریکا
نفوذکند به عنوان یکی از فیلمهای بخش رقابتی جشنواره
کن به روی پرده رفت و با اســتقبال مخاطبان همراه شــد.
این فیلم که در مقطع زمانی بســیار مناسبی ساخته شده
است با تصاویری از سخنرانی دونالد ترامپ پایان مییابد
که او از محکوم کــردن اقدامهای سفیدپوســتان افراطی
در شورش مرگبار «شارلوتزویل» در ســال  ۲۰۱۷امتناع
میکند و در سراسر فیلم نیز شــاهد انتقادهای فراوانی به
دولت و شخص ترامپ هستیم .در فیلم ظهور وی به عنوان
رئیسجمهور آمریــکا و بلندپروازیهایش مشــابه «دیوید
دوک» از بنیان گذاران اصلی ســازمان بدنام «کو کالکس
کالن» توصیف شده است.
اســپایک لی کارگــردان ایــن فیلم بــه همراه جــان دیوید
واشنگتن ،آدام درایور ،توفر گریس ،اورا هرییر و گکوری
هاکینز از بازیگران فیلم ،پیــش از نمایش فیلم روی فرش
قرمز جشنواره رفتند.
فیلم «کلنزمن ســیاه» یکی از مهمترین فیلمهای امســال
جشــنواره کــن اســت و اســپایک لــی مطمئنــا یکــی از
شانسهای اصلی دریافت جایزه بهترین کارگردانی است؛
جایزهای که میتواند جبرانی برای بیاعتنایی جشــنواره
به او در سال  ۱۹۸۹برای فیلم «کار درست را بکن» باشد.
بسیاری از منتقدان ســینمایی پس از نمایش این فیلم آن
را یکی از بهترین ســاختههای اســپایک لی در چند ســال
اخیــر توصیف کردند و بســیاری از اعضــای هیئت داوران
چون کیت بالنشــت ،آوا دو ورنای و کریســتین استوارت و
همچنین کریســتوفر نوالن در مراسم فرش قرمز و نمایش
این فیلم حضور داشتند« .کلنزمن سیاه» از تاریخ  ۱۰اوت
در سینماهای آمریکا اکران میشود که تقریبا در سالگرد
ناآرامیهای سال گذشته «شارلوتزویل» علیه سیاهپوستان
در سال  ۲۰۱۷اســت که به کشــته شــدن  ۳نفر و زخمی
شدن  ۳۸نفر انجامید.

پوران درخشنده برای اولین بار سریال میسازد

فصل جدید «هزارداستان» از امشب روی آنتن

کفاشیان :منتظر تلویزیون نمی مانیم

پوران درخشنده کارگردان ســینمای ایران قرار است سریالی درباره مستوره
اردالن بانوی شاعر و تاریخ نگار کردستانی بسازد.
به گزارش مهر ،مرکز سیمای استان های صداوســیما ساخت چندین سریال
درباره مفاخر و فرهیختگان استان ها و مناطق مختلف کشور را در دستور کار
دارد که با کارگردانان مختلفی نیز در این زمینه رایزنی می کند .از جمله سریال
هایی که هم اکنون درباره ســاخت آن مذاکراتی انجام شده است مجموعه ای
درباره مستوره اردالن شاعر کردستانی اهل ســنندج است .پوران درخشنده
قصد دارد این سریال را در  ۲۶قسمت بسازد و مطالعات و تحقیقات خود را هم
در این زمینه شروع کرده است.
ماه شرف خانم قادری مشهور به مستوره اردالن شــاعر ،نویسنده و تاریخ نگار
ُکرد ایرانی است.

اولین قسمت از فصل جدید «هزار داستان» با حضور فریبا کوثری در ماه رمضان
روی آنتن شبکه نسیم می رود.
به گــزارش مهر ،فریبــا کوثری در اولیــن برنامه از فصل ســوم «هزار داســتان»
داستان کسانی را روایت می کند که با تمام سختی ها ضمن صبوری ،زندگی
خود را ادامه می دهند و می ســازند .مهمان این برنامه مردی است که اعتیاد
دارد و همســرش با تمام تــاش خــود وی را از دام اعتیــاد رها کرده اســت و به
زندگی سالم برمی گرداند .فصل ســوم «هزار داستان» همچون سری پیشین
آن به تهیهکنندگــی جواد فرحانی تولید می شــود .در ماه مبــارک رمضان هر
شب ساعت  ۲۱به مدت  ۶۰دقیقه روی آنتن شــبکه نسیم میرود و در ساعت
سه بامداد و ۱۳روز بعد بازپخش میشود .محمدرضا شهیدیفرد در فصل سوم
برنامه «هزار داستان» به عنوان مشاور پروژه گروه را همراهی میکند.

نایب رئیس فدراســیون فوتبال اعالم کرد :بهزودی پخش مســابقات فوتسال
بانوان میسر خواهد شد و برای این موضوع نیازی به کمک صداوسیما نیست.
علی کفاشیان در حاشیه مراســم اســتقبال از بانوان فوتسالیست در فرودگاه
امام(ره) ،در گفتوگو با ایسنا گفت« :به هرحال این مسابقات از طریق اینترنت
و شبکههای ماهوارهای کشورهای مختلف پخش شد و برخی از مردم توانستند
ببینند؛ اما ما منتظر صداوسیما نمیمانیم و خودمان از طریق توسعه اینترنت و
امکانات ،کاری میکنیم مردم بهتر بتوانند بازیها را ببینند .صداوسیما تا بیاید
مجوزهای الزم برای پخش مسابقات را بگیرد ،طول خواهد کشید ».وی درباره
جایگزین کردن مسابقات هاکی روی یخ در برنامههای شبکه ورزش سیما نیز
گفت« :به جای فوتسال بانوان هم هاکی روی یخ پخش کردند چون تایلند هوا
گرم و هاکی روی یخ سرد بود به همین دلیل خواستند تعادل ایجاد شود!»

بازیگرکشورمانکهقصدداشتباهمسرشکهآرایشمردانه
کرده بود وارد ورزشگاه آزادی شــود توسط نیروی انتظامی
بازداشتشد.
به گزارش فارس ،قبل از شــروع بازی تیمهای پرسپولیس و
الجزیره یکی از بازیگران سینمای کشورمان قصد داشت به
همراه همسرش وارد ورزشــگاه آزادی شــوند که این دو نفر
توسطنیروهایانتظامیبازداشتشدند.
همســر این بازیگر با گذاشــتن ریش و ســبیل قصد داشــت
با ظاهری مردانــه وارد ورزشــگاه آزادی شــود اما بــا آگاهی
مسئوالنیگانویژهایندونفربازداشتشدند.گفتهمیشود،
«م.ا» بازیگری است که در چند وقت اخیر ،حواشی فراوانی
داشتهاست.

یانگومدرفیلمیایرانیبازیمیکند؟
سینماروزان -قربانمحمدپورپسازدریافتپروانهساخت
به ســئول میرود تا با مدیر برنامههای «لی یونــگ آئه» که در
ایرانبهیانگوممعروفاستبرایفیلمجدیدش«عاشقیدر
هانوی» مذاکره کند .در این سفر سیمون سیمونیان مجری
طرحوحسنغالمیسرمایهگذاربخشایرانویراهمراهی
میکنند.بعداز«سالمبمبئی»و«دخترشیطان»کهمحصول
مشترک ایران و هند بودند قربان محمدپور این بار محصول
مشترکایران،کرهوویتنامرامیسازد؛بخشیازسرمایهاین
فیلمراویتنامیهاپرداختمیکنند.
در صورت ساخت «عاشقی در هانوی» این اولین فیلم ایرانی
خواهدبودکهدرسینماهایچیناکرانعمومیخواهدشد
زیرا فیلمهایی که در کره و ویتنام ساخته میشوند به صورت
گستردهدرچیناکرانمیشوند.تعدادسالنهایسینمای
چینامسالبههشتادهزارسالنمیرسدوفیلمهایهندی
که در کشــور خود با چهارده هزار ســالن در گیشــه شکست
میخورندتمامامیدشانبهبازارچیناستوجایتأسفدارد
کهسینمایایرانهیچسهمیازبازارچینندارد.

...

قاب روز

سینمامتروپل(رودکی)اللهزارتهران

تاسیس۱۳۲۵ :
تعطیل۱۳۸۷ :

«گاتهام» با فصل پنجم به پایان میرسد
آیسینما  -شبکه فاکس از قطعی شدن ساخت فصل پنجم
و پایانی سریال «گاتهام» خبر داده است .به گفته سازندگان
سریال ،خط داســتانی فصل پایانی بر روند تغییر و تبدیل
بروس وین بــه بتمن متمرکــز خواهد بود« .گاتهــام» که بر
اساس شــخصیتهای کتابهای مصور دیسی طراحی
شــده ،جوانی بروس ویــن و ماجــرای پیدایش بتمــن را به
تصویر میکشد .بن مکنزی نقش «جیم گوردون» را در این
سریال ایفا کرده است .استودیوی تلویزیون برادران وارنر
تهیه و تولید «گاتهام» را بر عهده داشته است.
نکته جالــب توجه آنکه ســریال «گاتهام» که  13قســمت
تا صد قســمتی شــدن راه دارد ،هیچوقت به لحاظ میزان
مخاطب جزو سریالهای رکوردشکن فاکس نبوده است.
با این حال ،همیشــه مخاطب هدفش به ویژه عالقهمندان
به کمیکهای دیسی را پای گیرندههایشان نشانده و با
افت مخاطب روبهرو نشده است.
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