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دیدار معاون سازمان سینمایی با منتقدان
جشنواره جهانی فیلم فجر

مهر-جلسهشورایمرکزیکانونکارگردانانبامحموداربابیمعاونتوسعهفناوریومطالعاتسینماییسازمانسینماییبرگزارشد .اربابی
دربارهاینجلسهگفت«:پیرونامهشورایمرکزیکانونکارگردانانبهرئیسسازمانسینماییدربارهجشنوارهجهانیفیلمفجروارجاعآنبرای
بررسیبهاینمعاونتجلسهایبرگزارشدوگفتوگوهایخوبیصورتگرفتکهقرارشددرجلسهدیگریادامهیابد».
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سینمای ایران

تلویزیون

میرکریمی از جشنواره جهانی فجردر برابر موافقان ادغام جشنواره دفاع کرد

حاالحاالهادبیرهستم

پخش «لحظه گرگ و میش» از زمستان
ســریال «لحظــه گــرگ و میــش» بــه کارگردانــی همایون
اسعدیان که این روزها در حال تولید است ،پخش خود را از
زمستان امسال آغاز خواهد کرد.
مهدی روشــنروان ،مدیر گروه فیلم و ســریال شــبکه ســه
ســیما ،در گفتوگــو با ایســنا بــا بیان ایــن که فاز یــک این
مجموعه که مربوط به دهه  ۶۰بوده به اتمام رسیده است،
درباره وضعیــت فعلی ســاخت ایــن مجموعه یادآور شــد:
«ایــن مجموعه پیش از این در شــهریور ماه با مشــکل تغییر
تهیهکننده روبهرو و در ساخت آن وقفه ای ایجاد شد اما پس
از آن فاز یک که مربوط به دهه  ۶۰بود ،کامل تصویربرداری
شد و به اتمام رســید .اکنون نیز این مجموعه در حال پیش
تولید فاز دوم اســت که مربوط به دهه  ۸۰است و به زودی
کلیــد خواهــد خــورد ».او در ادامه یادآور شــد کــه تاکنون
 ۱۲۰۰دقیقــه از این مجموعه ضبط شــده و قرار اســت در
 ۵۰قسمت روی آنتن برود .مدیر گروه فیلم و سریال شبکه
ســه درباره این که پخــش مجموعه «لحظه گــرگ و میش»
چه زمانی خواهد بود؟ گفت« :این مجموعه امسال در ایام
زمستان پخش خواهد شد».
مجموعه تلویزیونی «لحظه گرگ و میش» روایت کننده فراز
و فرود زندگی خانواد های اصیل در طول سه دهه با محوریت
زندگی تنها دختر این خانواده است؛ داستان این مجموعه
از دهه  ۶۰آغاز می شود و حوادث مختلفی از قبیل جنگ،
تحوالت اجتماعی و اقتصادی و ...را پشت سر می گذارد و
در زمان معاصر پایان میپذیرد.

...

شبکه نمایش خانگی

پایان بازی مهناز افشار در «گلشیفته»
همزمان بــا توزیع قســمت هشــتم از مجموعه ویژه شــبکه
نمایش خانگی «گلشــیفته» به کارگردانی بهروز شعیبی،
تصویربرداری نقش مهناز افشــار در ایــن مجموعه به پایان
رسید.
به گزارش ایسنا ،کار مهناز افشار که نقش «راحله گلشیفته»
را در این مجموعه شــبکه نمایــش خانگی ایفــا میکند ،با
تصویربرداری سکانســی در بیمارســتان گاندی بــه پایان
رسید و وی از مجموعه عوامل سریال «گلشیفته» جدا شد.
تصویربــرداری مجموعه کمدی اجتماعی «گلشــیفته» که
برای پخش در شبکه نمایش خانگی تهیه شده است ،از روز
 ٢٨آذر ماه ســال گذشــته با حضور مهدی هاشمی در یزد
آغاز شــد و این روزها در لوکیشــنی در فرمانیه ادامه دارد.
این مجموعه در قالب طنز و با طعنه به نقش پررنگ فضای
مجازی در زندگی امروز مردم ،مسائل و مشکالت زنان در
جامعه را بررسی می کند.

سیدرضامیرکریمی،دبیرسهدورهاخیرجشنوارهجهانیفیلم
فجر،هیچگاهاینچنینزیرفشارمخالفانشنبود؛آنهاکهدر
دوهفتهاخیربامصاحبهوبیانیهخواستارادغامجشنوارهجهانی
و ملی بودند و در واقــع حذف میرکریمی را مطالبــه کردهاند.
شــایعات حتی به احتمال پیروزی حامیان پیشنهاد ادغام هم
کشید .میرکریمی اما در دو هفته اخیر سکوت کرد و واکنشی
نشاننداد.اوکهبهنظربسیاری،امسالجشنوارهایبهمراتب
باکیفیتترازسالهایگذشتهبرگزارکردهاست،برایاولین
باردربارهحاشیههایاخیرسخنگفت.گزیدهایازگفتوگوی
سیدرضامیرکریمیراباخبرآنالیندرادامهمیخوانید:
▪آقایمیرکریمیچندهفتهایازپایانکارسیوششمین
جشنواره جهانی فیلم فجر میگذرد ،ارزیابیتان از
جشنوارهچیست؟راضیبودید؟

کیفیتجشنوارهباالترازانتظارمنوهمکارانمبود،ولیاین
نباید مالک باشد و دبیرخانه ما برای دسترسی به آمار قابل
اتکاوعلمیهمچونسالگذشتهبالفاصلهبعدازبرگزاری
جشنواره ،نظرسنجی ایمیلی انجام داد .سال پیش ،بیش
از صد و پنجاه مهمان خارجی و حدود پانصد مهمان ایرانی
به ســواالت مختلف درباره نحوه برگزاری جشــنواره پاسخ
دادندوپیشنهادهایخودرابرایبرگزاریبهتربخشهای
مختلف ارائه کردند .امســال هم ایــن کار را انجــام دادیم و
بسیاری پاسخهایشان را ارسال کردهاند .براساس دیدگاه
شرکتکنندگاندرنظرسنجی،تااینجامیزانرضایتمندی
از برنامههای جشنواره ،افزایش چشمگیری را نسبت به دو
دورهقبلنشانمیدهدوپیشنهادهایمتعددیهمدرباره
بخشهای مختلف به دســتمان رســیده اســت که در حال
بررسیوجمعبندیهستیم.
▪بیانیههای مختلف صنفی را که به تازگی صادر شده
است و خواستار ادغام جشنواره ملی و جهانی بودهاند،
خواندهاید؟چراواکنشینداشتید؟

همان طور که گفتم برای دسترســی به نظــرات و انتقادات

پیشقدم هســتیم و از هر اظهار نظر کارشناسانه و مستندی
برای بهتر و بینقص برگزار شدن این رویداد ملی استقبال
میکنیــم ،کــه البتــه و متاســفانه متنهــای زنجیــرهای و
هماهنگی که ناگهان منتشــر شــدند ،خیلــی از این جنس
نبودندونتوانستیمبهرهالزمراازآنهاببریم.
▪به هرحال مثال شورای مرکزی کانون کارگردانان از
همکاران شما و اهل فن هستند.

بله؛همهازدوستانمانهستند.گفتمکهازهرنقدکارشناسی
کهتوأمبااستداللباشدوبانیترفعایرادهایمانابرازشود،
استقبالمیکنیموگرنهبااحترامازکنارشمیگذریم.
▪درباره پیشنهاد ادغام و همزمانی دو جشنواره ملی و
جهانیبرایکاهشهزینههانظرتانچیست؟

طبیعت ًا این نظر را کارشناســی نمیدانم .اوال که مگر بخش
بینالملل جشــنواره به شــکل پیشــین ،کم هزینه داشت؟
ثانیابرگزاریهمزماندوجشنوارهنهتنهاازمیزانهزینهها
نمیکاهدبلکهبهدلیلاصطکاکزمانیکهباهمدارند،باعث
ریزشمخاطبانیکدیگرمیشوندوفضایتبلیغاتیوعلمی
یکدیگرراهماشغالمیکنندوبهعبارتیاینپیشنهادباعث
اتالفبودجهیابهقولدوستاندلسوزهدررفتنبیتالمال
خواهدشد.
▪حاال واقعا هزینه جشنواره چقدر است و نسبت به
دورههایپیشچهتفاوتیکردهاست؟

هزینــه جشــنواره در اولیــن
سال جداسازی از بخش ملی
درسال( ۹۴دوره،)۳۳شش
میلیــارد و دویســت میلیــون
تومان بود .در سال( ۹۵دوره
 )۳۴که من دبیری جشنواره
را پذیرفتم ،بــه هفت میلیارد
تومــان رســید ،در ســال ۹۶

(دوره)۳۵بودجهجشنواره،هشتمیلیاردوششصدمیلیون
تومانودردوره( ۳۶سال)۹۷هشتمیلیاردودویستونود
میلیونتومانبودهاست.اینراهمبگویمکههزینهکردمابه
دقت توسط سازمان ســینمایی و نهادهای مالی باالدستی
کنترلمیشودوماهرباربهدلیلدقتوشفافیتدرهزینهها
تقدیرهمشدهایم.
▪میمانیدیامیروید؟

بااینکهخیلیاهلکارنیمهتمامنیستم،بهدالیلیدرادامه
دادناینمسئولیتکمیتردیدداشتم،ولیپسازمشورت
با گروه مدیران جشــنواره و انرژی خوب همکاران فیلم ساز
و سینماگر مصمم شدم که همچنان باشم تا انشاء ا ...مثل
سهدورهقبلبهکمکهمهاهالیسینماشاهدموفقیتهای
روزافزوناینرویدادمهمبینالمللیباشیم.
▪یعنی حکم دبیری جشنواره سیوهفتم برایتان صادر
شدهاست؟

حاالحاالها تــا وقتی عذرم را نخواســتهاند ،دبیر جشــنواره
هستموبههمراههمینگروهازدستاوردهایارزندهوموفق
برگزاری مســتقل جشــنواره حفاظت میکنیم .جشنواره
جهانیهمبهلطفخدابهراهخودادامهخواهدداد.
▪کاریهستکهفکرکنیدامسالبایدانجاممیدادیدو
ندادیدیانبایدانجاممیدادیدودادید؟

براساسبرنامهجامعیکهروزاولآغازبهکارگروهجدیدبرای
اینجشنوارهدرنظرگرفتهشد،
خوشبختانه خیلی زود به هدف
اول ،یعنــی پیدا کــردن جایگاه
ویژه در منطقــه نائل آمدیــم و از
امروز حرکت ما به سمت هدف
میانمدتمانکهبهدستآوردن
جایگاهیبرتردرآسیاست،آغاز
شده است .این راهی نه چندان

من یک فیلم سازم و
فیلمسازی برایم اولویت
دارد ،ولی برای خودم وظایف
اجتماعی دیگری هم قائلم

طوالنی اســت که نیازمند حمایتهای سختافزاری چون
ســرمایهگذاری برای احداث کاخ جشنوارههای سینمایی
اســت که در این زمینه هم مذاکرات اولیــه خوبی با مدیران
شهرداریانجامشدهاست.
▪کارجشنوارهبعدراازکیشروعمیکنید؟

دبیرخانه جشنواره سیوهفتم از فردای اختتامیه کار خود
را آغاز و ضمن جمــعآوری گزارشهای بخشهای مختلف
و تحلیل آماری جشــنواره قبلــی ،برنامهریزی خــود را برای
برگــزاری هر چه بهترجشــنواره ســال آینده شــروع کرده و
تاکنونچندجلسهدراینزمینهتشکیلشدهاست.
▪گفتهبودیدفیلمسازیرابهجشنوارهترجیحمیدهید
واین که خودتان را فیلم ساز میدانید و جشنواره اگر مانع
فیلمسازیتانشود،رهایشمیکنید.چهشدکهپشیمان
شدید؟

نهاتفاقا.بهزودیبایکبرنامهزمانیدقیقانشاءا...فیلممرا
همکلیدمیزنم.منیکفیلمسازموفیلمسازیبرایماولویت
دارد،ولیبرایخودموظایفاجتماعیدیگریهمقائلم.تا
زمانیکهبرایجشنوارهجهانیموثرباشم،هستمودرکنار
آنفیلمهمخواهمساخت.
▪برایمنتقدانتانحرفیندارید؟

نه ولی مطمئن هســتم در آینــده نه چنــدان دور آنها هم به
همراهاناینحرکتتأثیرگذارفرهنگیخواهندپیوست.
▪فکر میکنید کلیت سینمای ایران با شما و جشنواره
جهانیهمراهباشد؟

شــک ندارم .در طــول ایــن ســه دوره بازخوردهــای مثبت
بیشماریدیدهام.بههمههمکارانسینماییوفرهنگیام
کهفداکارانهدرشکلگیریاینحرکتبزرگفرهنگیسهیم
بودند ،خسته نباشــید میگویم و عرض میکنم که محکم و
امیدوارباشندچونکارماتازهشروعشدهاست.

حسن فتحی درباره کیروش
مستند میسازد
سینماسینما  -حسن فتحی ،کارگردان سریال «شهرزاد»،
مستندی درباره کارلوس کیروش خواهد ساخت.
کارگردان سریالهای «پهلوانان نمیمیرند»« ،شب دهم» و
«میوه ممنوعه» از معدود هنرمندانی بود که در مراسم بدرقه
تیم ملی حضور یافته بود .فتحی درباره ســاخت مستندی
درباره کارلوس کیروش ســرمربی تیم ملی فوتبال گفت:
«این مستند بیشتر با محوریت کیروش است و یک مستند
هنری  -ورزشی محسوب میشود .ما هماکنون درمرحله
شــروع ســاخت ایــن مســتند قــرار داریــم و امیدواریــم که
به ســرانجام برســد ».او ادامــه داد« :کیروش شــخصیت
کاریزماتیکی دارد و هشــت ســال بــرای تیم ملــی زحمت
کشیده است ،با همه نظرات صفروصدی که درباره او وجود
دارد و همینها باعث شــده اســت که کاراکتر دراماتیک و
جذابی داشته باشد».

امیر یوسفی رئیس شورای صنفی نمایش شد
جلســه این هفته شــورای صنفی نمایش با مصــوب کردن
پخش مسابقات جام جهانی فوتبال در سینماها و انتخاب
محسن امیریوسفی به عنوان رئیس شورای صنفی برگزار
شد.
غالمرضــا فرجــی کــه بــار دیگــر در جلســه دوشــنبه ۳۱
اردیبهشــت شــورای صنفــی نمایــش بــه عنوان ســخنگو
انتخاب شــده اســت ،درباره مصوبات این جلســه به ایسنا
گفــت« :در این جلســه رأیگیــری بــرای انتخــاب رئیس
جدید شــورا برگزار شــد کــه محســن امیریوســفی رئیس
شوراومحمود رضوی نایب رئیس شــد و بنده هم به عنوان
ســخنگوی شــورای صنفــی نمایــش انتخاب شــدم ».وی
همچنیــن اضافــه کــرد« :در ایــن جلســه مصوب شــد که
مســابقات جام جهانی فوتبال در ســینماها اجــازه پخش
داشته باشد اما چگونگی اجرایی شدن آن با در نظر گرفتن
حقوق صاحبان آثار هفته آینده اعالم خواهد شد».
فرجی همچنین ادامه داد« :در این جلســه قــرارداد فیلم
«شــماره  ۱۷ســهیال» برای اکــران در پردیس ســینمایی
کوروش پس از فیلم «خوک» ثبت شــد و فیلم «ناخواسته»
هــم اکــران خــود را از روز چهارشــنبه دوم خــرداد ماه در
گروه ســینمایی «زندگی» آغــاز میکند ».وی با اشــاره به
ادامه اکران فیلم «جشــن دلتنگی» گفــت« :میزان فروش
اردیبهشــت مــاه امســال ســینماها  ۲۶میلیــارد و ۵۰۰
میلیــون تومان بود که نســبت به ســال گذشــته بــا فروش
 ۱۷میلیارد در همین ماه افزایش داشــته است ،البته این
افزایش فقط به بیشتر شــدن بهای بلیت مربوط نمیشود
چراکه افزایــش مخاطب هم داشــتهایم و ایــن موضوع در
سینماهای شهرستانها آمارگیری شده است».

«انتقامجویان» چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینما
قســمت جدید مجموعه فیلم ابرقهرمانی «انتقام جویان»
با پیشــی گرفتن از «دنیــای ژوراســیک» ،چهارمین فیلم
پرفروش تاریخ سینما نام گرفت.
به گزارش ایسنا ،شرکت دیزنی اعالم کرد مجموع فروش
جهانی فیلم «انتقــام جویان :جنگ ابدیت» با رســیدن به
بیش از 1/۶۸میلیارد دالر و پشــت سرگذاشــتن فروش
 ۱/67میلیــارد دالری «دنیــای ژوراســیک» ،هماکنون
چهارمینفیلمپرفروشتاریخسینماست.فیلمابرقهرمانی
«انتقام جویان :جنگ ابدیت» به کارگردانی برادران روسو
محصول استودیو مارول شرکت دیزنی که دنبالهای بر دو

فیلم «انتقام جویان» و «انتقام جویان :عصر اولتران» است،
تاکنونپساز ۲۰هفتهنمایشدرسینماهایآمریکاحدود
 ۵۶۳میلیون در گیشه فروخته و در طول سه هفته اکران
بینالمللینیز۱/۱۲۳میلیارددالردرکشورهایمختلف
فروش داشته اســت .در میان بازارهای خارجی این فیلم
چین با بیش از  ۲۴۰میلیون دالر پیشتاز است و پس از آن
کشورهای کره جنوبی ( 86/۲میلیون دالر) ،انگلستان
( ۸۴/5میلیــون دالر) ،برزیــل ( ۵۷/5میلیــون دالر) و
مکزیک ( ۵۶میلیون دالر) قرار گرفتهاند.
هــم اکنــون «آواتــار» و «تایتانیــک» از ســاختههای جیمز

کامرون بــه ترتیــب بــا  ۲/۷میلیــارد دالر و  ۲/۱میلیارد
دالر در مکانهــای اول و دوم پرفروشتریــن فیلمهــای
ســینما قرار دارند و «جنگ ســتارگان :نیرو برمیخیزد»
(۲/۰۶۸میلیارددالر)نیزدرمکانسومقرارگرفتهاست.
«دنیای ژوراســیک» (۱/۶۷۱میلیارد دالر) نیز با یک پله
سقوط پنجمین فیلم این فهرست است.
«انتقامجویــان :جنــگ ابدیــت» ســریعترین فیلــم در
سینماســت که به فروش یک میلیارد دالری دســت یافته
است.اینفیلمهمچنینرکورددارفروشآغازینسینمای
آمریکا و جهان است.

...
خبر

ناصر ملکمطیعی در بیمارستان بستری شد
ناصــر ملکمطیعــی ،بازیگر پیش کســوت در بیمارســتان
بستری شد.
به گــزارش ســینما دیلــی ،فرزنــد ناصــر ملکمطیعــی از
بستری شــدن پدرش به علت نارســایی کلیه و تنگی نفس
در بیمارستان خبر داد .امیرعلی ملکمطیعی ،فرزند این
بازیگر گفت :پدر به خاطر نارســایی کلیــه و تنگی نفس در
بخش مراقبتهای ویژه بیمارســتان آتیه بســتری هستند
و امیدواریم با رســیدگی هر چه بهتر حال ایشــان مســاعد
شود ».گفتنی اســت؛ ملکمطیعی مرداد سال گذشته نیز
در بیمارستان بستری شده بود.

...

سینمای جهان
لوک بسون تحت بازجویی پلیس
لوک بسون کارگردان سرشــناس فرانسوی به اتهام تجاوز
تحت بازجویی پلیس قرار گرفته است.
به گزارش ایســنا ،لوک بســون کــه یکــی از پردرآمدترین و
پرنفوذترین کارگردانان ســینمای فرانســه اســت ،پس از
شــکایت یک زن بازیگر  ۲۷ســاله به اتهام تجــاوز در هتلی
در پاریس تحت بازجویی پلیس فرانســه قرار گرفته است.
وکیل این فیلمســاز به خبرگزاری فرانســه گفته اســت که
این کارگردان ایــن اتهامات خیالی را اساســا رد میکند و
فرد شــاکی نیز کسی اســت که «بســون» او را میشناسد و
تاکنون رفتار مناسبی با او نداشته است .این زن بازیگر که
نام او فاش نشده مدعی است که در هتلی در پاریس پس از
نوشیدن یک فنجان چای هوشیاری خود را از دست داده و
پس از به هوش آمدن متوجه شده از سوی لوک بسون مورد
تجاوز جنسی قرار گرفته است.
«لوک بســون» پردرآمدترین کارگردان ســینمای فرانســه
اســت و تنهــا ســال گذشــته چهــار میلیــون یــورو درآمــد
داشته اســت .وی در ســال  ۱۹۸۸با فیلم علمی-تخیلی
«عنصــر پنجم» موفق شــد جایزه ســزار ،اســکار ســینمای
فرانسه را کســب کند اما بیشتر برای ســاخت فیلم معروف
«لئون:حرفهای» با بازی ژن رنــو و ناتالی پورتمن محصول
یشود.
سال  ۱۹۹۴شناخته م 
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