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ساخت شهرک سینمایی برای فیلم
«کورش بزرگ» در مالیر

ایسنا  -عبدالعظیم رضایی فرماندار ویژه مالیر درباره فیلم سینمایی «کورش بزرگ» گفت« :قرار است این فیلم به کارگردانی مسعود جعفریجوزانی در مالیر
ساخته شود ،به طوری که تفاهمنامه ساخت فیلم نوشت هشده است و بهزودی عملیات احداث شهرک سینمایی برایساخت اینفیلم درمالیر آغاز میشود ».وی
ادامهداد«:ساختاینکارارزشمندضمناینکهنشانازفرهنگوقدمتتاریخیایندیاردارد،جایگاهشهرستانرادرعرصهملیارتقا میدهدوتقویتمیکند».
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سینمای ایران

سینمای جهان

لیام نیسون به «مردان سیاهپوش»
میپیوندد؟
بازیگر مشهور فیلمهای اکشــن در حال مذاکره است تا به
جمع بازیگران فیلم «مردان سیاهپوش» ملحق شود.
به گــزارش مهر ،لیام نیســون در صورت پذیرش پیشــنهاد
بازی در فیلم «مردان ســیاهپوش» به کریس همســورث و
تسا تامپســون ملحق میشود که پیشــتر برای بازی در این
فیلم ســونی اعالم آمادگی کرده بودند .این فیلم در جهان
داســتانی «مــردان ســیاهپوش» میگــذرد و کارگــردان
«مســتقیم اوتــا کامپتون» و «سرنوشــت خشــمگین» برای
کارگردانی آن در نظر گرفته شده است .استیون اسپیلبرگ
نیز تهیهکننده اجرایی فیلم است.
قرار اســت این فیلــم  ۱۷ماه مــی  ۲۰۱۹راهی ســینماها
شود .در این فیلم نیسون در نقش رئیس شاخه بریتانیایی
این سازمان بازی خواهد کرد .این نقش میتواند تغییری
برای بازیگر کهنهکار باشد که بیشتر برای نقشهای اکشن
شناخته شده است .وی بازیگر فیلمهایی چون «ربودهشده»
اســت و البته بــه تازگــی در نقش منفــی فیلمــی کمدی با
عنوان «یک میلیون راه برای مردن در غرب» ســاخته ست
مکفارلن بازی کرده است.
فیلم اصلی «مردان سیاهپوش» با بازی ویل اسمیت و تامی
لی جونز ســاخته شــد .آنها در نقــش ماموران ســازمانی
مخفی به عنوان «مردان ســیاهپوش» بــا آدمهای بدی که
از ســیارات دیگــر روی زمیــن زندگــی میکردنــد ،مبارزه
میکردند .اولین فیلم از این مجموعه سال  ۱۹۹۷اکران
و با اقبــال گســترده ای روبــه رو شــد و  ۲ادامه دیگــر بر آن
ساخته شد.

کارگردان چهارراه استانبول مطرح کرد

فوتبال را در پارک نشان دهند نه سینما

«چهارراه استانبول» از کمدیها بیشتر میفروشد

نگاهی به فیلم «چهارراه استانبول» اثر مصطفی کیایی

داغپالسکو وچندقصهجذاب

فروپاشی ساختمان پالسکو صرف ًا یک حادثه غیرمترقبه
نبود بلکه یک رخداد تلخ اجتماعی بود که میتوان ردپای
بسیاری از کاستیها و بحرانها را در پس آن جست و جو
و ریشــهیابی کرد .هاله تراژیکــی که پیرامــون این حادثه
شــکل گرفت نیز خود ایــن اتفاق را بــه یکــی از مهم ترین
رخدادهای تلخ اجتماعی بدل کرد کــه قطع ًا در درون آن
میتوان ظرفیتهــای دراماتیکی یافت کــه برای روایتی
ســینمایی از ظرفیت باالیــی برخوردار اســت .مصطفی
کیایینیزتالشکردهاستازظرفیتنمایشیودراماتیک
ایــن حادثه بــا رویکــردی انتقــادی بــه برخــی معضالت
اجتماعی-اقتصــادی بهره ببــرد« .چهارراه اســتانبول»
به واســطه ماهیت قصهاش ،یک اتفاق چند پهلوســت که
ســویههای متفاوتی از تراژدی تا ابهام و معما با رگههایی
پررنگ از تعلیق و نقد اجتماعی و حتی حماسه را در خود
دارد که این موقعیت چندگانه در قاب مصطفی کیایی در
یک درهمتنیدگی با داستانی چندضلعی ،صورتبندی
میشود.
بــه گــزارش تبیــان ،فیلــم را میتــوان در ذیل ســینمای
داستانی-مستند قرار دارد که تراژدی آن خلق نمیشود

بلکه بازســازی میشــود و دشــواری کار دقیقــ ًا در همین
نقطه رقــم میخورد .جایی که فیلم ســاز باید بــه نوعی از
یک رخداد آشــنا در ذهن مخاطب ،آشــناییزدایی کند.
آشــناییزدایی نه به معنای بازتفســیر واقعه که به معنای
بازروایت آن ،تا بتواند رئالیســم فاجعه را در صورت و متن
درام ،بگنجاند و از درون آن به رمزگشایی مجدد بپردازد.
کیایی در ترسیم و بازنمایی فضای روحی و روانی پیرامون
این حادثــه و انتقال ایــن حسوحال به مخاطــب و همراه
کردن او بــا اضطــراب و دلهره ایــن تجربه جمعــی تلخ ،تا
حدود زیادی موفق اســت .در این میــان نباید بازی خوب
مهدی پاکــدل در نقــش آتشنشــان را در ایــن بازآفرینی
دستکم گرفت.
فیلم داستان پرکشش و ریتم مناسبی دارد و در جلوههای
ویــژه بصــری آتــش گرفتــن پالســکو موفــق عمــل کرده
اســت و باورپذیری آن را تضمین میکند .بــازی بد بهرام
رادان ،تکــرار زوج رادان -کیایــی و برخــی موقعیتهای
کمیــک بیموقــع ،یکدســتی آن را مخــدوش میکنــد
اما در نهایــت میتــوان «چهــارراه اســتانبول» را از حیث
تأثیرگذاری بر ذهن و احساس مخاطب بدون این که دچار

سانتیمانتالیســم اغراقشــده شــود ،فیلمی قابل توجه
دانست .به اضافه یک بازی چشمگیر از سعید چنگیزیان
در نقش کوتاه که متأسفانه این نقشهای کوتا ِه درخشان
کمتر در جشــنوارهها دیــده میشــود و به چشــم داوران
میآید.
یکی از نقاط قوت فیلم ،جلوههای بصری رایانه ای آن است
که با توجه به رشد تکنولوژیهای فنی در سینمای ایران،
صحنههای مربوط به سقوط پالســکو با قدرت بازنمایی،
به یکی از تأثیرگذارترین صحنههای «چهارراه استانبول»
تبدیل شــده اســت .به ویژه با صــدا و آواز علیرضا قربانی،
این ســکانس از حیث حســی و عاطفی بســیار تأثیرگذار
درآمده است.
ضعف اصلی فیلم هم درســت در همین جا رقم میخورد
که این ترکیب در نهایت به یک سنتز و یگانگی دراماتیک
نمیرســد و چندپارگــی آن بــا وصل شــدن به فروپاشــی
پالســکو به عنوان محــور اصلی ،رفــو نمیشــود .نه فقط
حادثــه در «چهــارراه اســتانبول» رخ مــی دهد کــه خرده
قصه نیز قرار اســت در تقاطع پالســکو به هم برسد تا نقد
درونی بر مدیریــت بحران ،ظرفیت دراماتیــک پیدا کند.

البته گریزی از داســتانپردازی برای شــرح یــک رخداد
واقعی وجود ندارد تا فیلم به ورطه مستند صرف نیفتد اما
پیچومهرههای این خردهقصهها به درســتی به هم چفت
نمیشود تا بتوان فنداسیون قصه را بر زیرساختی محکم
استوار کرد یا ردای مناســبی بر کالبد پالسکو و فروپاشی
آن دوخت.
«چهــارراه اســتانبول» مثــل بیشــتر فیلمهــای کیایی از
ریتــم و ضرباهنگ خوبــی برخــوردار اســت و مخاطب را
دچــار کســالت و خســتگی نمیکند .فراتــر از ایــن قصه
ملتهب فیلــم و هیجــان برســاخته آن موجب میشــود تا
مخاطب صحنههای نفسگیری را تجربه کند که با توجه
به این که مخاطب از قبل این هیجان و التهاب را در شکل
خبــری آن تجربه کرده اســت ،حاال در شــکل ســینمایی
و به شــکل داســتانی دریافت و بازتولید میشــود .شــاید
برخــی دیالوگهــای فیلم ســویه انتقــادی آن را کمرنگ
و شــعاری کــرده اما قطعــ ًا هیــچ تماشــاگری نیســت که
بعــد از پایــان فیلــم تحتتأثیــر وجــوه احساســی آن قرار
نگیــرد و بار دیگــر بــه فروپاشــی پالســکو و پیامدهای آن
نیندیشد.

روایت علیرضا بدیع  ،ترانهسرا ،از پشت پرده تیتراژهای تلویزیونی

احتمال حضور جیک جیلنهال
در «مرد عنکبوتی» جدید
جیک جیلنهال این روزها برای ایفای نقش شخصیت شرور
«مرد عنکبوتی :بازگشت به خانه  »2مشغول مذاکره است.
در صورت توافق نهایی ،این اولین حضور رسمی جیلنهال
در دنیای ابرقهرمانهای مارول خواهد بود.
به گزارش آیســینما ،این بازیگر  37ســاله بــرای بازی در
نقششخصیت«میستریو»دعوتشدهاستوهمانطورکه
پیشتر اعالم شد مایکل کیتن برای ایفای نقش قدیمیاش
«والچر» باز خواهد گشت .تام هالند هم قرار است بار دیگر
در نقــش پیتر پارکــر مقابــل دوربین بــرود .جزئیــات خط
داستانی این دنباله هنوز به طور رسمی اعالم نشده است.
اگرچه جیلنهال  37ســاله تا پیش از این ســابقه حضور در
هیچیــک از پروژههــای ابرقهرمانــی هالیوود را نداشــته،
اما هیچوقــت هم بــا نقشآفرینــی در این ژانــر به خصوص
مخالفتی از خود نشــان نداده اســت .او این روزها مشغول
ایفای نقش در فیلــم جدیــدی از دن گیلروی اســت .فیلم
بعــدی جیلنهال که اقتباســی ســینمایی از رمــان معروف
«برادران سیسترز» است ،اواخر  2018در سینماها اکران
میشــود .فیلم اصلی «مــرد عنکبوتی :بازگشــت به خانه»
تابستان پارسال روی پرده رفت و بیش از  880میلیون دالر
در سینماهای دنیا فروش کرد.

سریال «خانم مایسل اعجاب انگیز» تا فصل
سوم تمدید شد
آیسینما  -خالق سریال «خانم مایسل اعجاب انگیز» امی
شرمن پاالدینو به آرزویش رسید و بنا به تصمیم استودیوی
آمازون فصل ســوم این درام کمدی تلویزیونی را هم تولید
خواهد کــرد .بــه نوشــته لــس آنجلــس تایمــز ،پاالدینو به
عنوان ســازنده اصلی و تهیهکننده اجرایی «خانم مایسل»
بازخواهد گشــت و همانطور که مدیر اســتودیوی آمازون
خبر داده اســت فصل جدید احتماال در قالب  10قســمت
تهیهوتولیدخواهدشد.فصلاولاینسریالنوامبرگذشته
پخش شد و فصل دوم از اواخر  2018در دسترس کاربران
آمازون قرار خواهد گرفت.
چند ماه بعد از پخش فصل اول «خانم مایسل» ،این سریال
تلویزیونــی موفــق بــه دریافــت دو جایــزه گلدن گلــوب در
رشــته بهترین ســریال کمــدی و بهترین بازیگــر نقش اول
زن در ســریال کمدی برای ریچل برازناهان شــد .با توجه
به دســتاوردهای «خانــم مایســل» در همین مــدت کوتاه،
پیشبینی میشود این سریال یکی از مدعیان اصلی جوایز
امی پیش رو باشد.
عــاوه بــر ایــن ،منتقــدان هــم از محصــول اخیر آمــازون
اســتقبال کردهاند .میانگین واکنشهای مثبت به «خانم
مایسل اعجابانگیز» در سایت نظرســنجی راتن تومیتوز
 96درصد اعالم شده است .خط داستانی این درام کمدی
بر زنی خانهدار به نام «میریام مایسل» (برازناهان) متمرکز
اســت که در نیویورک اواخر دهــه  1950زندگی میکند
و یکبــاره تصمیــم میگیرد اجــرای کمدی اســتندآپ را
تجربه کند.

رونمایی از «لس آنجلس-تهران»
در جشنواره فیلمهای ایرانی فینیکس

تهی هکنندههاییکهتیتراژرابهخوانندهمیفروشند!
یک ترانهسرا از ماجرای رابطه بین تهیهکنندگان برخی
آثارتلویزیونیوخوانندگانخبرمیدهدکهباعثمیشود
تیتراژسریالهاومجموعههابهویژهآثارمناسبتیخریدو
فروششود.
علیرضا بدیع ،شاعر و ترانهسرا ،در گفتوگو با مهر درباره
کیفیت ترانههای تیتراژ ســریالهای تلویزیونــی در ایام
مناسبتی به ویژه ماه مبارک رمضان توضیح داد« :درباره
تیتراژ ســریالهای مــاه رمضان امســال فعــ ً
ا نمیتوان
نظر مشــخصی داد زیرا باید منتظر ماند و دید که این آثار
تا چــه حد در ذهــن مردم رســوب می کنــد و در یادشــان
باقی میماند ،اما اگر بخواهیــم درباره کلیت تیتراژهای
تولیدشدهدرسیمانظربدهمبایدبهاینمطلباشارهکنم

که در این چارچوب هم کارهای خوب و هم کارهای نازل
تولید میشــود که در هر دو ،مارکتینگ موســیقی مورد
توجه است ».وی ادامه داد« :طی سالهای اخیر به دلیل
روابط برخی از تهیهکنندههای سریالها و مجموعههای
تلویزیونیباجامعهموسیقی،شاهدفروشتیتراژهاهستیم
یعنی تهیهکننده برای تأمین بخشــی از هزینههای خود
اقدامبهفروشتیتراژمیکندکهخریدارنیزدربیشترموارد
برخیخوانندههاهستند.خوانندهایکهدستبهچنین
اقدامی میزند ،وقتی میبینــد با خریداری یک تیتراژ به
اندازه پخش چندین تکآهنگ در فضای مجازی مشهور
میشود،ازموضوعاستقبالمیکند».
ترانهســرای قطعــه «مــاه و ماهــی» بــا صــدای حجــت

اشــرفزاده تصریح کــرد« :وقتــی بــه تیتراژهــای اوایل
دهه ۸۰نگاه میکنیم ،میبینیم که بیشــتر آنها توسط
بهترین خوانندگان و ترانهسرایان تهیه میشد و شاخص
اصلی انتخاب آثار مسائل فنی بود و همین موضوع باعث
ماندگاریآنهاشد».
بدیع درباره کاهش کیفیت ترانهها ،ملودیها و انتخاب
خواننــدگان تیتراژهــای تلویزیونی بیان کــرد« :چندین
سال پیش این موضوع مطرح شد که سازمان صداوسیما
باموسیقیپاپمخالفاستولیحاالمیبینیمکهعرصه
بیشــتر در اختیار ایــن گونه آثار اســت .متاســفانه افراط
و تفریط کار را به جایی رســانده اســت که شــاهد شرایط
نابهسامانومدیریتنشدهایدرجریانتیتراژهاهستیم».

مصطفــی کیایــی کارگــردان فیلــم ســینمایی «چهــارراه
اســتانبول» در گفتوگــو بــا اعتمــاد ،بــار دیگــر از نمایش
مسابقات فوتبال جام جهانی در ســینماها انتقاد کرد و در
این بــاره گفت« :من تمام دنیا را گشــتهام و دیــدهام که اگر
مردم قرار است به شادی دســتهجمعی برسند این مسئله
در پارکهــا یا خیابانهــا خودش را نشــان میدهــد نه در
سینماها.
بهترینراهبرایتماشایفوتبالایناستکهتلویزیونهایی
در پارکها نصب شود و مردم آن جا در کنار هم جمع شوند،
دســت بزنند و شــادی کنند .معتقدم ســینما جای نمایش
فیلم است».
کیایی همچنین در این گفتوگو با اعالم این که حدود 2.5
میلیارد تومان برای ساخت فیلم «چهارراه استانبول» هزینه
کرده است ،فروش آن را با توجه به وضعیت کنونی سینمای
ایــران قابل قبول دانســت و ادامــه داد« :همیــن االن فیلم
من از فیلم کمدی بیشتر میفروشــد .چون فیلم «چهارراه
استانبول» قصه دارد و مردم قصه را دوست دارند .مطمئن
باشــید اگر حال مردم خوب بــود و این فیلــم در عید اکران
میشد،مردمبهمراتباستقبالبیشتریازفیلممیکردند.
مشــکل نبود چرخش مالی مربوط به همــه فیلمهای روی
پرده است .فیلم «تگزاس» هم فروش خوبی ندارد».

این شاعر و ترانهسرا با اشاره به این که باید به سلیقه و نیاز
مردمهماحترامگذاشت،گفت«:مردمخواستارشنیدن
موسیقی پاپ هستند ولی باید آثاری باکیفیت در اختیار
آنهاقرار داد نه این که ترانهها و آثار ضعیف دررسانهملی
پخششود».
وی در پایــان تاکیــد کــرد« :مــن معتقــدم برای بهبــود و
استانداردســازی تیتــراژ ســریالها و مجموعههــای
تلویزیونیبایدمرجعیوجودداشتهباشدکهبتواندمعرف
و انتخابگر موسیقی خوب در رســانه ملی به حساب آید.
البته ما مجموعهای چون مرکز موسیقی و سرود سازمان
صداوســیما را داریم اما بــه نظر می رســد تهیهکنندگان
آنچنانبهاینمرکزوآثارتولیدشدهآنتوجهینمیکنند».

مهر  -فیلم ســینمایی «لس آنجلس-تهران» ســاخته تینا
پاکروان در جشــنواره کمدی فینیکس تورنتــو (فیلم های
کمدی ایرانی) به نمایــش در میآید و این اولین نمایشــی
اســت که تینــا پاکــروان و ژوبیــن رهبــر مخاطبــان فیلم را
همراهی می کننــد .این نمایــش  ١٠ژوئــن ( ٢٠خرداد)
ساعت  ١٩در موزه آقاخان خواهد بود.
ایــن فیلــم کمدی-فانتــزی بازگشــت پرویز پرســتویی به
ســینمای طنز اســت که هنوز در ایران اکران نشده است.
پرویز پرســتویی ،مهناز افشــار ،گوهر خیراندیش،شیرین
یزدانبخــش  ،ژوبین رهبــر و ماهایــا پطروســیان در «لس
آنجلــس -تهــران» به ایفــای نقــش میپردازند .ایــن فیلم
سینمایی در ایران و آمریکا فیلمبرداری شده است.

سینما درآستانه ورود به فرابورس
مدیــر روابــط عمومــی فرابــورس گفــت« :صندوقهــای
گذاری سینما در فرابورس مراحل
«جسورانه» ویژه سرمایه
ِ
اداری خود را طی کرده و در انتظار موافقت اصولی است».
بــه گــزارش ایرنــا ،ســال گذشــته و حوالــی بهمــن مــاه
محمدمهــدی حیدریــان معــاون امــور ســینمایی وزیــر
فرهنگ و ارشــاد اســامی برای نخســتین بــار در برنامه
زنده تلویزیونی «هفت» اعالم کرد که با سازمان فرابورس
توافقات الزم انجام شــده اســت تا پس از جشــنواره فیلم
فجــر ،صندوقهای ویژه ســرمایهگذاری در ســینما با نام
صندوقهای «جسورانه» رونماییشود.
حیدریــان همچنین اواخر ســال گذشــته و در نخســتین
نشســت خبری خود با اهالی رســانه نیــز گفته بــود که با
ورود ســینما به فرابــورس مــردم میتواننــد از طریق این
صندوقهــا بــا ســرمایه انــدک خــود در تولیــد فیلمهای
سینمایی سرمایهگذاری کنند».
ایــن اتفاق بــه این معناســت که براســاس ســرمایهای که
مردم دارند ،بســتههایی از فیلمهــای بخش خصوصی به

آنها معرفی میشــود و یک شــورای کارشناســی درباره
میزان سودآوری فیلم نظر میدهد تا تأمین سرمایه برای
ســینمای ایران از طریق فرابورس پذیرهنویسی شود و در
یک کالم سینمای ایران وارد فرابورس خواهد شد.
مبینا بنیاســدی ،مدیر روابط عمومی فرابورس ،درباره
وضعیــت ایــن طــرح اظهــار کــرد« :صندوقهــای ویــژه
ســرمایهگذاری تحت عنوان «صندوقهای جسورانه» در
فرابورس با هدف سرمایهگذاری منابع مالی شرکتهای
جدیــد ،کوچــک و بــه ســرعت در حــال رشــد ،تأســیس
یشود».
م 
بنی اســدی با اشــاره به این که ســازمان ســینمایی نیز از
چندی پیــش مراحل اداری تاســیس صندوق جســورانه
را برای سرمایهگذاری در بخش ســینما آغاز کرده است،
گفت« :پــس از تکمیل مراحــل اداری و دریافــت موافقت
اصولــی ،این صنــدوق وارد فرابــورس خواهد شــد ».وی
ادامــه داد« :صندوق جســورانه ســینما پــس از حضور در
فرابورس وارد مرحله پذیرهنویســی میشود به این معنی

که با توجه به تصمیم مدیرعامل صندوق واحدهایی از آن
توسط مردم و با اطالعرسانی که از قبل اعالم شده است،
به فروش میرسد ».مدیر روابط عمومی فرابورس ،درباره
نحوه مشــارکت مردم در ســاخت فیلمهای سینمایی نیز
توضیح داد« :پروژههای ســینمایی با توجــه به فیلم نامه و
میزان فروش اثر که توســط کارشناسان سینمایی برآورد
میشود و این که حتم ًا به سوددهی میرسد ،پذیرهنویسی

میشــود .آن وقــت مــردم میتواننــد واحدهایــی از این
پروژه را که در فرابورس قــرار دارد  ،خریداری کنند ».وی
خاطرنشــان کرد« :در این شــرایط افرادی که واحدهای
ســرمایهگذاری یک فیلم را خریداری کرده باشــند بعد از
تکمیل پروژه بــه میزان فروش فیلــم و ســود آن ،از میزان
سرمایهگذاری خود سود خواهند برد ».بنی اسدی گفت:
«صندوقهای جسورانه در واقع ابتدا برای سرمایهگذاری
استارتاپهایعنیهمانشرکتهاینوپاوکوچکتاسیس
شد که در ادامه و خیلی زود به شرکتهای بزرگ و سودده
تبدیل شــد و ســینما نیــز میتوانــد از این ظرفیــت برای
رسیدن به سوددهی بیشتر استفاده کند».
مدیر روابط عمومی فرابورس یکی از مهم ترین و بهترین راه
ها را برای رسیدن به سوددهی بیشتر  ،استفاده از ظرفیت
بخش خصوصی دانست و گفت« :ســینما برای پیشرفت
باید ساختار خصوصیسازی و جذب سرمایه خصوصی را
تقویت کند تا با این روش هدفمند خیلی زود به هدف خود
در حوزه سرمایه برسد».

جواد عزتی و امیر جعفری در «چهارانگشت»
فیلمسینمایی«چهارانگشت»بهکارگردانیحامدمحمدی
با دریافت پروانه ســاخت در کشــور کامبوج مقابل دوربین
رفت.
به گزارش ایســنا ،بــا اضافه شــدن امیر جعفری فهرســت
بازیگران این فیلم تکمیل شد و از طرفی در کنار جواد عزتی
زوج اصلی «چهار انگشت» شکل گرفت .این دو پیش از این
در «اکسیدان» فیلم قبلی حامد محمدی نیز حضور داشتند
که فروشی  ١٢میلیاردی داشت .صحنههایی از این فیلم
قرار اســت در تایلند و ایران مقابل دوربین بــرود .این فیلم
اولین محصول مشترک ایران و کامبوج به حساب می آید و
شرکت کانتانا در تولید آن مشارکت دارد.
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