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پاسخ حمید فرخنژاد
به انتقادها از «خانم یایا»

کافه سینما  -حمیدفرخنژادبازیگرفیلم«خانمیایا»بهتماشاگرانمنتقدفیلماشدرفضایمجازیواکنشنشاندادوگفت«:دوستانعزیزم،فیلمسینمایی«خانمیایا»ساختهکارگردان
ارزشمندکشورمونرضاکاهانیبهرویپردهرفته،همانگونهکهازطرفتهیهکنندگانمحترماعالمشده،اینفیلموجاهتطنزنداردولیمتاسفانهبهدلیلنوعتبلیغات،توقعیکفیلمطنز
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سینمای ایران

عذرخواهیبازیگر«اربابحلقهها»
برایتوهیننژادپرستانه

احترام سادات حبیبیان درگذشت
احترام ســادات حبیبیان بازیگــر مادر فیلمهــای علیرضا
داوودنژاد از دنیا رفت.
رضــا داوودنژاد در گفتوگو با ایســنا ضمــن تأیید این خبر
گفــت« :مادربزرگم صبــح روز شــنبه ( 19آبان) بــه دلیل
کهولت سن در بیمارستان قائم کرج درگذشت ».او درباره
مراسم خاک سپاری این هنرمند گفت« :امروز(  20آبان)
راس ساعت 10صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س)
گرد هم میآییم و پیکــر مادربزرگ را تا آرامــگاه ابدی اش
بدرقه میکنیم».
احترام سادات حبیبیان مادر علیرضا داوودنژاد ،که برای
«مصائب شــیرین» ســیمرغ بلورین بازیگر زن را گرفت؛ در
فیلمهای «بهشت از آن توســت»« ،بچههای بد»« ،مرهم»،
«کالس هنرپیشــگی»« ،دختــری در قفس» و ...بــه ایفای
نقش پرداخته است.

«چشمهای اورسن ولز» در سینماحقیقت
فیلم مستند «چشمهای اورسن ولز» ساخته مارک کوزینز
مستندســاز ایرلندی در بخش مستند  -پرتر ه دوازدهمین
دوره جشــنواره بینالمللــی «ســینماحقیقت» روی پــرده
یرود.
م 
به گــزارش مهر« ،چشــمهای اورســن ولز» به مــدت ۱۱۵
دقیقه ،تصویری متفاوت از اورســن ولز ســینماگر مشــهور
جهان را به نمایــش میگذارد .مارک کوزینز با دسترســی
منحصربهفردبهصدهاطرحونقاشیهایخصوصیاورسن
ولز ،در عمق دنیای بصری این کارگردان و بازیگر افسانهای
غرق میشــود تا تصویری از این هنرمند را کــه هرگز دیده
نشده ارائه کند« .چشمهای اورسن ولز» تولید سال۲۰۱۸
ایرلند شمالی است.
مســتند «چشــمهای اورســن ولز» در بخش مســتندهایی
درباره ســینما ،در هفتادویکمین دوره جشنواره فیلم کن
هم به نمایش درآمده اســت .دوازدهمین دوره جشــنواره
بینالمللیفیلممستندایران«سینماحقیقت»طیروزهای
 ۱۸تــا  ۲۵آذرمــاه  ۱۳۹۷به دبیــری ســیدمحمدمهدی
طباطبایینژاد در شهر تهران برگزار خواهد شد.

...

تلویزیون

ادامه ماجرای تئاترهای الکچری در برنامه «میزانسن»

دستمزدمهنازافشاربرای«الیورتوئیست» چقدربود؟
گــروه ســینما و تلویزیــون  -اولیــن قســمت از
برنامه «میزانســن» جمعهشــب با اجــرای مهدی
سجادهچی از شبکه شما پخش و در بخش ابتدایی
آن ،موضوع تئاترهای الکچری مطرح شد .هادی
مرزبــان کارگــردان و مهرداد رایانــی مخصوص،
کارشناس تئاتر دو نفر از مهمانان این برنامه بودند
و درباره نمایشهای گرانقیمتی که روی صحنه
تئاتر اجرا میشود ،نظرات مخالف و موافق خود را
اعالم کردند .به همین بهانــه در این برنامه اعداد
و ارقام جالبی از مبالغی که برای تئاتر هزینه شده
مطرح شد که در ادامه میخوانید:
دکــور  150میلیونــی تئاتــر
«میسیسیپی»...
مهــرداد رایانــی مخصــوص بــا
مقایســه نمایش «آهســته با گل
سرخ» با شــش بازیگر ،با نمایش
«بینوایان» با  300بازیگر و نوازنده که قرار اســت
روی صحنه برود ،درباره هزینه نمایشهایی مثل
«میسیســیپی نشســته میمیرد» و «بینوایان»
صحبت کــرد و هزینــه ایــن نمایشها را بــا توجه
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به عظیــم بودن ایــن پروژهها طبیعی دانســت .او
معتقد بود اگــر دولت بودجه مشــخصی به بخش
خصوصی اختصــاص دهــد ،قیمــت بلیتها هم
کاهــش مییابد ،اما وقتــی هیچ پولــی نمیدهد
پس هزینه این نمایشها باید از کجا تأمین شود؟!
رایانی هزینه دکور نمایش «میسیسیپی »...را
که اکنون روی صحنه اســت  150میلیون تومان
اعالم کرد.
نمایشهــای جمعوجور 300
میلیون هزینه میکنند
هــادی مرزبــان کــه از وجــود
تبعیــض میــان هنرمندانــی که
نمایشهــای
میخواهنــد
الکچری با ســرمایه زیــاد را روی صحنــه ببرند با
دیگــر کارگردانــان تئاتر ،گالیه داشــت و مخالف
این تبعیض بود ،در پاسخ به سؤال مهرداد رایانی
مخصوص دربــاره هزینــه نمایش «آهســته با گل
سرخ» که اکنون روی صحنه است ،گفت برای این
نمایش که شش بازیگر در آن حضور دارند حدود
 300میلیون تومان هزینه شده است.

۲

دســتمزد مهنــاز افشــار در
«الیور توئیست»
اواسط برنامه آیتمی پخش شد
که پس از آن ،حســین پارسایی
دربــاره نمایــش موزیــکال و
پرسروصدای «بینوایان» توضیحاتی ارائه داد .او
ضمن جدا کردن تئاتر «بینوایان» از نمایشهای
الکچــری در دفــاع از ایــن نمایــش گفــت طبــق
حــدس و گمــان خــودش و در مقــام کارگردان،
بعید میداند هزینه نمایش «بینوایان» از شش یا
هفت میلیارد کمتر بوده باشــد و این هزینه برای
چنین نمایشــی با تعداد زیادی هنرمند ،طبیعی
است.
پارســایی در ادامه هزینه  12و  16میلیاردی را
برای این نمایــش تکذیب کرد و گفــت نمیداند
ایــن ارقــام از کجا آمــده اســت .وی به شــایعات
منتشــر شــده درباره دســتمزد مهناز افشــار در
نمایش «الیور توئیســت» هم اشــاره کــرد و گفت
دســتمزد ایــن بازیگر که شــش مــاه تمــام برای
این نمایش وقت گذاشــته ،ماهیانــه کمتر از 30
میلیون تومان بوده است.

۳

...

گاف «حاال خورشید» در اعالم نام خوشنویس پیشکسوت

...

«روزی روزگاری ترامپ» را از شبکه یک ببینید

رضا عطاران که در پنج ماه گذشته ،فیلم «هزارپا»
را روی پرده ســینما داشته اســت ،از روز جمعه،
با فیلم کمدی دیگری به نام «خانم یایا» ســاخته
عبدالرضا کاهانی ،روی پرده سینما حضور دارد.
پولســازترین بازیگر دهــه نود ســینمای ایران،
با ایــن فیلــم همچنان تــا ماههای آینــده ،حضور
قدرتمند خود را روی پرده سینما حفظ خواهد کرد .او که «مصادره» را در اکران
نوروزی امســال داشــت ،در «زیر نظر» هم بازی کرده و احتما ًال در یکی دو ماه
آینده این فیلم را هم روی پرده سینماها خواهد داشت .فیلم «خانم یایا» بعد از
حاشیههای فراوان و در حالی که امید زیادی به صدور پروانه نمایش برای این
فیلم وجود نداشت ،اکران شده است.

شنبه صبح در برنامه «حاال خورشید» ول ه جدیدی
با عنــوان «حاال خورشــید میزبــان بــزرگان» و با
صدای رضا رشیدپور پخش شــد که هنرمندان،
اســتادان و چهرههای مهمی را که تــا به حال در
این برنامه حضور پیدا کرده بودند ،نشان میداد.
گاف وله آن جــا بود که وقتی تصویر خوشــنویس
پیش کسوت یعنی غالمحســین امیرخانی در حال نمایش بود ،رضا رشیدپور
نــام او را رضا امیرخانی اعــام کرد و نام ایــن رماننویس  45ســاله زیرنویس
شد« .حاال خورشید» در مهرماه امســال میزبان استاد غالمحسین امیرخانی
خوشــنویس  80ســاله و پیش کســوت بود و تاکنــون میزبان رضــا امیرخانی
نویسنده نبوده است.

اینروزهاتیزرهایمستندتلویزیونیبهنام«روزی
روزگاری ترامپ» محصول گروه برنامهساز «ثریا»
از شــبکه یک پخش میشــود که قســمت اول آن
قرار است امشب روی آنتن برود .قسمت اول این
مستند که به نحوه روی کار آمدن دونالد ترامپ و
عملکرد او میپردازد ،حدود ســاعت  19:25از
شبکه یک سیما پخش میشود و قسمت دوم آن نیز سهشنبه روی آنتن همین
شــبکه خواهد رفت .ســابقه مســتندهای قبلی برنامــه «ثریا» نشــان میدهد
میتوانیم به این مســتند امیدوار باشــیم .چهارشنبهشــب هفته گذشــته هم
مستند جذاب و تکاندهندهای با عنوان «دروازه غار ،دروازه جهاد» محصول
برنامه «ثریا» پخش شد که بازتابهای فراوانی هم داشت.

چهره روز
رضا عطاران نرفته برمیگردد

...

ویگو مورتنســن به دلیل اســتفاده از یک واژه نژادپرســتانه در جلسه
پرسش و پاسخ فیلم «کتاب سبز» عذرخواهی کرد.
به گزارش مهر ،ویگو مورتنسن بازیگر نامزد جایزه اسکار که در جلسه
پرسش و پاســخ پس از نمایش فیلم «کتاب ســبز» از واژه نژادپرستانه
«کاکاســیاه» ( )Negroاســتفاده کرده بود ،عذرخواهی کــرد و قول
داد که دیگر آن کلمه را بر زبان نیاورد .ویگو مورتنســن بازیگر مشهور
فیلمهای «ارباب حلقهها» و «قولهای شــرقی» در جلســه پرســش و
پاسخ که در روز چهارشــنبه  ۸نوامبر پس از نمایش فیلم «کتاب سبز»
برگزار شــد ،به همراه ماهرشــاال علی همبــازی اش در فیلــم ،درباره
چگونگی دوستی چندنژادی درون فیلم و بحث نژادپرستی در آمریکا
صحبت میکرد که بــا توجه به گــزارش هالیوود ریپورتــر ،برای بیان
کردن یک نکته درباره پیشرفت و ترقی از واژه نژادپرستانه «کاکاسیاه»
به صورت کامل استفاده کرد .مورتنسن در این جلسه گفته بود« :برای
مثال ،هیچ کس االن نمیگوید «کاکاسیاه» ».پس از گفتن این واژه از
سوی مورتنسن حاضران در جلسه حیرت زده شده بودند .این عبارت
تحقیرآمیز برای سیاهپوســتها شناخته می شــود و از درج کامل آن
حتی در این خبر نیز خودداری شده است.
روز پنــج شــنبه  ۹نوامبر ،یــک روز بعــد از ایــن اتفاق مورتنســن طی
یک بیانیه رســما از به کار بردن ایــن واژه عذرخواهی کــرد .او گفت:
«اگرچه قصد و نیت من این بود که قاطعانه علیه نژادپرســتی صحبت
کنم اما بایــد بگویم مــن حق نــدارم حتی آســیبی را که شــنیدن این
کلمه در هر شــرایطی وارد میکند،
تصــور کنــم .مــن از ایــن کلمه
چه در جمــع خصوصی و چه
در جــای عمومی اســتفاده
نمیکنم .بســیار متاســفم
که شب گذشته از این کلمه
بــه صــورت کامل اســتفاده
کردم .قول میدهم که دیگر
آن را بر زبان نیاورم».

گاف روز

...

چهره ها و خبر ها
محمدرضاگلزاردرگفتوگوییدربارهمسابقه«برندهباش»
تجربه حضور در تلویزیون را لذتبخش
دانســت و گفت اگــر پیشــنهاد خوبی
داشته باشد در ســریال تلویزیونی هم
بازی خواهد کرد.

رامبد جــوان احتماال از هفتــم آذرماه با برنامــه «خندوانه»
دوباره به تلویزیون بازمیگردد .فصل ششم
این برنامه قرار است سه روز در هفته یعنی
از چهارشــنبه تــا جمعه و طبــق روال قبل
ساعت  23پخش شود.

پریناز ایزدیار اوایل زمســتان در کنار امیــر جدیدی ،برای
بــازی در فیلم «لتیــان» جلــوی دوربین
خواهــد رفــت .او از امروز همــراه چند
ســتاره ســینما ،برای بازی در نمایش
«بینوایان» به روی صحنه میرود.

سیدجواد هاشمی مراحل فنی فیلم «آهوی پیشونی سفید
 »3را به پایان رســانده و امیدوار است این
فیلم نوروز اکران شود .او اکنون «آهوی
پیشونی ســفید  »2را روی پرده دارد که
در گیشه موفق بوده است.

نازنین بیاتی اوایل آذر برای بازی در نمایش «خروس الری»
بــه روی صحنــه خواهــد رفــت و بــا الناز
حبیبی همبازی میشــود .بیاتی فیلم
«زعفرانیه  14تیر» را در جشنواره فجر
امسال خواهد داشت.

پیشنهاد روز
پردیــس احمدیــه به جمــع بازیگــران «مجبوریــم» اثر رضا
درمیشیان اضافه شد و قرار است در این
فیلــم بــا فاطمــه معتمدآریــا و پارســا
پیروزفر همبازی شــود .او به تازگی در
فیلم «ســرکوب» هم ایفای نقش کرده
است.
علی صبوری که در مســابقه «خندانندهشــو» موفق شــد با
کسب بیشترین آرا ،مقام اول را به دست
آورد ،وارد عرصه بازیگری شده و مشغول
بازی در سریال «آخر خط» به کارگردانی
علی مسعودی است.

«علیالبدل» دوباره پخش میشود
ســریال «علیالبدل» ساخته ســیروس مقدم از شنبه١٩ ،
آبان ساعت  ٢٠و تکرار آن روز بعد ساعت  ١٤از شبک ه شما
پخش میشود.
به گزارش ایســنا ،الهام غفوری تهیهکننــده «علیالبدل»
اســت و محســن تنابنده و خشــایار الوند هم نویســندگان
فیلم نامه هســتند .ســریال در روســتایی اطــراف همدان
اتفاق میافتد و دربار ه کسانی است که در مجالس و شورا،
اعضای علیالبدل هستند و در جریان همه امور قرار دارند،
اما حق رأی ندارند .یک کار رئال که از فضاها و موقعیتهای
کمدی بهره میگیرد .مهدی هاشمی ،مهدی فخیمزاده،
احمد مهرانفر ،حسین محب اهری ،هادی کاظمی ،هومن
حاجیعبداللهی ،بهرام افشاری و محسن تنابنده بازیگران
این سریال هستند .گفتنی اســت با توجه به این که در یک
ســال و نیم اخیر ،ســریال «علیالبدل» هیچ بازپخشی در
شبکههای تلویزیون نداشته است ،شایعاتی مبنی بر ممنوع
شدن این مجموعه منتشر شده بود.
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