سینما و تلویزیون

6

پنج شنبه  2۴آبان  ۷ .1397ربیع االول  .1440شماره 1996۳

تهیهکننده «بدون تاریخ ،بدون امضا» :حتی
نمیتوانیم پوستر فیلم را به آمریکا بفرستیم

...

سینمای ایران

عیاری :با حذف صحنه قتل هم نمیگذارند
«خانه پدری» اکران شود
باشــگاه خبرنگاران جوان  -کانــون فیلم خانه ســینما با
نمایش فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری سه شنبه
 ۲۲آبان در تاالر سیفاِ ...
داد ساختمان خانه سینما دوره
جدید خود را آغاز کرد .در این نشست ناصر صفاریان دبیر
کانون فیلم و کیانوش عیاری کارگردان فیلم «خانه پدری»
و مهرزاد دانش منتقد و نویسنده حضور داشتند.
کیانوش عیاری در این نشســت گفت« :چیزی که در مورد
فیلم گفته شــده ،یــک ســوءتفاهم محض و بیهوده اســت و
فقط از تنگنظری سرچشــمه گرفته اســت .مــن معتقدم
که آن دو تا ســه دقیقه اولیــه فیلم اگر هم حذف شــود فیلم
کماکانازنظرکسانیکههمیشهدلواپسهستند،غیرقابل
نمایش است و آن صحنه بهانهای برای اعتراضاتی است که
میخواهد شــکل بگیرد اگر من آن صحنــه را درمیآوردم
اینها باز میگفتند خوب دیگر فیلم قابل نمایش نیست».
وی افزود« :فیلمهــای دیگری وجود دارند کــه به مراتب از
این صحنههای ســهمگینتری دارند اما فقط یک صدایی
است که این اوضاع را خراب کرده است .برای مثال برخورد
ســنگ با جمجمه آن دختر در این فیلم را بد میدانند و من
این را شــوخی میگیرم که فیلم به دلیل این صحنه توقیف
شدهاستونمیفهممکهچرااینفیلمهشتسالدرمحاق
توقیف قرار گرفته است».

جشنواره فیلم کوتاه تهران ،برگزیدگان
خود را شناخت
سیوپنجمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ،این
رویداد هنری بیش از  ۳۰اثر و هنرمند برتر خود را شناخت.
به گزارش صبا ،مراسم اختتامیه ســیوپنجمین جشنواره
بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری سیدصادق موسوی،
شامگاه سه شنبه برگزار شد .در این مراسم که اجرای آن را
محمد سلوکی برعهده داشت ،مسئوالن سازمان سینمایی
ازجملهمحمدمهدیحیدریانرئیسبازنشستهاینسازمان
حضور داشتند .بخش دیگر مراسم اختتامیه به معرفی آثار
برگزیدهمسابقهسینمایبینالمللسیوپنجمینجشنواره
فیلم کوتاه تهران ،اختصاص داشــت .در ایــن بخش جایزه
بهترین فیلم مســتند به «و تابســتان چه میگوید» از کشور
هند اهدا شد و جایزه بهترین پویانمایی در این بخش به «آخر
هفتهها» از کشور آمریکا رسید.
بخش پایانــی اهــدای جوایــز در اختتامیه ســیوپنجمین
جشــنواره بینالمللــی فیلــم کوتــاه تهــران بــه معرفــی
برگزیدگان بخش ملی اختصاص یافت .بعد از اهدای چند
جایزه فنی ،تندیــس بهترین فیلم نامه به اثــر «قرار» از امید
شــمس تعلق گرفت .در بخش پویانمایی ،تندیس بهترین
فیلم به محبوبه کالهی برای اثر «ســینک» رســید .تندیس
جشنواره برای کارگردانی فیلم مســتند ،به طور مشترک
به سجاد ایمانی برای فیلم «جوکر» و سیدمصطفی فخاری
برای فیلم «داستان عروسکها» اهدا شد.
لوح تقدیــر بهتریــن کارگردانــی در بخش فیلم داســتانی
به محمــد کارت بــرای فیلم «بچه خــور» و تندیــس بهترین
کارگردانی به سوگل رضوانی برای فیلم «رورانس» رسید.
جایزه ویــژه هیئت داوران در بخش داســتانی به ســیاوش
شهابی برای کارگردانی فیلم «تشریح» رسید .جایز ه بزرگ
بهترینفیلمدربخشسینمایایرانبهعلییارراستیبرای
فیلم داستانی «در بین» اهدا شد و در پایان این مراسم ،فیلم
«بچه خور» کار محمد کارت هم عنوان بهترین فیلم از نگاه
تماشاگران را به دست آورد.

بستهپیشنهادی6مستند
جذابسینمایی
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اینستاگرامر

درجستوجویفریده

رزم آرا؛ یک دوسیه مسکوت

فضای مجازی

اجتماعی

تاریخی

مســتند پرمخاطــب ایــن روزهــا دربــاره چند نفــر از
چهرههای اینســتاگرامی اســت؛ اینفلوئنســرهایی که با غذاهــای رنگارنگ،
ســفرهای پرزرقوبــرق ،دورهمیهای غبطهبرانگیز و ...شــناخته میشــود.
«اینستاگرامر» با ریتم تند و دست گذاشتن روی سوژهای ناب ،حسابی جذاب
شده است و اکرانهای پررونقی دارد .مستند نگاهی دقیقتر دارد به تصاویری
که ما از این چهرهها در اینستاگرام میبینیم« .اینستاگرامر» به کارگردانی سینا
ی است که اکرانهای پررونقی را تجربه میکند.
کیانپور ،مدت 

برسدبهدستآقایبنان
موسیقایی

غالمحســین بنان ،نــام مهمی در موســیقی ســنتی
ایرانی است .مستند «برسد به دست آقای بنان» به کارگردانی زهره محقق ،به
واسطه نامهای که به این خواننده فقید نوشته شده ،به زندگی و آثار او پرداخته
است .همسر ،پسرخوانده ،شــاگردان و برخی خوانندگان دیگر مانند حسین
خواجهامیــری و محمدرضــا شــجریان ،از افرادی هســتند که در این مســتند
حضور دارند .این فیلم به همراه «بزم رزم» و «چاووش» از آثار مستند موسیقایی
پرمخاطب یکی دو سال اخیر هستند.

...

مستند تحسینشده جشنواره حقیقت پارسال که به
تازگی اکران خود را آغاز کرده ،درباره زنی اســت که چهل ســال پیش در حرم
امام رضا(ع) رها شده و بعد از انتقال به شیرخوارگاه ،توسط خانوادهای هلندی
به فرزندی گرفته میشــود .او پــس از چهار دهه بــه ایران میآید تا با کســانی
که مدعیاند خانوادهاش هســتند ،دیدار کند و آزمایش بدهد .این مســتند به
کارگردانی مشترک آزاده موسوی و کوروش عطایی در جشنواره فجر هم حضور
داشت و تحسین تماشاگران و منتقدان را برانگیخت.

دربارهفروشنده
سینمایی

یک روایت تحقیقی و جســورانه از اتفاقاتــی در تاریخ
معاصر که فکر میکنیم حقیقت کاملشــان را میدانیم« .رزم آرا؛ یک دوسیه
مسکوت» به کارگردانی سیداحســان عمادی روزنامهنگار باسابقه ،بازسازی
پویانمایــی جــذاب از بازجوییهــای امنیتــی آن زمــان بــه نمایش گذاشــته و
تالش کرده با بیطرفی به وقایع مرتبط با ترور علــی رزمآرا نگاه کند« .رزم آرا؛
یک دوســیه مســکوت» تالش مهمی برای تولیــد فیلمهای مســتند تاریخی با
روایتهای جذاب و تماشایی است که با استقبال زیادی هم مواجه شده است.

فرشادآقایگل
ورزشی

تماشای پشــتصحنه فیلمهای ســینمایی به خودی
خود جذاب است؛ به خصوص اگر درباره فیلم اســکاری اصغر فرهادی باشد.
«درباره فروشــنده» به کارگردانی مشــترک وحید صداقــت و تهمینه منزوی،
روند خلق فیلم سینمایی «فروشنده» را از مرحله ایده تا پایان ساخت این فیلم
روایت کرده و در گفتوگوهایی با اصغر فرهادی ،منتقدان مطرح بینالمللی و
دیگر عوامل ،فیلم را بررسی کرده است« .درباره فروشنده» بیشتر سئانسهای
خود را در ماههای آغازین سال گذرانده و این روزها نمایشهای کمتری دارد.

چهره روز

جنجال روز

مخاطبان «خانم یایا» را دوست نداشتند

داستانجالبسفر 10سالهبرادرانامیدواردر«هزارداستان»

...

ویدئوی جنجالی از بازیگر مسیحی سریال «حوالیپاییز»

فیلم «خانم یایا» ســاخته عبدالرضــا کاهانی که
شــش روز از اکرانــش در ســینماها میگــذرد،
نتوانســته انتظــار تماشــاگران را بــرآورده کند و
واکنشهای منفی مخاطبان را به دنبال داشــته
است .بسیاری از تماشــاگران در فضای مجازی
نظر منفــی خود را دربــاره فیلم اعــام کردهاند.
آنها معتقدند فیلم «خانم یایا» بدترین اثر عبدالرضا کاهانی است و آن را خالی
از محتوا و قصه دانستهاند .حتی حضور بازیگران محبوبی مانند رضا عطاران
و حمید فرخنژاد هم باعث نشده مخاطبان «خانم یایا» را دوست داشته باشند.
این فیلم برخالف توقعی که قبل از اکران به وجود آورده بود اثری کام ً
ال جدی
و غیرکمدی است.

سهشنبهشب عیســی امیدوار ،جهانگردی که به
همراه برادرش  10سال با موتور و ماشین به دور
دنیا ســفر کردند ،مهمان برنامه «هزار داستان»
بود .این اولین حضــور این جهانگرد مشــهور در
تلویزیــون و یکــی از جذابتریــن داســتانهای
فصل سوم این برنامه بود .او در این برنامه خاطره
جالبی از زندگی در کنار اســکیموها تعریف کرد و گفت اسکیموها جگر فوک
را قبل از این که یخ بزند میخوردند! یا آنها امکان دفن مردگان را نداشتند،
اجســاد را در پوســت حیوانات میپیچیدند تا در طول ســالها از بیــن برود یا
پرندگان آن را بخورنــد .برادران امیــدوار در میان قبیلههای وحشــی جنگل
آمازون هم زندگی کردهاند.

به تازگــی ویدئویی از بازیگر مســیحی ســریال
«حوالــی پاییــز» در فضــای مجــازی منتشــر
شــده کــه حاشــیهها و انتقــادات فراوانــی را به
دنبال داشــته اســت .بعد از این که عکسهای
آنماری ســامه با پوششــی متفاوت و در خارج
از ایــران ،در فضــای مجــازی میــان کاربــران
شبکههای اجتماعی دستبهدست شد ،حاال ویدئویی از حضور این بازیگر
لبنانی در یــک برنامه تلویزیونی در شــبکههای اجتماعی منتشــر شــده که
جنجالی شده اســت .انتشار این ویدئو بیشــتر از قبل باعث شده باورپذیری
شخصیت «ساره یوســف» در ســریال «حوالی پاییز» ،برای مخاطبان سخت
شود.

سوژه روز

...

درسالهایاخیرباموفقیت«منناصرحجازیهستم»
و«صفرتاسکو»،موججدیدیازمستندهایسینماییباموضوعاتورزشیساخته
شده«.فرشادآقایگل»بهکارگردانیجعفرصادقیهمیکیازهمینآثاراستکه
اینروزهاتیزرهایشازتلویزیونپخشمیشود.فیلمدربارهفرشادپیوساسطوره
باشگاه پرسپولیس اســت که در دهه شــصت و هفتاد ،آمار گلزنی فوقالعادهای
داشت.دیدن«فرشادآقایگل»کهاینروزهابااستقبالمواجهشده،بدونتردید
برایعالقهمندانبهفوتبالبهخصوصپرسپولیسیهاجذاباست.

...

چهره ها و خبر ها
هانیه توســلی که به تازگی با فیلم «گرگبازی» به سینماها
آمده ،بعد از پایان اکران فیلم «لسآنجلس
 تهــران» در اوایــل آذر ،فیلــم کمــدی«کلمبــوس» بــه کارگردانــی هاتــف
علیمردانی را روی پرده خواهد داشت.

پوالد کیمیایی در حال تمرین برای بازی در نمایش «طناب»
اســت .او تابســتان امســال مراحــل فنی
اولین ســاختهاش «معکــوس» را به پایان
رســاند و قــرار اســت در دومیــن تجربــه
کارگردانــیاش فیلمی دربــاره جنگ
بسازد.
هومن برقنــورد ایــن روزها در حــال بــازی در جدیدترین
ساخته کیومرث پوراحمد با عنوان «تیغ
و ترمــه» اســت .او در فیلــم کمــدی
«زندانیها» ساخته مسعود دهنمکی هم
بازی کرده اســت که در جشنواره
فجر رونمایی خواهد شد.
مژده لواســانی به زودی با اجرای فصل دوم برنامه «کام ً
ال
دخترانــه» بــه تلویزیــون برمیگــردد.
ساعت پخش این برنامه قرار است در
فصل دوم تغییــر کند و از شــنبه تا
چهارشنبه ،ســاعت  16از شبکه
سه پخش شود.
امیرحســین رســتمی که مدتــی اســت در فیلم یا ســریال
جدیدی بازی نکرده ،برای بازی در نمایش
«خــروس الری» بــه روی صحنــه خواهــد
رفت .عــاوه بــر او ،نازنیــن بیاتــی و الناز
حبیبی هــم در این نمایــش بازی
میکنند.
مجتبی پیرزاده به جمع بازیگران فیلم «مجبوریم» اثر رضا
درمیشیان پیوست .او سال قبل با سریال
«سایهبان» در تلویزیون دیده شد و در فیلم
«شکستن همزمان بیست استخوان» هم
بازی کرده است.
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