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کارگردان «خانم یایا»:
من همین هستم و غیر قابل تغییر

خبرآنالین  -عبدالرضا کاهانی با انتشار متن کوتاهی به انتقادات گسترده از فیلم «خانم یایا» واکنش نشان داد .او در این باره نوشت« :از اینکه برخیها گول
تبلیغات سطحی فیلم «خانم یایا» را نمیخورند و باور دارند این فیلم هم ادام ه تجربههای شخصی من در سینماست؛ خوشحالم و به نظرات آنها که همچون
گذشته انتظار دیگری از من دارند احترام میگذارم .من همین هستم و غیر قابل تغییر با تماشاگرانی که انداز ه فیلمهایم دوستشان دارم».
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سینمای ایران
اعالمنامزدهایانتخابمردمی
برترینهــای ســینمای مقاومت
نامزدهای انتخاب مردمی برترینهای
 ۴۰ســال سینمای مقاومت در حالی
اعالم شد که ابراهیم حاتمیکیا در بخش
م نامزد است.
بهترین فیلم با چهار فیل 
به گــزارش ایسنا ،در آستانه چهلمین
سال انقالب اسالمی و به پاس ارج نهادن
بــه دســتانــدرکــاران عــرصــه سینمای
مــقــاومــت ،از مــیــان ح ــدود  ۲۵۸فیلم
سینمایی راه یافته به 14دوره جشنواره
فیلم مقاومت ،انقالب و دفــاع مقدس،
برترینهای تهیهکنندگی ،کارگردانی،
فیلم نامهنویسی و بازیگری توسط مردم
انتخاب و معرفی شدند .نامزدهای این
چهار بخش توسط مردم ،به این ترتیب
معرفی شدند.
نــامــزدهــای بهترین فیلم 40ســال
سینمای مــقــاومــت« :اخــراجــیهــا»،
«از کرخه تا رایــن»« ،ایستاده در غبار»،
«آژانــس شیشهای»« ،بادیگارد»« ،چ»،
«شـــیـــار« ،»۱۴۳لیلی بــا مــن اســت»،
«میم مثل مــادر» و «یتیمخانه ایــران».
نامزدهای بهترین کارگردانی :نرگس
آبیار ،کیومرث پوراحمد ،کمال تبریزی،
ابراهیم حاتمیکیا ،احمدرضا درویش،
مسعود د هنمکی ،ابوالقاسم طالبی،
محمدحسین لطیفی ،رسول مالقلیپور
و محمدحسین مهدویان .نامزدهای
بهترین بازیگر :پرویز پرستویی ،هادی
حجازیفر،بابکحمیدیان،امینحیایی،
کامبیز دیــربــاز ،مریال زارعـــی ،خسرو
شکیبایی ،اکبر عبدی ،علی نصیریان
و علیرام نــورایــی .نامزدهای بهترین
فیلم نامه :نرگس آبیار ،بهزاد بهزادپور،
کیومرث پوراحمد ،ابراهیم حاتمیکیا،
احمدرضا درویــش ،مسعود د هنمکی،
سهیل سلیمی ،ابوالقاسم طالبی ،رسول
مالقلیپور و محمدحسین مهدویان.
فهرست نامزدهای هر بخش به ترتیب
حروف الفبا در «سامانه رایگیری مردمی
چهل سال سینمای مقاومت» در سایت
جشنواره قرار گرفته است.

درباره برنامه سینمایی «میزانسن» که جمعهشبها مهمان شبکه شماست

یک«میزانسن»نامنظم

مائده کاشیان  -برنامههای سینمایی که در
اوایــل سال  ،97هیچ سهمی از آنتن تلویزیون
نداشتند ،به تازگی زیاد شده اند و سهم سینما
را در قاب رسانه ملی ،افزایش دادهاند .هر چند
که هیچ کدام از این برنامهها نتوانستهاند جای
خالی «هفت» را پر کنند و بعضا به کلی با این
برنامه متفاوت هستند ،اما در هر صورت جریان
داشتن بحث سینما در تلویزیون اتفاق خوبی
است .برنامه «میزانسن» که قسمت اول آن هفته
قبل،جمعهشبرویآنتنرفت،جدیدترینبرنامه
سینمایی است که به جدول پخش شبکه شما
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اضافهشدهاستوباوجوداینکهشباهتهاییبه
«هفت» دارد اما باز هم نتوانسته به اندازه «هفت»
قابلقبولعملکند.درادامهنگاهیانداختهایم
بهسهتاازمهمتریناشکاالتیکهاینبرنامهدارد.
▪مهدیسجادهچی،کارشناسنهمجری

مهدی سجادهچی فیلم نامهنویس که قب ً
ال
سردبیر برنامه «هفت» بــوده ،اجــرای برنامه
«میزانسن» را برعهده دارد .این فیلم نامهنویس
باسابقه از لحاظ سواد سینمایی و دانــش ،در
جایگاهخوبیقراردارد،امابهدلیلتسلطکمی

اتفاق روز

که در اجرا دارد ،به عنوان مجری «میزانسن»
اص ً
ال موفق نبوده است .او هفته قبل در قسمت
اولاینبرنامهبهعنوانمقدمه،بیانیه«میزانسن»
را از روی یک گوشی تلفن همراه خواند و هنگام
خواندن چندین بــار تپق زد .به عــاوه وقتی
کامرانتفتیبهصورتتلفنیدربخشیازبرنامه
صحبتکرد،معلومشداوازماجرایسکتهقلبی
این بازیگر که به تازگی اتفاق افتاده ،اطالع
نــدارد .مهدی سجادهچی این هفته هم وقتی
میخواست از سیدجواد هاشمی دعوت کند
کهوارداستودیوشود،اسمفیلم«آهویپیشونی
سفید» را به اشتباه «ماهپیشونی» خواند که
هاشمیآنراتصحیحکرد.سجادهچیباردیگر
در اواسط گفتوگو هم این اشتباه را تکرار کرد
که همه اینها مخاطب را متوجه تسلط کم او بر
اجرامیکند.
▪مسیریکطرفهنقد

عالوه بر حضور مسعود فراستی ،عامل دیگری
که بحث میز نقد «هفت» را داغ میکرد و اجازه
نمیدادمخاطبانشاهدموضعیکطرفهدرباره
یکفیلمباشند،حضورمنتقدمخالفوموافقدر
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ویدئوی روز

برنامهبود.مخاطبنظرمنفیومثبترامیشنید
وبعدقضاوتبهعهدهخودشبود.اما«میزانسن»
دربخشمیزنقدمیزباننیماحسنینسبویک
منتقد دیگر است که مانند قسمت دوم ،گاهی
هردونفرموضعیکسانیدربارهفیلمموردبحث
دارندوایناتفاقمسیرنقدرایکطرفهمیکند.
▪جایخالیفیلمهایروز

اشکال دیگری که در برنامه «میزانسن» دیده
میشود ،فیلمهایی هستند که بــرای نقد یا
مصاحبه با کــارگــردان آن انتخاب میشوند.
در قسمت اول ســجــادهچــی در حــالــی با
کارگردان«ماهورا» گفتوگو کرد که فیلم روی
پرده چند سینمای محدود در حال اکران بود و
اینگفتوگودردیازدیدهنشدنفیلمدوانکرد،
چوندیگرفرصتزیادیبرایترغیبشدنمردم
برایتماشایفیلموجودنداشت.جمعهشبهم
در بخش میز نقد فیلم «عرق سرد» نقد و بررسی
شدکهمدتزیادیازاکرانشگذشتهوروزهای
پایانی اکــران را سپری میکند .در حالی که
انتظارمیرودبرنامههایسینمایی،بهروزباشند
وفیلمهایجدیدرویپردهرا تحلیلکنند.
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پیشنهاد روز

شتاب نامتعارف گلزار در «برنده باش»

ویدئویبیکیفیترونماییازلوگوی«پاستاریونی»

پخشسریال پلیسی «دختر گمشده» از امشب

جمعهشب برنامه «برنده باش» به
طرز غیرمعمولی با ریتمی بسیار
تند روی آنتن رفــت تــا جایی که
زمان برنامه به  45دقیقه کاهش
یافت  .گلزار در این برنامه برخالف
برنامههایقبلبهشرکتکنندههاییکهاسترسزیادیداشتند،
فرصتکافیبرایفکرکردنوپاسخنمیداد.اوبرخالفهمیشه
کمکچندانیبهشرکتکنندههانکردکهباعثشددونفرازآنها
حتیبهنقطهامناولنرسند!دراینبرنامهتنهادونفرپنجمیلیون
جایزه بردند .احتما ًال عوامل مجبور بودند برای آن که کنداکتور
شبکه 3بههمنخوردومسابقهفوتبالهلندوفرانسهرأسساعت
 23:15رویآنتنبرود،برنامهرابااینعجلهتولیدکنند.

در آستانه اکران فیلم «پاستاریونی»
ویدئوی رونمایی از لوگوی این فیلم
با حضور حمید سپیدنام معروف به
مستر تیستر ،منتشر شده که هیچ
جذابیت و خالقیتی در آن دیده
نمیشود .سپیدنام که در این فیلم به عنوان بازیگر هم حضور
دارد ،در این ویدئو بشقابی جلوی خود گذاشت ه است و با اضافه
کردن ادویههایی که نام بازیگران فیلم را روی آنها گذاشته،
مث ً
ال طرز پخت پاستاریونی را آموزش میدهد! این طور که معلوم
است ،کیفیت پایین پوستر بعضی فیلمها به ویدئوی تبلیغاتی
آنها هم رسیده است .فیلم «پاستاریونی» به کارگردانی سهیل
موفق ویژه مخاطبان کودک و نوجوان ساخته شده است.

مینیسریال «دختر گمشده» از
امشب جایگزین «حوالی پاییز» در
باکس اصلی سریال میشود .این
سریال هفت قسمتی که در ژانر
پلیسی ساخته شــده ،دربــاره یک
گروه پلیس است که در جستوجوی دختری گمشده هستند.
کارگردانی این سریال به عهده احمد کــاوری است که فیلم
«نفوذی» و سریالهای «خواب بلند» و «بیدار باش» را در کارنامه
دارد.کوروشتهامی،ماهچهرهخلیلیوهومنحاجیعبداللهی
بازیگران اصلی این سریال هستند که در نقش نیروهای پلیس
جلوی دوربین رفتهاند« .دختر گمشده» را میتوانید از امشب
ساعت  20:45از شبکه  3سیما تماشا کنید.
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چهره ها و خبر ها
رضا عطاران مشغول بازی در جدیدترین
ساخته عبدالرضا کاهانی یعنی «آزاد مثل
هوا» است .او اکنون «خانم
یایا» را روی پرده سینماها
دارد و پیش از آن «هزارپا»
را روی پرده داشت.

حامد بهداد بعد از چهار سال با یک فیلم
کمدی به سینماها بازمیگردد« .مارموز»
اثر کمال تبریزی عنوان این
فیلم اســت .بــه تازگی
فیلم«سدمعبر»بابازی
او بــه شبکه نمایش
خــانــگــی رســیــده
است.
سعید روستایی در حال ادامه فیلم برداری
«متری ششونیم» است و با این فیلم در
جــشــنــواره فــجــر حــضــور
خواهد داشت .او سال
 94م ــوف ــق شـــد در
بخشهای مختلف9،
سیمرغ برای «ابد و یک
روز» به دست آورد.
رویا تیموریان از  14آذر ماه نمایش «خانه
برناردا آلبا» را اجرا خواهد کرد .مائده
طهماسبی نیز در این
نمایش بــا او همبازی
میشود .تیموریان این
شبها «حوالی پاییز»
را روی آنتن دارد.

