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«آکوامن»
پرفروشترین فیلم دیسی شد

...

سینمای ایران

پاسخ دبیرخانه جشنواره فجر
به گالیه داوودنژاد
مدیر دبیرخانه سیوهفتمین جشنواره فیلم
فجر ،پیرو گفتوگوی علیرضا داوودنــژاد
توضیحاتی را در اختیار ایسنا قرار داد.
به گزارش ایسنا ،در بخشی از متن مفصل
توضیحات سیمون سیمونیان آمده است:
«طی تماس تلفنی ،آقای داوودنژاد فرمودند
گرفتار تولید هستند و اعالم کردند تمایل
دارن ــد فیلم را بــه جشنواره ارائ ــه دهند و
دبیرخانه نیز نــام ایــن فیلم را در فهرست
متقاضیان حضور در جشنواره به هیئت
انتخاب ارائــه کرد.همچنین طی تماس
تلفنی با آقای داوودنژاد زمانبندی و آخرین
مهلت بازبینی توسط هیئت انتخاب را به
اطــاع ایشان رساندم و چند روز مانده به
پایان کار هیئت انتخاب ،در آخرین تماس
تلفنی متوجه شدم که ایشان در فرودگاه
مشغولفیلمبرداریهستندوگفتندراشها
هنوز قابل ارائه به هیئت انتخاب نیست و این
جانب بر پایان مهلت بازبینی تاکید کردم.
این همدلی از همان ابتدا با فیلم مصائب
شیرین  ۲و ثبت نام این اثر به صورت تلفنی،
به وجود آمد .همچنین از ایشان تقاضا کردیم
هر چه از فیلم آماده شده به دبیرخانه ارسال
شود که جناب آقای داوودنژاد گفتند هنوز
فیلم تدوین نشده و آن چه تصویربرداری
شده راف کات است».
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تحلیلیدربارهالیههایجنایی
یدانند»
«همهم 

معما به سبک
فرهادی

محمد عنبرسوز  -اصغر فرهادی ،به عنوان
مهمترین استعداد کارگردانی دو دهــه اخیر
سینمای ایران ،از سا لها قبل معمو ًال به طرح
معما در دل داســتــان عالقه مند بــوده است؛
پرسشهایی که در دل قصه گنجانده میشدند و
عموم ًا پاسخهای نهچندان صریح به آنها ،باعث
شده بود عدهای از او با تعبیر کارگردان پایانهای
باز یاد کنند .این روایت معمایی اما در آخرین
ساخته فرهادی شکلی جنایی به خود میگیرد
و -تعمدا یا سهوا -از خط بیرون میزند.
«درب ــاره الــی» اثــر ماندگار فــرهــادی ،مشخص ًا
سرنوشت شخصیت «الی» را به تصویر میکشید،
امــا در نهایت تصویری از سرگذشت او ارائــه
نمیکرد .چنین رویــکــردی البته در یــک اثر
اجتماعی-اخالقی خاص ،که در آن زمان یک
جهش بینظیر برای سینمای ایــران محسوب
میشد ،کام ً
ال معقول و جاافتاده به نظر میرسید
تا مخاطب را با قضاوت درباره این فیلم به چالش
بکشد« .جدایی» مخاطبش را بین همدلی با

انجمن ملی منتقدان فیلم« ،سوارکار» را به
عنوان بهترین فیلم برگزید.
به گزارش مهر ،انجمن ملی منتقدان فیلم،
فهرست برندگان جوایز سال  ۲۰۱۹خود
را در حالی اعــام کــرد کــه فیلم مستقل
«سوارکار» به عنوان بهترین فیلم برگزیده
شد .از دیگر جوایز مهم این دوره می توان
به جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن که به
اولیویا کلمن برای فیلم «سوگلی» و جایزه
بهترین بازیگر نقش اول مــرد که به ایتن
هاوک برای فیلم «اولین اصالحشده» رسید،
اشــاره کــرد .آلفونسو ک ــوارون کــارگــردان
مکزیکی نیز مانند اکثر جوایز اهدایی این
روزها ،جایزه بهترین کارگردانی و بهترین
فیلم برداری را نصیب خود کرد.

محباهری
رویصحنه تئاترمیرود

«نادر» یا «سیمین» معلق گذاشت و مشخص نکرد
که فرزند خانواده باالخره بین پدر و مادرش کدام
یک را انتخاب کرد؟ از دیگر فیلم برنده اسکار
فرهادی یعنی «فروشنده» میتوان به عنوان
زنگ خطر آثار فرهادی در زمینه طرح معماهای
غافلگیرکننده برای مخاطب یاد کرد .فرهادی
در این اثر به شیو های نامعمول تا اواســط فیلم
اجــازه نداد حتی سن فرد متعرض فاش شود.
این سؤال بزرگ که چرا هیچ کارت شناسایی
یا سندی حاکی از سنوسال شخصیت متعرض
در خودرو یا کیف پولش وجود نداشت ،ظاهر ًا
پاسخی جز این نداشت که کارگردان درصدد
غافلگیر کردن مخاطب بوده است.
«هــمــه مــیدانــنــد» اثـــری اســتــوار در کــاس
اروپــایــی اســت که به لحاظ اجــرا ویژگیهای
منحصربهفردی دارد .اما حضور چند مرحلهای
یک کارآگاه بازنشسته در این فیلم باعث شده
ساخته جدید فرهادی در برخی سکانسها
به شکل ناموجهی به یک اثر جنایی و پلیسی

تبدیل شود .تمام آنچه کارآگاه با تعمق فراوان
و در بازسازی صحنه جرم فهمید ،میتوانست با
ارتباط کالمی و همزبانی شخصیت های اصلی
مشخص شود.
از سوی دیگر این فیلم دارای قصهای قدرتمند
در باب روابط انسانی و اجتماعی یک خانواده،
با نظر به گذشته آنهاست اما حضور شخصیت
هایی مانند عــروس ،دامــاد و خواهر بــزرگ تر
خانواده کم رنگ و ناموجه به نظر میرسد و تأثیر
مهمی در شخصیتپردازی نقش های اصلی
ندارد؛ به طوری که حذف این افراد از قصه عم ً
ال
لطمهای به خط کلی داستان و محتوای اصلی
فیلم وارد نمیکند .در این زمینه به نظر میرسد
تمایل فرهادی به پیچیده کردن وجه رازآلود قصه
و وادار کردن مخاطب به تکاپو برای حدس زدن
آد مربــا ،تنها دلیل شلوغ کردن خانواده بوده؛
اتفاقی که به مضمون اصلی فیلم نامه لطمه زده
و مخاطب را درگیر حدسهای پرتعداد و بیهوده
کرده است.
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حسین محباهری
بـــازیـــگـــر ســیــنــمــا،
تلویزیون و تئاتر که
ایــن روزهــا در حال
مــبــارزه بــا بیماری
ســرطــان اســـت ،در
نــمــایــش «ســاعــت
هشت در کشتی»
مخصوص گــروه سنی کــودک و نوجوان
روی صحنه خواهد رفت.
به گزارش خبرآنالین« ،ساعت هشت در
کشتی» عنوان نمایش نامهای نوشته آلریچ
هاباستکههینارپیلرآنرااززبانآلمانی
به انگلیسی برگردانده و ترجمه آن به زبان
فارسی را حسین فدایی حسین انجام داده
است .در این نمایش که مریم کاظمی آن را
کارگردانی میکند ،هنرمندانی همچون
حسین محب اهری ،علی فروتن ،حمید
گلی ،مهراد زمانی و حسن همتی ایفای
نقشمیکنند.
ساخت موسیقی این نمایش را فرید نوایی
موسیقی دان شناختهشده تئاتر ،بر عهده
دارد.

تلویزیون
ممنوعیت تبلیغ کاالی خارجی دارای مشابه ایرانی در صداوسیما

سینمای جهان

«سوارکار» برگزیده انجمن
منتقدان شد
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طبق مصوبه مجلس ،تبلیغ کاالهای خارجی
دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صداوسیما،
مطبوعات ،تابلوهای شهری یا دیـــواری و...
محکوم میشود.
به گــزارش فــارس ،نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در جلسه علنی روز یک شنبه ،در جریان
بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و
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خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی ،با ماده
( )19این طرح موافقت کردند .براساس ماده
 19طرح مذکور به منظور حمایت از کاالی ایرانی
موضوع این قانون ،تبلیغ کاالهای خارجی دارای
مشابه یا نمونه ایرانی در صداوسیما ،مطبوعات،
تابلوهای شهری یا دیواری ،وسایل حمل و نقل
همگانی ،اوراق چاپی ،تلفن و فضای مجازی
ممنوع است و رسانه پخشکننده آگهی ،به جزای
نقدی معادل 10برابر قــرارداد پخش آگهی،
محکوم میشود.
در یکی از تبصر ههای این مــاده قانونی ،آمده
اســت« :تبلیغ کاالهای خارجی که بخشی از
فرایند تولید آنها در داخل کشور انجام میشود
و مورد تأیید وزارت صنعت ،معدن و تجارت باشد،
مجاز است».

زمان پخش سریال «لحظه گرگ و میش» مشخص شد

سریال تلویزیونی «لحظه گرگ و میش» کاری
از همایون اسعدیان به زودی روی آنتن شبکه
یرود.
سه م 
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،همایون
اســعــدیــان  11ســال پــس از موفقیت سریال
عاشقانه «راه بیپایان» ،ایــن بــار با ترکیبی از
چهر ههای باسابقه و جــوان همراه با سریال
«لحظه گرگومیش» به تلویزیون بازمیگردد.
این سریال عاشقانه به نویسندگی مونا انوری
زاده ،در  ۵۰قسمت آماده نمایش شده و از شنبه
 ۲۲دی ماه روی آنتن شبکه سه سیما خواهد
رفت .مجموعه تلویزیونی «لحظه گرگ و میش»
روایت فراز و فرود زندگی خانوادهای اصیل در
طول سه دهه و با محوریت زندگی تنها دختر
این خانواده است؛ روایتی که از دهه  ۶۰آغاز

شده ،حوادث مختلفی از قبیل جنگ ،تحوالت
اجتماعی و اقتصادی را پشت سر گذاشته و در
زمان معاصر پایان میپذیرد .فاطمه گودرزی،
شهره سلطانی ،فرید سجادی حسینی ،علیرضا
کمالی ،المیرا دهقانی ،حسام محمودی  ،لیال
بلوکات و محمدرضا مالکی ترکیب بازیگران این
مجموعه را تشکیل میدهند.
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چهره ها و خبر ها
محمدرضا هدایتی مدتی است که برای
بــازی در سریال «آخــر خــط» ساخته علی
مــســعــودی جــلــوی دوربــیــن
رفته اســت .قسمتهای
پایانی ایــن مجموعه در
لــــبــــنــــان و ســــوریــــه
تصویربرداری خواهد
شد.
ماهور الوند همزمان با پایان فیلم برداری
فیلم «آنجا ،همان ساعت» ،بازی در نقش
«رعنا» را در این اثر به پایان
رسانده است .این فیلم
جــزو ســه فیلم ذخیره
ســـیوهـــفـــتـــمـــیـــن
ج ــش ــن ــواره فجر
است.
مــحــمــد نــــادری کــه ایـــن روزهــــا بــا فیلم
«پاستاریونی» روی پرده سینما
حضور دارد ،مشغول بازی
در ســریــال «دنگوفنگ
روزگار» است .او در رقابت
ادابــازی «خندوانه» هم
شـــرکـــت کــــرده
است.
ی برای اجرای تئاتر
آناهیتا درگاهی از  23د 
«وقتی خــروس غلط میخواند»
روی صحنه میرود و با حسین
پــاکــدل و مــــارال فــرجــاد
همبازی میشود .او اکنون
«قانون مورفی» را روی
پرده دارد.
محمد رحمانیان که صبح دیروز پیرو پرونده
مربوط به اجرای نمایش «ترانه های قدیمی:
پیکان جوانان» به دادسرا
احــــضــــار شــــد و در
بــازداشــت موقت به
سر میبرد ،ساعتی
بعد با تأمین قرار
کــفــالــت آزاد
شد.

