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علت جدایی شهاب حسینی
از فیلم «متری شیش و نیم»

...

سیدجمال ساداتیان تهیهکننده فیلم «متری شیش و نیم» درباره علت انصراف شهاب حسینی از بازی در این فیلم به تیوی پالس
گفت«:ایشانخودشانرادرنقشهایشهیدباباییونقشهایمثبتدیدهبودندونقشمنفی«متریشیشونیم»برایشانناگوار
بود ...فکر کردند این نقش ممکن است بر تصویری که از شهاب حسینی در ذهن مخاطب شکل گرفته ،تاثیر بگذارد».

قم»و«جوجههایانگلیسی»اهداکرد.فانوساین
بخشنیزبه«بهنامپدر»اثرمحمدتقیرحمتیاهدا
شد .هیئت داوران در بخش مدافعان حرم ضمن
تقدیر از دو اثر «ابوضرغام» و «تیم تخریب» ،لوح
افتخار این بخش را به «عابدان کهنز» و «کرار» اهدا
کرد  .همچنین فانوس این بخش به اثر «نجات» به
کارگردانی امیرحسین نوروزی و فانوس مردمی
پراستقبالترین فیلم نهمین جشنواره عمار نیز به
مجیدرستگاراهداشد.

سینمایجهان
آلپاچینوسریالبازیمیکند
بـــازیـــگـــر ســرشــنــاس
سینمای آمریکا قــرار
اس ــت بـــرای نخستین
بــــــار در طــــــول کـــار
حـــرفـــهایاش ،در یک
سریالظاهرشود.
به گــزارش مهر ،آل پاچینو در حال امضای
قراردادیبرایبازیدریکسریالدرامبهنام
«شکار»است.ویپیشتردرمینیسریالهای
تلویزیونی «فرشتگان در آمریکا» و «افسانه
پــدرخــوانــده» بــازی کــرده بــود .با ایــن حال
وی هرگز تاکنون در سریالی تلویزیونی
نقشآفرینینکردهبود«.شکار»دربارهگروهی
ازشکارچیاننازیهایقاتلاستکهدرسال
 ۱۹۷۷در شهر نیویورک زندگی میکنند و
کشف شده که شماری از افسران رده باالی
نازی در میان مردم هستند و قصد دارنــد تا
رایشچهارمرادرآمریکابهراهبیندازند.

معرفی 11اثرجدیدبرلیناله
جشنواره فیلم برلین،
 ۱۱فیلم را بــه بخش
رقابتیخودافزود.
به گزارش مهر ،برلیناله
پــن ـجشــنــب ـهشــب چند
فیلم دیگر را به فهرست
رقابتی خــود اضــافــه کــرد کــه درام سیاه و
سفیدی از سینمای اسپانیا به کارگردانی
ایزابلکوشتکهبراینتفلیکسساختهشده
نیز از جمله آنهاست« .آقای جونز» محصول
لهستان«،چهطوالنی،پسرم»محصولچین،
«الیساومارسال»محصولاسپانیا«،خداهست
و نامش پترونیا اســت» محصول مقدونیه،
«آنــدوگ» محصول مغولستان« ،عملیات» و
«خرابکارسیستم»محصولآلمان«،پیراناها»
محصول ایتالیا و «بیرون اسبهای دزدی»
محصول نروژ از جمله فیلمهایی هستند که
نامشان وارد فهرست رقابتی برای دریافت
خرس طالی این دوره شده است .دو مستند
از فرانسه و برزیل نیز کاملکننده فهرست
 ۱۱فیلمجدیدبخشرقابتیجشنوارهاست.

متن و حاشیه اختتامیه
نهمین جشنواره مردمی
فیلم عمار

شکوفایی
مستند انقالبی
در«عمار»

مراسم اختتامیه نهمین دوره جشنواره مردمی
فیلمعماربامعرفیبرگزیدگانبخشهایمستند
و داستانی و همچنین پاسداشت سیروس مقدم
کارگردان سریال «پایتخت» ،پنج شنبهشب در
سینمافلسطینتهرانبرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی جشنواره عمار ،در این
مراسم که با اجرای ترانهای از حسین حقیقی آغاز
شد،بخشاولاهدایجوایزبامعرفیبرگزیدگان
بخشهایمستندتاریخسیاسیوفتنه ۸۸برگزار
شــد .هیئت داوران ایــن بخش ضمن تقدیر از
«مجتهد الری» و «تاریکخانه روشن» ،لوح افتخار
این بخش را به «آینههای شکسته» به کارگردانی
عبدالعلی مکرمی اصــل و «راه ط ـیشــده» به
کارگردانیعلیمالقلیپورونیزفانوساینبخش
را به اثر «شورش علیه سازندگی» به کارگردانی
مصطفیشوقیاهداکرد.همچنینهیئتداوران
به خاطر اجرای موثر و گیرا لوح افتخار جشنواره را
به«ناصرطهماسب»اهداکردکهبهنمایندگیازاو
مهدینقویانرویسنحاضرشد.
▪حرفهایپرحاشیهدربارهبرجام

هیئتداورانجشنوارهدربخشجنگنرم،ضمن
تقدیر از «آیسک» و «آن  ۱۰ثانیه» ،لوح افتخار و
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«جایزه مردمی تورقوزآباد»؛ یک فرش دست باف
اهالی روستای تورقوزآباد را به «تهران دمشق» به
کارگردانیسیدمحمدعلیصدرینیاوهمچنین
فانوس این بخش را به اثر «روزی روزگاری ترامپ»
به کارگردانی علیرضا بوالی اهدا کرد که محسن
مقصودی به نمایندگی از او به روی سن آمد.
مقصودی طی سخنانی گفت« :نکتهای که دارم
ایــن اســت که مسئوالن امــروز از دستاوردهای
برجام صحبت کردند .نمیدانم دوربین مخفی
اســت! شش ســال پیش ایــدهای مطرح شد و آن
این بود که زمانی چرخ هستهای بچرخد که چرخ
اقتصادهمبچرخد.مسئوالنآیاازوضعیتاقتصاد
کشور ،کارگران و رکود بازار خبر دارند که با این
اعتماد به نفس از برجام حرف میزنند؟» همزمان
با حرفهای مقصودی ،پخش زنــده تلویزیونی
اختتامیهبهطورناگهانیقطعشدکهدرشبکههای
اجتماعیبازتابفراوانییافت.
دربخشجبههفرهنگی،هیئتداورانضمنتقدیر
از «شهریاری از ملک قرآن» ،لوح افتخار این بخش
رابه«عطرسیب»و«متولدآذر»اهداکرد.همچنین
هیئت داوران در این بخش هیچ اثری را شایسته
دریافت فانوس ندانست .هیئت داوران بخش نقد
درونگفتمانینیزضمنتقدیرازدواثر«باج»و«یک

▪درانتظار«پایتخت»6

قطرهزندگی»،لوحافتخاراینبخشرابهاثر«خوره»
به کارگردانی محمدرضا امامقلی و «فروشنده»۲
بهکارگردانیعلیرضابوالیوهمچنینفانوساین
بخش را به اثر «دریابست» به کارگردانی محمود
شهبازیاهداکرد.
▪یکفیلمسازپاکستانیبرگزیدهشد

هیئت داوران در بخش بیداری اسالمی و جهانی
ضمن تقدیر از دو اثر «شیون یانکیها» و «مردی
با سالح کلمات» ،لوح افتخار این بخش را به اثر
«عماد» به کارگردانی ایمان گودرزی و همچنین
فانوساینبخشرابهاثر«فرزندامام»بهکارگردانی
سیدمحتشم علی نقوی اهدا کرد .محتشم علی
نقوی فیلم ساز پاکستانی ،بعد از گرفتن جایزه
خودگفت«:درساختاینفیلمخداوندبسیاربهما
کمک کرد چرا که نهادها و سازمانهای فرهنگی
اینطرحراردکردهبودند».
هیئتداورانبخشملتقهرمان،ضمنتقدیرازاثر
« ۱۸درصد»،لوحافتخاراینبخشرابهاثر«جلیل
وخلیل»اهداکرد.فانوساینبخشهمبهاثر«بانو»
به کارگردانی محمد حبیبی منصور رسید .هیئت
داوراندربخشجنگاقتصادیضمنتقدیرازاثر
«ترینیتی» ،لوح افتخار این بخش را به اثر «خاویار

بعد از اجــرا ی استندآپ کمدی توسط مسعود
غزنچایی،بخشویژهاختتامیهپاسداشتسیروس
مقدم برگزار شد .در این بخش با حضور خانواده
شهدا ،نادر طالبزاده فانوس جشنواره و کاشی
حرم امام رضا(ع) را به سیروس مقدم اهدا کرد.
مجید زینالعابدین داور بخش داستانی جشنواره
عمار و مدیر شبکه یک نیز در سخنانی دربــاره
سیروس مقدم و مجموعه «پایتخت» گفت« :بسیار
خوشحالم که عمار از مرد لطیف تلویزیون تقدیر
کرد .از همین جا از او برای ساخت «پایتخت »۶
دعوت میکنم چرا که او نیاز مردم را میشناسد.
تیم خوبی هم همراه اوســت و ما هم مذاکرات
خوبیراباهمسرایشانخانمغفوریبرایساخت
«پایتخت  »۶انجام دادیم و انشــاءا ...هدیهای از
درونسریال«پایتخت»درنوروز ۹۸شاهدخواهیم
بود».
هیئت داوران بخش داستانی فیلم کوتاه ،لوح
افتخار این بخش را به سه اثر «هر سال اربعین»،
«اسپری» و «داستان آینده» اهدا کرد .فانوس این
بخش نیز به «آخرشه» به کارگردانی رضا کشاورز
و «#نفرس» به کارگردانی سامان غنائمی رسید.
در بخش داستانی فیلم نیمهبلند ،ضمن تقدیر از
دو فیلم «برادر» و «لیوان» ،لوح افتخار این بخش به
اثر «تقاص» رسید .فانوس بهترین کارگردانی نیز
به «سوزن» به کارگردانی یوسف جعفری و جایزه
ویژه بهترین فیلم هم به «مستوره» به کارگردانی
الهامهادینژاداهداشد.هیئتداوراناینبخش
لوحافتخاربهترینبازیگریرابهدلیلحضورموفق
دراثر«مستوره»بهبهارنوحیاناهداکرد.دربخش
داستانی فیلم بلند نیز لوح افتخار به «جایزه ویژه»
رسید ولی هیئت داوران هیچ یک از آثار این بخش
راشایستهدریافتفانوسندانست.

...

چهره ها و خبر ها
حمیدرضا آذرنـــگ شــب گذشته آخرین
اجرای نمایش «خنکای ختم خاطره» را به
روی صحنه برده و به تازگی
در س ــری ــال تــلــویــزیــونــی
«ن.خ» بــه کــارگــردانــی
سعید آقاخانی هم بازی
کرده است.
پانتهآ بهرام بعد از دو سال دوری از سینما،
مشغول بازی در فیلم «آینده» به کارگردانی
امــیــر پــورکــیــان اســـت و با
بازیگرانی مانند کامبیز
دیــربــاز ،امــیــر جعفری و
بهاره افــشــاری همبازی
شده است.
سعید روســتــایــی فیلم بــــرداری دومین
فیلمش« ،متری شیش و نیم» را به پایان
رســانــده اســت .او بــا تکمیل
آخرین مراحل فنی فیلم،
آن را بــــرای نــمــایــش در
سیوهفتمین جشنواره
فجر آماده میکند.
افسانه بایگان در دومین تجربه همکاریاش
با منوچهر هادی ،به جمع بازیگران سریال
«دل» اضافه شد .این اولین بار است که او
حضور در سریالی ویژه شبکه
نمایش خانگی را تجربه
خواهد کرد.
بیژن بنفشهخواه این روزها در حال بازی در
سریال «شش قهرمان و نصفی»
ســاخــتــه حــســیــن قناعت
است.قصهکلیاینسریال
مــانــنــد فیلم «قــهــرمــانــان
کوچک» ،درباره حمایت از
کاالی ایرانی است.

