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ماجرای دیالوگ حذفشده
از تیزر «اتاق تاریک»

ایلنا  -سیدرو حا ...حجازی کارگردان فیلم «اتاق تاریک» درباره تیزرهای تلویزیونی این فیلم گفت« :در حالی که
صداوسیما به فیلمهای دیگر  300تیزر رایگان میدهد به فیلم ما  200تیزر داد ...در یکی از تیزرها بازیگر کودک رو به
پدرش میگوید« :بابا من پسر خوبی نیستم» و از ما خواسته شده این جمله از تیزر حذف شود».

...

...

تلویزیون

تایید توقف تولید «هنرپیشه»

تهیهکننده مسابقه تلویزیونی «هنرپیشه»
با تأیید توقف تولید این مسابقه از برگزاری
جلسات و ادامه مذاکرات با مدیران تلویزیون
برای از سرگیری تولید این مجموعه خبر
داد.
محمدمهدی عسگرپور در گفتوگو با مهر،
درباره توقف تولید برنامه «هنرپیشه» که قرار
بودازشبکهنسیمرویآنتنبرود،اظهارکرد:
«حدود یک سال است که ما در حال طراحی،
برنامهریزی و پیشتولید و تولید این پروژه
بودیم ،اما حدود دو هفته است که تولید کار
متوقف شده است ».این کارگردان سینما
و تلویزیون دربــاره این پــروژه که تیزرهای
فراخوان آن نیز از شبکه نسیم پخش شده
بود و از سر گرفتن تولید مجدد آن افزود:
«فعال در حال برگزاری جلساتی با مدیران
صداوسیما هستیم تا بتوانیم تولید این
پــروژه را از سر بگیریم ».عسگرپور دربــاره
دلیل توقف این پروژه گفت« :فعال نمیتوانم
دلیل توقف پروژه را اعالم کنم و امیدواریم
در جلسات بعدی برای از سرگیری تولید به
نتیجه برسیم».

...

سینمای جهان
«کتاب سبز»

برگزیده انجمن تهیهکنندگان

سیامین دوره اهدای جوایز ساالنه انجمن
تهیهکنندگان آمریکا ،یک شنبه برگزار شد و
برندگان خود را در چهار بخش معرفی کرد.
به گزارش مهر ،در مراسم معرفی برندگان
انجمن تهیهکنندگان آمــریــکــا« ،کتاب
سبز» به کارگردانی پیتر فارلی در بخش
فیلم سینمایی مــوفــق بــه کسب جایزه
داریل اف .زانوک شد .این فیلم موفق شد
«بلکککلنزمن»« ،پلنگ سیاه»« ،حماسه
کولی»« ،آسیاییهای خرپول»« ،سوگلی»،
«یک مکان آرام»« ،روما»« ،ستارهای متولد
شد» و «معاون» را پشت سر بگذارد.
در بخش مستند« ،همسایه من نمیشوی؟»
ساخته مورگان نویل برنده جایزه انجمن
تــهــی ـهکــنــنــدگــان ش ــد و «اســپــایــدرمــن:
در اســپــایــدر-ورس» جایزه بهترین فیلم
پویانماییسالرابرد.جوایزبخشتلویزیونی
نیز برندگان خود را داشت که عبارت بودند
از :فصل ششم «آمریکاییها» که جایزه
بهترین سریال درام را از آن خود کرد .جایزه
سریال کمدی به فصل دوم «خانم میزل
شگفتانگیز» رسید« .قتل جانی ورساچه:
داستان جنایی آمریکایی» نیز جایزه بهترین
سریال کوتاه را برد و «فارنهایت  »۴۵۱جایزه
بهترین فیلم تلویزیونی را از آن خود کرد.

چهره ها و خبر ها
حمید جبلی به تازگی نمایشگاه عکس «به
یاد گذشته» را افتتاح کرده است .او در این
نمایشگاه عکسهای سیاه و
سفیدی را که در دهه ،60
از روســتــای ماسوله ثبت
کرده ،به نمایش گذاشته
است.

گفتوگو با پدرام کریمی تهیهکننده
«میزانسن» درباره جدال کالمی
کمال تبریزی با منتقدان

توطئه ،تصو رذهنی
کمالتبریزیاست
مائده کاشیان  -برنامه سینمایی «میزانسن»
جمعهشب میزبان کمال تبریزی بود و موضوع
ورود سرمایههای مشکوک به سینما ،با حضور
این کــارگــردان به بحث گذاشته شد .در بخش
میز نقد هم ،مهرزاد دانــش و نیما حسنینسب
فیلم «مارموز» را نقد کردند .بعد از این برنامه،
کمال تبریزی پستی در صفحه اینستاگرام خود به
اشتراک گذاشت و به نقد منفی منتقدان درباره
فیلم«مارموز»اعتراضکردونقدآنهاراعقبمانده
دانست .او در پایان این پست ،به نقد فیلم در غیاب
خودش هم انتقادات تندی کرد که البته این پست
ازسویمهرزاددانشونیماحسنینسببیپاسخ
نماند و هر دوی آنها طی دو روز گذشته جوابیه
تندی را خطاب به کمال تبریزی نوشتند .به بهانه
حواشی این برنامه ،گفتوگویی با پدرام کریمی
تهیهکننده «میزانسن» داشتهایم که در ادامه
میخوانید.
▪چرادرمیزنقدبرنامهمنتقدثابتدارید؟این
موضوع باعث نمیشود مخاطب با تنوع دیدگاه
طرفنباشد؟

مادرهربخشیازبرنامه«میزانسن»یکدبیربخش
داریــم که در بخش نقد ،آقای نیما حسنینسب
هستند.آننگاهیکهدربخشنقدمطرحمیشود،
ممکن است موضع برنامه باشد که از طریق دبیر
بخش منتقل میشود ،اما در هر برنامه ،منتقد
مهمانداریمکهمخالفمنتقدماستتابتوانیمنظر
مخالفوموافقراداشتهباشیم.آقایحسنینسب
متکلم وحده نیستند و قطعا هر نظری که داشته
باشندمامنتقدمخالفشرادعوتمیکنیم.
▪اما معموال منتقد مخالف و موافق در برنامه
ندارید.

نظر موافق پیدا کردن دربــاره یک سری فیلمها
سخت است .به عنوان مثال درباره فیلمی مانند
«کلمبوس» ،واقعا نظر موافق پیدا کردن خیلی
مشکل است ،چون وقتی با بیشتر منتقدهای تراز
اول رایزنی میکنی ،متوجه میشوی که مخالف
فیلمهستند.البتهدرنهایتدوطرفمنتقددرتمام
اجزا با یکدیگر موافقت ندارند ،اما ممکن است در
اجزاییموافقتداشتهباشند.

▪مثال درباره فیلم «قانون مورفی» نظر هر دو
منتقدبایکدیگریکسانبود.

قانون مورفی هم جزو همان فیلمهاست و خیلی
مشکل بود که بتوانیم یک نظر موافق با فیلم پیدا
کنیم .هر منتقدی که تماس میگرفتیم میگفت
منفیلمرادوستنداشتم!بعضیمواقعایناتفاق
میافتد و دست ما نیست ،اما مثال دربــاره فیلم
«مغزهای کوچک زنگزده» نظر موافق و مخالف
داشتیم.
▪برای اجرا ،چطور مهدی سجادهچی را که به
عنوانفیلمنامهنویسشناختهمیشود،انتخاب
کردید؟

بر اســاس سابقه قبلی در زمینه اجــرا و سابقه
خوبی که در سینما داشت و همه اهالی سینما و
جریانهای سینمایی روی این شخصیت اتفاق
نظرداشتند،آقایسجادهچیراانتخابکردیم.
▪مهدی سجادهچی به عنوان مجری برنامه،
گاهی به بحث منتقدان ورود میکند .اما هفته
قبل ،امیر پوریا در واکنش به اظهارنظر او گفت
نمیدانستمنقدسهنفرهاست.

ویژگیهای اجرا متفاوت است و آقای سجادهچی
مجری کارشناس هستند .چون برنامه تخصصی
است،ماازمجریکارشناساستفادهکردیم.

امیر آقایی بعد از یک دوره غیبت در جشنواره
م «مردی بدون سایه» و
فجر ،امسال با دو فیل 
«دیدن این فیلم جرم است»
که مضمونی سیاسی دارد،
حضور پررنگی در این
جــشــنــواره خــواهــد
داشت.
▪پسورودمجریبهبحثنقد،سیاستبرنامه
است؟

بله ،قاعدتا گاهی برای هماهنگ شدن نظرات و
جهتدهی بحثها ،میتوانند به عنوان مجری
کارشناس ورود کنند .اگر مجری بودند ممکن
بــود اظهارنظر قاطعانه در بعضی مباحث کار
غلطی باشد ،اما چون ایشان مجری کارشناس
هستند اجازه دارند با این عنوان وارد شوند .اگر
میخواستیممجریداشتهباشیممیتوانستیماز
مجریاندیگرسازماناستفادهکنیم.
▪ممکن است از مسعود فراستی هم به عنوان
منتقددربرنامهاستفادهکنید؟

بلهقطعا.ماباآقایفراستیصحبتهاییکردهایم
و قطعا به عنوان منتقد مهمان از ایشان استفاده
خواهیمکرد،فقطشرایطشفراهمنشدهاست.
▪ونظرایشانمثبتبودهاست؟

بله،ایشاندربرنامهماحضورخواهندیافت.

▪دربـــاره حاشیههای اخیر و انتقاد کمال
تبریزیازمنتقدانبرنامهچهنظریدارید؟

اشتباهی رخ داده و این اتفاق در برنامه «هفت»
افتاد .این که منتقد با صاحب اثر پشت یک میز
بنشینند،دردنیاغلطاست،چوننقدبرایصاحب
اثر نیست ،برای مخاطب اثر است .این موضوع
در تمام دنیا روال است اما این جا متاسفانه بد جا
افتاده .صاحب اثر فکر میکند وقتی اثرش دارد
نقد میشود ،باید خودش هم حضور داشته باشد
و از اثرش دفاع کند! این یک روش غیراصولی بود
کهبابشدهبودوماسعیکردیمآنراحذفکنیم.
وقتی صاحب اثر خــودش درخواست میکند و
اصرار دارد که نه در مقام دفاع بلکه در مقام کسی
کهشرایطیراتبیینوروشنکند،دربرنامهحضور

داشته باشد ،ما این کار را انجام میدهیم ،اما این
کهتوطئهایشدهباشدکهماآقایتبریزیرابیاوریم
و بعد که رفتند ،شروع کنیم به نقد کردن ،تصور
ذهنیایشاناست.
▪کمال تبریزی به محتوای نقد هم اعتراض
داشت و آن را عقبمانده و کهنه دانسته بود.

منمتوجهنمیشومنقدعقبماندهیعنیچه.باید
ازایشانبپرسیدکهمنظورشانچیست.بههرحال
منتقدان در حال تحلیل کارهای ایشان بودند و
طبیعی است ،اثر یک کارگردان را با سابقهاش هم
میسنجند .نمیشود بگوییم این نقد عقبافتاده
است و هر اثر را باید در مقایسه با خود اثر بسنجیم.
ازآقایتبریزیبرایاینکهسعهصدرداشتهباشند
و نقدها و آرای مختلف را بپذیرند ،انتظار بیشتری
میرود.بهویژهآنکهایشانفیلمکمدیمیسازند
ودرآثارخود،منتقدهستند.
▪تا به حال دربــاره نقدهای مطرح شده در
برنامه،واکنشیازسویسینماگرانداشتهاید؟

در واقع اولین بار است که میبینیم کارگردانی
به نقد فیلمش معترض میشود .ما دربــاره فیلم
«مــغــزهــای کــوچــک زنــــگزده»« ،ع ــرق س ــرد» و
«کلمبوس» اتفاقا با حضور آقای علیمردانی نقد
کردیم .همه نظر مثبت داشتند و حتی تشکر هم
کردند که درباره فیلمشان با منتقدهای تراز اول
صحبت شده است .این افراد ،منتقدان درجهیک
سینما هستند ،اولین بــار اســت که دیــدم آقای
تبریزی به عنوان یک کارگردان باتجربه و قدیمی،
ناگهان چنین اظهارنظری کردند .اما خب ایشان
هم حق دارند نظر بدهند و اشکالی ندارد ،ما روی
فیلمشان نظر دادیــم و ایشان هم روی برنامه ما
نظردادند.

هدی زینالعابدین این روزها در حال ایفای
نقش در سریال «رقص روی شیشه» است .او
امسال با فیلم «سمفونی نهم»
به کارگردانی محمدرضا
هنرمند در رقابت جشنواره
فــجــر حـــضـــور خــواهــد
داشت.
نــرگــس مــحــمــدی در مستندمسابقه
«قطعههای ناتمام» ویژه شبکه یک حضور
خــواهــد داشـــت .نفیسه روشـــن ،سوگل
طـــهـــمـــاســـبـــی ،حـــســـام
نوابصفوی و علیرام نورایی
نــیــز در ایـــن مجموعه
حضور دارند.

...
خبر

برادران محمودی
سریال «دلدار» را میسازند
باشگاه خبرنگاران جوان -سریال «دلدار»
به کارگردانی بــرادران محمودی که اوایل
دی ماه  ۹۷کلید خورده و توسط آزیتا ایرایی
و مهدی حمزه نوشته شده ،در  ۳۰قسمت
 ۴۵دقیقهای از شبکه  2سیما پخش خواهد
شــد .گفتنی اســت« ،دل ــدار» یک ملودرام
عاشقانه اســت کــه بــه مــوضــوع جــوانــان و
خانواده توجه ویژهای دارد.

