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پخش برنامه «هفت»
از  9بهمن

...

باشگاه خبرنگاران جوان  -برنامه «هفت» با اجرای محمدحسین لطیفی در آستانه برگزاری سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر از شبکه 3
سیما روی آنتن میرود و قرار است از  ۹بهمن پخش خود را آغاز کند .سری اول این برنامه با اجرای فریدون جیرانی روی آنتن شبکه  3رفت
و بعد از آن محمود گبرلو و بهروز افخمی اجرای برنامه را به عهده گرفتند.

 4نکته درباره فهرست داوران سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر

تلویزیون

داوریداورانسودایسیمرغ

آغاز پخش برنامه «نقد سینما»
همزمان با جشنواره فجر
ایسنا « -نقد سینما» با اجرای بهروز افخمی
همزمان با آغاز جشنواره فیلم فجر هر شب
روی آنتن مــیرود .این برنامه به بررسی
فیلمهای سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر
میپردازد و قرار است از شب اول جشنواره
روی آنتن شبکه  5برود و بعد از جشنواره هم
به صورت روتین ادامه داشته باشد .برنامه
«فیلمساز» این کارگردان که دربار ه آموزش
سینماست ،قــرار اســت بعد از جشنواره
پخش شود.
سریال «شهید اندرزگو»

ساخته میشود

بعد از پایان مراحل تحقیق سریال «شهید
اندرزگو» و با آغاز سال جدید ،نگارش این
سریال شروع خواهد شد.
به گزارش فارس ،سریال «شهید اندرزگو»
این روزها در مرحله تحقیق و نگارش قرار
دارد و پس از پایان مراحل تحقیق و برآورد
نگارش ،به زودی کار نگارش این سریال
توسط حسین ترا بنژاد آغاز خواهد شد.
این مجموعه تلویزیونی در  ۱۳قسمت برای
پخش در ایـــاما ...فجر در ســال  ۹۸آمــاده
خواهد شد .سریال «زندگی شهید اندرزگو»
در واقــع روایتی از زندگی شهید اندرزگو
اســت و از ســا لهــای  ۵۳و  ۵۴و فضای
روزهــای انقالب آغاز میشود و تا پیروزی
انقالب به پایان میرسد .شهید اندرزگو در
زمان حیات خود روحانی بوده و در روزهای
انقالبزندگیمخفیانهایداشتهاست.رضا
جودیتهیهکنندگیاینسریال ۱۳قسمتی
را به عهده دارد.

مائده کاشیان  -پیش از اعالم خبر رسمی اسامی
هیئتداوران،شایعاتیدربارهحضورمجیدمجیدی
درمیانداورانشنیدهمیشدکهابراهیمداروغهزاده
اینموضوعراتکذیبکرد.روزدوشنبهاولبهمنماه
بعد از همه شایعات و حــواشــی ،بــاالخــره اسامی
هیئت داوران بخش سودای سیمرغ سیوهفتمین
جشنوارهفیلمفجراعالمشدوقراراستسینماگرانی
مانندمحمداحسانی،محمدعلیباشهآهنگر،محمد
بزرگنیا ،مهرزاد دانــش ،پــوران درخشنده ،ریما
رامینفرومحمودکالری،آثاربخشسودایسیمرغ
ایندورهازجشنوارهراداوریکنند.امروزبانگاهیبه
فهرستهفتداورجشنوارهسیوهفتمومقایسهآن
بافهرستداوراندورههایقبلیجشنواره،بهنکاتی
دربارهآناشارهکردهایمکهدرادامهمیخوانید.
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پنجمین تجربه داوری محمد
بزرگنیا
از مــیــان هــفــت داور جــشــنــواره

سیوهفتم ،تنها محمد بزرگنیاست که پیش
از این هم تجربه داوری آثار را در جشنواره فجر
داشته است .او از هجدهمین جشنواره فیلم فجر
تا امسال ،پنجبار در جمع هیئت داوران حضور
داشته و امسال برای پنجمینبار این مسئولیت
را بر عهده گرفته است .بقیه داوران امسال برای
اولینبار با سیوهفتمین دوره از جشنواره فجر،
قضاوت میان آثار را تجربه خواهند کرد.
پـــررنـــگتـــر شـــــدن حــضــور
سینماگران خانم
اگر نگاهی به اسامی هیئت داوران
در دورههـــــای قبلی جــشــنــواره
بیندازید متوجه میشوید ،سینماگران خانم
تا شانزدهمین دوره جشنواره فجر ،جایی در
میان داوران نداشتند و اولینبار در سال 76
یعنی شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر،
فرشته طائرپور در میان هیئت داوران بخش

۲

مسابقه سینمای ایران حضور داشت .بعد از آن
در بعضی دورهها تنها یک سینماگر خانم در میان
هیئت داوران حضور داشــت ،تا این که امسال
در سیوهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر برای
اولینبار دو چهره خانم یعنی پوران درخشنده و
ریما رامینفر ،داوران بخش سودای سیمرغ را
همراهی میکنند.
جای خالی داور موسیقی دان
ام ــس ــال بــــرای هفتمین ســال
متوالی همچنان جای خالی یک
موزیسیندرهیئتداورانبهچشم
میخورد .آخرینبار سال  90یعنی در سیامین
جشنواره فجر ،مجید انتظامی در کنار داوران
حضور داشت و سالهای پیش از آن در بعضی
از دورهها هنرمندانی مانند بابک بیات و فرهاد
فخرالدینی هیئت داوران را همراهی میکردند.
وقتی در جشنواره فیلم فجر ،موسیقی فیلم نیز

۳

مانند دیگر بخشها مــورد توجه و داوری قرار
میگیرد ،الزم است که یک موزیسین برای داوری
این بخش در میان داوران حضور داشته باشد اما
امسال هفتمین سالی است که بهترین موسیقی
فیلم توسط هیئتی متشکل از کارگردان ،بازیگر،
فیلم بردار و منتقد سینما انتخاب میشود.
انتخاب یک داور غیرسینمایی
ریــمــا رامــیــنفــر کــه قــــرار اســت
امسال برای اولینبار آثار حاضر
در جشنواره فیلم فجر را داوری و
تجربه کند ،جزو آن دسته از بازیگرانی است که
تا به حال تجربههای موفقی در سینما ،تلویزیون
و تئاتر داشته و روی هم رفته کارنامه هنری قابل
قبولی دارد اما وجهه سینمایی ویژهای ندارد .به
همین دلیل انتخاب او به عنوان داور جشنوارهای
مختص آثار سینمایی کمی جای تعجب و سوال
دارد.

۴

پیشتازی«روما»و«سوگلی»دراسکار2019
نامزدهای نهایی نودویکمین دوره جوایز اسکار
در شاخههای مختلف اعالم شد.
به گــزارش ایسنا ،فیلم «رومــا» به کارگردانی
آلفونسو کــوارون به همراه «سوگلی» ساخته
یــورگــس النتیموس در  10بخش از جوایز
سینمایی اسکار  2019نامزد کسب جایزه
شدند.
فهرست نامزدهای نهایی نودویکمین دوره این
جوایز سینمایی به این شرح است :نامزدهای
بهترین فیلم بلند؛ «پلنگ سیاه»« ،راپسودی

بوهمی»« ،بلکککلنز من»« ،سوگلی»« ،کتاب
سبز»« ،رومــا»« ،ستار های متولد شده است»،
«مــعــاون» .نــامــزدهــای بهترین کــارگــردانــی؛
اسپایک لی بــرای فیلم «بلکککلنزمن» ،پاول
پالیکوفسکی برای فیلم «جنگ سرد» ،یورگس
النتیموس ب ــرای فیلم «ســوگــلــی» ،آلف ونسو
کــوارون برای فیلم «رومــا» ،آدام مککی برای
فیلم «معاون» .نامزدهای بهترین بازیگر نقش
اول مرد؛ کریستین بیل ،بردلی کوپر ،ویلم دفو،
رامی مالک ،ویگو مورتنسن .نامزدهای بهترین

بازیگر نقش اول زن؛ یالیتزا آپاریسیو ،گلن کلوز،
اولیویا کولمن ،لیدی گاگا ،ملیسا مککارتی.

نامزدهای بهترین فیلم غیرانگلیسی؛ «جنگ
سرد»« ،دزدان فروشگاه»« ،روما»« ،هرگز روی
برنگردان»« ،کفرناحوم» .نامزدهای بهترین
فیلمنامه اصلی؛ «اولین اصال حشده»« ،کتاب
سبز»« ،روما»« ،محبوب»« ،معاون» .نامزدهای
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد؛ ماهرشاال علی،
ریچارد گرانت ،سم الیوت ،سم راکــول ،آدام
درایــور .نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل
زن؛ ایمی آدامز ،ماریانا دتاویر ،رجینا کینگ ،اما
استون ،ریچل وایس.
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چهره ها و خبر ها
مــهــران مــدیــری مشغول ســاخــت سریال
«هیوال» ویژه شبکه نمایش خانگی است.
او روز دوشنبه همزمان با تولد
پیمان قاسمخانی نویسنده
ایـــن ســـریـــال ،از لــوگــوی
«هیوال» رونمایی کرده
است.
اکبر عبدی که برای بازی در سریال «شش
قهرمانونصفی»بهآملرفته،دیروز
صبحبهدلیلمشکالتجسمی
راهیبیمارستانشدوپساز
ســـــاعـــــاتـــــی حـــــال
جسمانیاش کامال
بهبود یافت.
جواد عزتی از فردا با فیلم «پارادایس» ساخته
علی عطشانی به سینماها میآید .این فیلم
محصول ســال  94اســت و
سال گذشته بعد از دو سال
توقیف ،با انجام اصالحاتی
مجوز اکران را دریافت
کرد.
لیلی رشیدی از پانزدهم بهمنماه دوباره
بــرای اجــرای نمایش «بیتابستان» روی
صحنه خــواهــد رفـــت .او در
ایــن تئاتر کــه شهریورماه
هم اجرا شده بود ،با سعید
چــنــگــیــزیــان هــمــبــازی
میشود.
نسیم ادبــی به زودی بــرای ایفای نقش در
سریال«برادرجان»بهکارگردانیمحمدرضا
آهــنــج و نــویــســنــدگــی سعید
نعمتا ...جلوی دوربین
خواهد رفت .مضمون این
ســـــریـــــال دربـــــــــاره
حقالناس است.

