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ضابطیان و شهیدیفرد
مجریان افتتاحیه و اختتامیه جشنواره فجر

...

سینمایایران
شفاف سازی دیگری از وزارت ارشاد:

اعالم فهرست اعضای شوراهای
سازمان سینمایی

باهدفسیاستشفافسازیوزارتفرهنگ
و ارشاد اسالمی و در چارچوب قانون انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات ،فهرست اعضای
شوراهای سازمان سینمایی و اعضای هیئت
مدیره و هیئت عامل موسسات تابعه این
سازمان ،در سایت رسمی سازمان سینمایی
منتشر شــد .فــهــرسـتهــای منتشرشده
مربوط به مرکز گسترش سینمای مستند و
تجربی ،مؤسسه هنروتجربه ،موزه سینما،
خانه سینما ،مدرسه ملی سینما ،مؤسسه
رسانههای تصویری ،بنیاد سینمایی فارابی،
مؤسسهسینماشهر،انجمنسینمایجوانو
معاونتهای توسعه و ارزشیابی این سازمان
هستند.
ازنکاتجالباینفهرست،حضورسینماگران
سرشناساست.رخشانبنیاعتماددرهیئت
امنای مؤسسه هنروتجربه ،رضا میرکریمی
در هیئت امنای مدرسه ملی سینما و مؤسسه
رسانههای تصویری و محمدمهدی عسگرپور
در هیئت امــنــای بنیاد سینمایی فارابی
عضو هستند .همچنین در برخی شوراهای
تخصصیوعلمینیزسینماگرانسرشناسی
حضور داشته یا دارنــد .رسول صدرعاملی،
فرهادتوحیدی،وحیدجلیلوندوآیداپناهنده
در شورای بررسی فیلم نامه بنیاد سینمایی
فارابی حضور دارنــد که البته دو نفر آخر ،به
تازگی از این شورا انصراف دادهاند .جالب آن
کهجلیلونداوایلآبانهرگونهعضویتگذشته
و حاضر را در شوراهای بررسی فیلم نامه این
بنیاد،باصراحتردکردهبود.
بهعالوهچهرههاییچونعلیرضاتابش،بهمن
حبشی  ،حبیب ایلبیگی  ،مهدی یزدانی،
حسنخجستهوعلیرضارضادادکهازمدیران
ســازمــان سینمایی و ســازمــان صداوسیما
هستند،درشوراهایمتعددیعضویتدارند.

اشتباهات سریال «بچه مهندس»
در ساختن فضای اوایل دهه  ،80به روایت تصویر

جشنوارهگافهای
«بچهمهندس»

پنج شنبه  4بهمن 1۷ .1397جمادی االول  .1440شماره 200۲۱

مهر-مراسمافتتاحیهسیوهفتمینجشنوارهفیلمفجر،سهشنبهشبهفتهآینده،نهمبهمنماهدرپردیستئاترتهرانبرگزارخواهدشد.کیارش
اسدیزادهکارگردانمراسمافتتاحیهومنصورضابطیانمجریاینمراسماست.همچنینمراسماختتامیهجشنوارهدوشنبهبیستودومبهمن
ماهدربرجمیالدبرگزارمیشودواحدصادقیکارگرداناینمراسماست.اجرایمراسماختتامیهرامحمدرضاشهیدیفردبرعهدهدارد.

مائده کاشــیان  -فصل اول سریال «بچه مهندس» ماه رمضان 97از شــبکه دو روی آنتن رفت و دوره کودکی زندگی
شخصیت اصلی سریال یعنی «جواد» را نشــان میداد .اکنون کمتر از یک ماه اســت که پخش فصل دوم این سریال
آغازشدهاستودراینفصل،دورهنوجوانیزندگیشخصیت«جواد»روایتمیشود.پرداختنبهمسائلکودکانو
نوجوانانیکهدرمحیطیمانندپرورشگاهبزرگمیشوندوقصهپرکششآنباعثشد«بچهمهندس»درفصلاولو
دومموردتوجهمخاطبانبهویژهمخاطباننوجوان،قراربگیردوخانوادههانسبتبهتماشایآنرغبتزیادیازخود
نشاندهند.امادرکنارهمهنقاطقوت،یکیازمشکالتمهمسریالکهموضوعاینمطلباست،طراحیصحنهبسیار
ضعیفآناستکهلطمهبزرگیبهباورپذیریآنواردکردهاست.درقسمتهفدهماززبان«ژاله»شنیدیمکه«جواد»
سال 67بهپرورشگاهسپردهشدهوحاال 16سالهاست،پسبااینحسابقصهسریالدرسال 83میگذرد.البتهکه
ایناتفاقدربسیاریازفیلمهاوسریالهایمعروفهمرخمیدهدامادرمورد«بچهمهندس»انگارهیچتالشیبرای
ساختنفضایاوایلدهه 80یاسال 83صورتنگرفتهواتفاقاتوامکاناتیدراینسریالدیدهمیشودکهچندسال
جلوتراززمانقصهاست.درادامهبهچندتاازاینسکانسهااشارهکردهایم.

اگر در جریان قصه نباشید ،تصور میکنید این سکانس مربوط به بهروز بودن خودروهایی که در سریال میبینیم ،تنها به خودروهای عالوه بر مدل ،پالک خودروها هم جدید است .پالکهایی که در
زمان حال است! در این سکانس یکی از مدل های جدید خودروی عبوری یا پارکشده محدود نمیشود و ماشین شخصیت «وثوق» با سریال میبینیم مربوط به سال  84به بعد است و قبل از آن طرح
پالک خودروها قدیمی بوده است.
بازیعلیاوسیوند،مرسدسبنزمدلسال)1385( 2006است.
اسپورتیج در حاشیه خیابان پارک شده است.

در حالی که در قسمت پنجم مدل قدیمی کامپیوتر را میبینیم ،در سکانسی که «ژاله» وارد فروشگاه شد فروشنده و دوستش درباره دوشنبهشب در سکانس روبهرو شدن «ژاله» با «صورت زخمی» ،کتاب
در قسمت هشت ،ناگهان تکنولوژی پیشرفت میکند و روی میز بازاریابی شبکهای صحبت میکردند ،پدیدهای که در اواخر دهه « 80رفیق مثل رسول» در قاب تصویر دیده میشد که زندگی یکی از شهدای
مدافعحرم«رسولخلیلی»راروایتمیکندودرسال 96چاپشدهاست!
در ایران رواج پیدا کرد.
شخصیت «وثوق» ،یکی از مدلهای جدید لپ تاپ دیده میشود.
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چهره ها و خبر ها
سیاوش خیرابی به زودی بــرای بــازی در
سریال «سرباز» ساخته هادی مقدمدوست،
جلوی دوربین خواهد رفت.
مضمون این سریال عاشقانه
اســــت و در  40قسمت
ویـــژه شبکه ســه ساخته
میشود.
حسین مهری در «ماجرای نیمروز؛ رد خون»
اثر محمدحسین مهدویان با گریم متفاوتی
ظاهر شده و مانند «ماجرای
نیمروز  »1نقش نفوذی
منافقین یعنی «عباس
زریبــاف» را بازی کرده
است.
محمدرضا غفاری بــرای بــازی در سریال
عاشقانه «دلدار» جلوی دوربین رفته است.
او بعد از «سایبان» دومین
هــمــکــاری بـــا بـــــرادران
مـــحـــمـــودی را تــجــربــه
میکند.
سارا بهرامی مشغول ایفای نقش در فیلم
«لتیان» است و در این فیلم با امیر جدیدی،
پریناز ایزدیار و حسن معجونی
هــمــبــازی شـــده اســــت .او
امسال با فیلم «جمشیدیه»
در جشنواره فجر حضور
دارد.
آریــا عظیمینژاد مشغول ساخت قطعاتی
برایمسابقه«عصرجدید»است .اوهمچنین
بهعنوانداوردرمسابقهحضور
دارد و در کنار دیگر داوران
مشغول بررسی ویدئوهای
شرکتکنندگان است.

