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وزیر ارشاد :
تئاتر هنر زندگی است

...

سینمایجهان
«سوگلی» بفتا را فتح کرد
هنرآنالین  -مراسم هفتادودومین دوره
جوایز ساالنه آکادمی هنرهای سینمایی و
تلویزیونی بریتانیا (بفتا) یک شنبه شب در
لندن برگزار شد و برندگان آن معرفی شدند.
«سوگلی» به کارگردانی یورگوس النتیموس
فیلم ساز یونانی که با  12نامزدی پیشتاز
نامزدهای این دوره بود در هشت بخش از
جمله بهترین فیلم بریتانیایی ،بهترین فیلم
نامهغیراقتباسی،بهترینبازیگرزن،بهترین
بازیگر مکمل زن ،بهترین طراحی صحنه،
بهترینطراحیلباسوبهترینچهرهپردازی
و مو برگزیده شد.
▪ 4جایزه برای «روما»

«رومــا» به کارگردانی آلفونسو کــوارون که
هفت نامزدی کسب کرده بود در چهار بخش
از جمله بهترین فیلم ،بهترین کارگردانی،
بهترین فیلم بـــــرداری و بهترین فیلم
غیرانگلیسیزبان ،جوایز بفتا را از آن خود
کرد .داستان «روما» در مکزیک دهه 1970
روی میدهد و بر یک خدمتکار مکزیکی
متمرکز است که برای خانوادهای از طبقه
متوسط کار میکند.
▪رامی مالک بهترین بازیگر مرد

رامــی مالک بــرای بــازی در نقش «فــردی
مــرکــوری» خواننده گــروه کویین در فیلم
«بوهمین راپسودی» جایزه بهترین بازیگر
مرد را از آن خود کرد .جایزه بهترین بازیگر
مکمل مرد به ماهرشاال علی بــرای «کتاب
سبز» اعطا شد .علی در این فیلم نقش یک
پیانیست سیاهپوست در دهه 1960را بازی
میکند که راهی یک تور کنسرت در جنوب
آمریکا میشود.
▪دیگر جوایز بفتا

جایزه بهترین موسیقی به «ستارهای متولد
شده است» ،جایزه بهترین فیلم پویانمایی
بــه «اســپــایــدرمــن :در اس ــپ ــای ــدرورس»،
جایزه بهترین فیلم نامه اقتباسی به فیلم
«بلکککلنزمن» ،جایزه بهترین تدوین به
«مــعــاون» ،جایزه بهترین جلوههای ویژه
تصویری به فیلم «پلنگ سیاه» ،جایزه بهترین
صدا به فیلم «بوهمین راپــســودی»و جایزه
بهترین مستند به «صعود انفرادی» رسید.

ایسنا  -سیدعباس صالحی ،پیامی را به سیوهفتمین جشنواره تئاتر فجر صادر کرد .در بخشی از این پیام آمده است« :تئاتر هنر زنده است،
هنر زندگی است ،زاویههای مختلف زیست فرهنگی ایرانی در مواجهه با زیباشناسی فاخر هنرمندان این سرزمین در میدان گفتوگو با دیگر
فرهنگها میآید تا توانش عظیم فرهنگی غنی ایرانی را برای تعامل و گفتوگوی سازنده با جهان تصویر کند».

...

سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر ،برندگان خود را شناخت

چهره ها و خبر ها

ماه کامل ،فاتح شب سیمرغ ها

مــهــدی سلطانی بـــرای بـــازی در سریال
«خـــــوابزده» اثــر ســیــروس مــقــدم ،جلوی
دوربینرفتهاست.اینسریال
کــه نــگــارش آن را سعید
نعمتا ...برعهده داشته،
ویـــژه نمایش خانگی
تولید میشود.

مصطفی قاسمیان  -سیوهفتمین جشــنواره ملی فیلم فجر که از دهم بهمن ماه در سراسر
کشور آغاز شده بود ،دیشب و با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان رسید و برندگان سیمرغها
را به خانه بردند .در ادامه مهمترین نکات اختتامیه را که با اجرای محمدرضا شهیدیفرد و
در سالن همایشهای برج میالد برگزار شد ،میخوانید:
یکجشنمنظم
در حالی که عادت کردهایم مراسمهای این چنینی را
با تأخیر زیاد آغاز کنیم ،مراسم اختتامیه امسال فقط با
 5دقیقهتأخیرآغازشدونویدمراسمیمنظمرامیداد.
اتفاق ًا شهیدیفرد مجری مراسم هم به این موضوع اشاره کرد و گفت:
«فکر نمیکردید سر موقع مراسم را شروع کنیم»! جالب آن که مانند
مراسمافتتاحیه،وزیرارشادورئیسسازمانسینماییسخنرانینکردند
ودبیرجشنوارهدرسخنرانی 3-2دقیقهای،تنهابهحاضرانخوشامد
گفت .مراسم اختتامیه در مجموع حدود 2ساعت و 45دقیقه به طول
انجامید.
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فیلمسازجوانیکهغایببود
یکیازاولینجوایز،مهمترینحاشیهمراسمرابهوجود
آورد .همایون غنیزاده کارگردان «مسخرهباز» که
فیلمش به عنوان بهترین فیلم بخش نگاه نو (فیلمهای
اول) انتخاب شده بود ،به روی صحنه نیامد .یک مهاجر افغانستانی به
نام «خیال محمد» به عنوان نماینده این کارگردان پشت تریبون قرار
گرفت و چند جملهای از مشکالت مهاجران افغانستانی گفت و متن
کوتاه غنیزاده خطاب به هیئت داوران را خواند .همایون غنیزاده
نوشتهبودچوننتوانسته«نگاهنوییبهجشنوارهتزریقکند»اینجایزه
رانمیپذیرد.مهاجرافغانستانیکهنمایندهغنیزادهبود،بدوندریافت
جایزه از صحنه پایین رفت .اقدام غنیزاده با اعتراضهایی در فضای
مجازی هم مواجه شد که معتقد بودند دلیل وی برای امتناع از پذیرش
جایزه،ناموجهبودهوبهجشنوارهفجر،بیاحترامیکردهاست.

۲

تجلیلازبیستوسهنفرآزاده
در ادامــه مــراســم ،از  23نفر آزاده دفــاع مقدس که
روایت اسارتشان در فیلم « 23نفر» آمده ،تجلیل شد.
شهیدیفرد مجری مراسم از حضار خواست آزادگان را
ایستادهتشویقکنندوسیدعباسصالحیوزیرارشاد،حسینانتظامی

۳

▪بخشفیلمهایاول،کوتاهومستند

بهترینفیلمکوتاه«:بچهخور»/محمدکارت
بهترینفیلممستند«:بهارستانخانهملت»/بابکبهداد
بهترینفیلماول«:مسخرهباز»/همایونغنیزاده
▪بخشسودایسیمرغ

بهترینفیلمازنگاهملی 23:نفر
جلوههایویژهمیدانی:ایمانکرمیان/ماجراینیمروز:ردخون
جلوههایویژهبصری:جوادمطوری/مسخرهباز
چهرهپردازی:ایمانامیدواری/شبیکهماهکاملشد

اشتباهشبکه، 3جنجالداوریآفرید

اشتباهات پخش شبکه سه سیما ،نقش مهمی در جنجال داوری
مسابقهفوتبالروزیکشنبهایفاکرد.
وقتی در اواخر مسابقه فوتبال یک شنبهعصر بین فوالد خوزستان و
پرسپولیستهران،داورمسابقهسوتپایانبازیرابهصدادرآورد،زمان
ثبتشدهرویتصویرتلویزیون 93:33،بودوازآنجاکهداور 4،دقیقه
وقتتلفشدهبرایاینمسابقهدرنظرگرفتهبود،بهنظرمیرسیدوی
زودتر از موعد مقرر سوت زده است .اتفاقی که جنجالهای فراوانی
آفریدوداورمسابقهراآماجحمالتهوادارانخشمگینپرسپولیسدر
شبکههایاجتماعیکرد.ساعتیبعدامابارمزگشاییازاینجنجال،
نقش شبکه سه سیما در آن آشکار شد .دو تصویری که میبینید ،هر
دو در یک زمان از صفحه تلویزیون گرفته شده؛ یکی از شبکه استانی

رئیس سازمان سینمایی ،ابراهیم داروغ ـهزاده دبیر جشنواره ،گوهر
خیراندیش ،حبیب احمدزاده و منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه
سینما با حضور روی صحنه ،از آزادگان تجلیل کردند .خیراندیش در
سخنانی جالب گفت« :قبل آمدن به من گفتند نکند دوباره مثل یزد
بروی و مالصالح را ببوسی .ولی گفتم خیالتان راحت باشد ،من دیگر
توجیه شدهام .همان سالی توجیه شدم که تحتتاثیر زمان پس از فوت
جمشیداسماعیلخانی(همسرش)وصحبتهاییکهدروصفهمسرم
کردهنگاماهدایجایز هاینکارگردانرابوسیدموقاضیمحترمیزدی
بالهجهشیرینشانفرمودند:اینچهکاریبودکردی؟نمیشودهرکس
راببوسیبگوییپسرمبود.بههمیندلیلمناینقهرمانهاراازطرف
خودمومادرمازدورمیبوسم».درادامهسیمرغبهترینفیلمازنگاهملی
بهمجتبیفرآوردهتهیهکنندهفیلم« 23نفر»اهداشد.

 30سالپیشبرای«سالهایخاکستری»ودوسالقبلازآنبرای«شیر
سنگی»نامزدشدهبودولیهیچگاهسیمرغنبردهبود.وقتیکهنصیریان
از پلههای صحنه پایین رفت ،مورد استقبال استاد جمشید مشایخی
قرار گرفت .مشایخی همچنین در لحظاتی پراحساس که حاضران را
تحتتأثیرقراردادهبود،درگذشتهمسرنصیریانرابهویتسلیتگفت.
تاریخسازی«شبیکهماهکاملشد»
الناز شاکردوست و هوتن شکیبا بازیگران اصلی فیلم
«شبیکهماهکاملشد»موفقشدندهردوجایزهبازیگری
نقشاصلیرابهدستآورند.درتاریخ 37دورهجشنواره
فجر،تنهایکبارهدیهتهرانیومحمدرضافروتنتوانستهبودنداینافتخار
را برای فیلم «قرمز» اثر فریدون جیرانی به ارمغان بیاورند« .شبی که ماه
کامل شد» همچنین با دریافت یک جایزه نقش مکمل زن برای فرشته
صدرعرفایی،دربخشهایبازیگریکوالککردورقباراجاگذاشت.

۶

اختتامیهبهسبکجهانی
داوران بخش ســودای سیمرغ جشنواره برای اولین
بار به سبک جشنوارههای ونیز و کن ،در صندلیهای
مشخصی روی صحنه نشسته بودند و برای هر جایزه،
جلوی بلندگو میآمدند و نام برنده را اعالم میکردند .تا پیش از این
داورانوگاهیحتیمسئوالنسینماییکشور،بهسبکهمایشهای
معمولی روی صحنه میایستادند و مجری ،نام برگزیدگان را اعالم
میکرد.در 3-2سالاخیرهمبهسبکاسکار،هنرمندانباحضورروی
صحنه،نامبرندهرااعالممیکردندکهحواشیخودراداشت.

شاکردوستاحساساتیشد
النازشاکردوستکهپسازتغییرمسیربازیگریدر4-3
سال گذشته ،در فیلمهای جدی و مهمی بازی کرده
است،اینباربرندهسیمرغجشنوارهفجرشدوحسابی
هماحساساتیشد.اوکهنقششهیده«فائزهمنصوری»رابازیکردهبود،
گفت« :مادر فائزه که نقش او را بازی کردم ،خانم اعظم محسندوست
االندرجمعماست».اشارهاو،تشویقحاضرانرابهدنبالداشت.

اولینسیمرغنصیریان
علینصیریانکهبازیبسیارخوبیدرفیلم«مسخرهباز»
بهنمایشگذاشتهبود،جایزهبهترینبازیگرنقشمکمل
مرد را دریافت کرد و با تشویق شدید حضار مواجه شد.
او که کمتر از 2هفته پیش ،همسر خود را از دست داده بود ،در کنایهای
بهجشنوارهگفت«:منتابهحالسیمرغنگرفتموانتظارهمنداشتماما
آقایان لطف کردند یک جایزه درجه دوم (نقش مکمل) به من دادند ».او

فیلمنرگسآبیار،برندهجشنواره
«شبی که ماه کامل شد» در مجموع با  7جایزه ،فاتح
اصلی جشنواره امسال لقب گرفت و پس از این فیلم،
«مسخرهباز» در چند بخش به  4جایزه دست یافت.
«متری شش و نیم» با  3سیمرغ و «ماجرای نیمروز :رد خون»« ،قصر
شیرین»و«غالمرضاتختی»هرکدامبادوجایزهدررتبههایبعدیقرار
گرفتند.درادامهفهرستکاملبرندگانرامیخوانید:

طراحیلباس:محمدرضاشجاعی/شبیکهماهکاملشد
طراحیصحنه:کیوانمقدم/غالمرضاتختی
صدابرداری:ایرجشهزادی/متریشیشونیم
صداگذاری:مهرشادملکوتی/ماجراینیمروز:ردخون
تدوین:بهرامدهقانی/متریشیشونیم
موسیقیمتن:امینهنرمند/قصرشیرین
فیلمبرداری:حمیدخضوعیابیانه/غالمرضاتختی
بازیگرنقشمکملزن:فرشتهصدرعرفایی/شبیکهماهکاملشد
بازیگرنقشمکملمرد:علینصیریان/مسخرهباز

بازیگرنقشاولزن:النازشاکردوست/شبیکهماهکاملشد
بازیگرنقشاولمرد:هوتنشکیبا/شبیکهماهکاملشد
بهترینفیلمنامه:محسنقراییومحمدداوودی/قصرشیرین
جایزهویژههیئتداوران:نیماجاویدی/سرخپوست
بهترینکارگردانی:نرگسآبیار/شبیکهماهکاملشد
بهترینفیلم:شبیکهماهکاملشد
بهترینفیلمازنگاهتماشاگران:متریشیشونیم
بهترینپویانمایی:آخرینداستان/اشکانرهگذر
بهترینفیلمهنروتجربه:مسخرهباز/همایونغنیزاده
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خوزستان و دیگری از شبکه سه سیما .نکته جالب اما اسکوربورد دو
شبکه است که دقیق ًا  26ثانیه با یکدیگر اختالف دارد! اما این اتفاق
چگونهممکناست؟ماجراازاینقراراستکهشبکهسهسیماکهگاهی
ابتدای مسابقه فوتبال (یا نیمه دوم) را به دلیل پخش آگهی تبلیغاتی
موسومبه«تقدیمبرنامه»ازدستمیدهد،لحظاتیپسازشروعپخش
تصاویر فوتبال ،اسکوربورد را روی تصویر قرار میدهد .اما گاهی به
دلیل آن که مسئوالن شبکه سه ،در ثبت زمان صحیح دچار اشتباه
میشوند ،ساعت را اشتباه تنظیم میکنند .نکته جالب این جاست
کهایناتفاقدرشبکهاستانیخوزستانرخنداد،زیرااینشبکهآگهی
«تقدیم برنامه» نداشت و نیمه دوم مسابقه را از ابتدا روی آنتن برد و از
همانابتداهمزمان 45:00رارویتصویردرجکردهبود.
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پارسا پیروزفر در حال تمرین تئاتر «مالقات»
است .او این نمایش را که ترجم ه نمایش نامه
«مالقات بانوی سالخورده»
اســــت ،بـــا حــضــور پــانــت ـهآ
پناهیها و رضا بهبودی به
روی صحنه میبرد.
مریال زارعــی از فــردا با فیلم «سوءتفاهم»
ساخته احمدرضا معتمدی ،روی پــرده
سینماها حــضــور خــواهــد
داشت .این فیلم اولین بار
در جشنواره سال گذشته
فیلم فجر رونمایی شد.
فریدون جیرانی در نشست خبری فیلم
«آشفتهگی» اعــام کرد که احتماال فیلم
«دلـــهـــره» ســاخــتــه ساموئل
خاچیکیان را بــازســازی
خ ــواه ــد کـــرد و نـــام فیلم
بــــــــــــعــــــــــــدیاش
«افسرد هگی» است.
بهاره افشاری بعد از سریال «ممنوعه» در
دومین تجربه همکاری با امیرپورکیان،
مشغول بازی در فیلم «آینده»
اســـــت .امـــیـــر جــعــفــری،
کامبیزدیرباز و پانتهآ بهرام
دیگر بازیگران این فیلم
هستند.
نسیم ادبــی اکنون مشغول بــازی در فیلم
«نوشین» محصول مشترک ایــران و ژاپن
است .در این فیلم مهناز افشار،
علی شادمان و مریم بوبانی در
کنار بازیگران ژاپنی ایفای
نقش میکنند.

