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وزیر ارشاد:
سینمای ایران تحریمپذیر نیست

فارس-سیدعباسصالحیوزیرفرهنگوارشاداسالمیدرواکنشبهتالشهایسازمانیافتهبرایحضورنیافتنمهمانانخارجیدرجشنوارهجهانی
فیلمفجر،درصفحهتوئیترشنوشت«:جشنوارهجهانیفیلمفجر،پلارتباطیسینمایایرانباسینمایجهاناست؛باحدود ۲۵۰مهمانوبرنامههای
متنوع،فرصتتبادلتجربه،دانش،بازاروفناوریسینمایی.باتوطئههاوتحریمها،نتوانستنداینپلراواژگونکنند.سینمایایران،تحریمپذیرنیست».

...

داستان و شخصیتها برای مخاطب قابل باور باشد و از ابتدا تا
انتهای فیلم لحظات نفسگیری را برای او خلق کند.

سینمای جهان

پلیسی که دیدهایم و ندیدهایم
معمو ًال تصویر شخصیت پلیس در ذهن مخاطب،
یک فرد مثبت ،آرام و دلسوز است که خطا نمیکند و
روابط خانوادگی گرمی دارد اما شخصیت پلیس در
«متری شیش و نیم» که نقش او را پیمان معادی بازی کرده ،با این
تصویر کامال متفاوت است« .صمد» در آستانه جدایی از همسرش
است ،او به دلیل ارتباط با آدمهای خالفکار و بزهکار ،خشونت و
تحکم خاصی در رفتارش دارد ،عصبانی میشود ،ناسزا میگوید
ش و نیم»
و بعضا مجرم را کتک میزند .مخاطب در فیلم «متری شی 
پلیسی را میبیند که شبیه او را تا به حال در فیلم ها و سریا لها
ندیده است.

۳

درخواست پوالنسکی
برای بازگشت به آکادمی
کارگردان نامدار لهستانی از آکادمی اسکار
شکایت کرد تا بتواند دوباره به عنوان یکی از
اعضای آکادمی شناخته شود.
به گزارش مهر ،تقریب ًا یک سال پس از اخراج
رومــن پوالنسکی از آکــادمــی اســکــار ،این
کارگردان نامدار از آکادمی شکایت کرده
است تا بتواند دوبــاره به جمع اعضای آن
بازگردد .پوالنسکی ماه می سال ۲۰۱۸
همراه بیل کازبی از آکادمی اسکار اخراج
شــد و ای ــن پــس از ب ــاال گــرفــتــن رســوایــی
اخالقی هــاروی واینستین انجام شد که
اعضای آکادمی تصمیم به رعایت جدی
استانداردهای خود گرفتند .این در حالی
است که کارگردان «بچه رزمــاری» پس از
این که در دهه  ۱۹۷۰به جرم ایجاد ارتباط
جنسی با دختری زیــر سن قانونی مجرم
شناخته شد آمریکا را ترک کرد و از آن جا که
تحت تعقیب قضایی قرار گرفت ،دیگر هرگز
بازنگشت .وکیل پوالنسکی شکایتی ارائه
کرده است که طی آن از قاضی میخواهد تا
آکادمی را وادار کند موکلش را به عضویت در
این آکادمی بازگرداند .استدالل این وکیل
این است که آکادمی به پوالنسکی فرصتی
برای ارائه دالیلش نداده است.
در واکنش به این شکایت یکی از سخنگویان
آکــادمــی اع ــام ک ــرده اخـــراج پوالنسکی
منصفانه و منطقی بـــوده و آکــادمــی بر
تصمیمی که گرفته استوار است .پوالنسکی
در  ۴۰ســال اخیر فــراری بــوده اســت .وی
سال  ۱۹۷۸در حالی که منتظر دریافت
رأی دادگاه بود ،از ایاالت متحده خارج شد
و دیگر بازنگشت .این پرونده طی چند دهه
گذشته چرخشهای عجیبی داشته و حتی
دادســتــان لسآنجلس سعی کــرد او را در
کشورهای دیگر دستگیر کند و بازگرداند
و او هم تصمیم گرفت از راه دور پرونده را
حل کند.

5دلیل برایآنکه فیلم جدید سعید روستایی را ببینیم

روایتشیشونیمریشتریازاعتیاد
مائده کاشیان  -سعید روستایی که سال  94با اولین ساختهاش
یعنی «ابد و یک روز» موفق شد خود را به عنوان یک فیلم ساز با
استعداد و اثرگذار در سینمای ایران ،به مخاطبان و سینماگران
معرفی کند ،اکنون با دومین فیلمش «متری شیش و نیم» حضور
درخشانی را در گیشه تجربه میکند و در وضعیتی که اولویت عامه
مخاطبان فیلمهای کمدی است ،توانسته است  1.5میلیون بلیت
بفروشدوبهتازگیلقبپرفروشترینفیلماجتماعیسینمایایران
را هم از آن خود کند .به همین بهانه ،پاسخی به این سوال که چرا
باید «متری شیش و نیم» را ببینیم دادهایم و پنج دلیل برای تماشای
این اثر آوردهایم.
تصویر بدون روتوش از اعتیاد
اتفاقی که از همان لحظات ابتدایی فیلم مخاطب
را با خود درگیر میکند ،نوع نگاه اثر به سوژه اصلی
خود یعنی اعتیاد است .چند سکانس از نیمه اول
فیلم ،آن چنان تصویر مهیبی از اعتیاد و گرفتاریهای مرتبط با آن
ارائه میکند که به جرئت میتوان گفت در
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سینمای ایران سابقه نداشته است .فیلم از همان ابتدا تکلیف خود
را با مخاطب روشن میکند و به او میفهماند که «متری شیش و
نیم» قرار نیست تصویر روتوش شدهای از اعتیاد را نشان دهد .فیلم
مانند آینهای رو به افراد کارتن خواب و مبتال به اعتیاد قرار میگیرد
و بیهیچ مالحظه و تعارفی تصویر آن را روی پرده سینما منعکس
میکند« .متری شیش و نیم» روایتی شفاف از قربانیان آشکار و
پنهان اعتیاد است.
تاثیرگذار و قابل باور
وقتی یک اثر نگاه واقعبینانهای به قصه و سوژه خود
داشته باشد ،یعنی نه آنقدر سیاه و اغراق شده باشد
کهمخاطبازقصهیاشخصیتهادوربماند،نهآنقدر
سفید باشد که تماشاگر احساس کند با یک دروغ بــزرگ طرف
است ،طبیعتا روی مخاطب تاثیر زیادی خواهد گذاشت و عواطف و
احساسات او را درگیر خواهد کرد .این دقیقا همان اتفاقی است که
در «متری شیش و نیم» میافتد .عالوه بر قصه ،شخصیتپردازی
بسیار خوب کاراکتر «صمد» و «ناصر» هم باعث میشود مجموعه

۲

گذر از ادعای ژانر اجتماعی
سعید روستایی در «ابد و یک روز» قصه فقر و اعتیاد
درون یک خانواده را روایت و از کنایههای اجتماعی
یا اشاره های سطحی و شعارهایی که در بعضی از
فیلمهای به اصالح اجتماعی بود ،گذر کرد .او در «متری شیش
و نیم» هم این مسیر را ادامه داده و توقعی را که در مخاطب ایجاد
کرده برآورده کرده است .تماشاگر در فیلم «متری شیش و نیم» تنها
با زندگی قربانیان اعتیاد و یک قاچاقچی مواد مخدر روبهرو نیست،
فیلم فراتر از اینها ،نقدی هم به بعضی از مجریان قانون دارد که نه
به مواد مخدر ،بلکه به پول اعتیاد دارند و حاضرند چشمشان را روی
حقیقتی که میبینند ببندند.

۴

درخشش دو ستاره
در «متری شیش و نیم» نشانی از پیمان معادی
آرام و عاشقی که در بعضی از فیلمهای او دیدهایم
نیست .او در این فیلم به ابهت ،جدیت و مهارت یک
مامور قانون برای برخورد با مجرمان و اسلحه کشیدن روی آنها
احتیاج دارد که به خوبی همه اینها را در تن صدا و حرکاتش نشان
میدهد .خشمی که از کاراکترهای نوید محمدزاده سراغ داریم
هم در فیلم نمود تازهای می یابد .او نقش مجرمی را بازی میکند
که گاهی به پشتوانه قدرت ناشی از ثروت ،حتی مقابل پلیس سر
خم نمیکند و گاهی اندازه یک توزیعکننده خردهپای مواد مخدر،
نگران و ترسو میشود .نوید محمدزاده به خوبی از بازی در هر دو
ُبعد برآمده است.
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علت غیبت فیلمهای اسکورسیزی و تارانتینو درکن
دبیرجشنوارهکندربارهحضورنداشتندوفیلم«روزیروزگاری
هالیوود»بهکارگردانیکوئنتینتارانتینوو«مردایرلندی»ساخته
مارتیناسکورسیزیدرفهرستامسالفیلمهایجشنوارهکن
توضیحداد.
به گزارش ایسنا ،تیری فرمو دبیر باسابقه جشنواره فیلم کن
در گفتوگو با نشریه اسکرین درباره توافق نکردن با کمپانی
نتفلیکس برای دومین سال پیاپی بیان کرد« :تالش ما این است
که در طول مدت  ۱۵روز سینما را در مرکز توجه جهان قرار دهیم
تا سینماگران مؤلف ،صنعت سینما و ستارههای آن و رسانهها از آن
بهرهمند شوند .افراد میتوانند همچنان درباره نتفلیکس و اسکار
صحبت کنند اما این دو تنها بخشی از دغدغه من به عنوان دبیر
جشنواره کن است و چیزهای بسیار دیگری نیز وجود دارد که من را
مشغولخودمیکند».
تیری فرمو دربـــاره فیلم «مــرد ایرلندی» به کارگردانی مارتین
اسکورسیزی گفت« :این فیلم تا آخر سال آماده نخواهد شد و این
موضوعی است که کمپانی نتفلیکس و اسکورسیزی مدتها قبل به
مناطالعدادند.فکرنمیکنماین راهبردخاصیازسوینتفلیکس
برایدورنگهداشتنفیلمازکنباشد.اسکورسیزیدوستمناست

و همیشه با او در ارتباط هستم .در حالی که هنوز به رسیدن فیلم
«روزیروزگاریهالیوود»امیدواریم،مطمئن ًافیلم«مردایرلندی»
در جشنواره نخواهد بود ».دبیر جشنواره کن افزود« :یک ماه
پیشبخشزیادیازفیلم«روزیروزگاریهالیوود»بهکارگردانی
کوئنتینتارانتینو راتماشاکردمومیدانستمکهرساندناینفیلم
بهجشنوارهکاردشواریاست.قراربوداینفیلمدرماهجوالیآماده
اکران شود و باید دید دو ماه زودتر آماده خواهد شد یا خیر .تارانتینو
بهحضوردرکنعالقهمنداست،مننیزبهحضوراینفیلمدرجشنواره
مشتاقموآنهاهمبرایتمامکردنفیلمسختمشغولکارند.بهصورت
روزانهشرایطفیلمرادنبالمیکنیم».
هفتادودومینجشنوارهفیلمکنازتاریخ ۲۴اردیبهشتبانمایشفیلم
«مردههانمیمیرند»بهکارگردانیجیمجارموشدرمراسمافتتاحیهآغاز
بهکارمیکندوتا ۴خردادادامهخواهدداشت.امسالالخاندروگونزالس
ایناریتوکارگردانمکزیکیبرندهاسکار،ریاستهیئتداورانبخش
رقابتی را بر عهده دارد ،نادین لبکی سینماگر لبنانی ،رئیس
داورانبخش«نوعینگاه»استو«کلردنی»نویسندهوکارگردان
فرانسوی نیز در رأس هیئت داوران بخش فیلم کوتاه و سینه
فونداسیونکنقرارگرفتهاست.
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چهره ها و خبر ها
فرهاد اصالنی به زودی برای بازی در فیلم
«خط استوا» اثر اصغر نعیمی جلوی دوربین
مــیرود و با سیامک انصاری
همبازیمیشود.اودراینفیلم
کمدینقشرئیسفدراسیون
فوتبالرابازیمیکند.
ســروش صحت روز گذشته در بخش بازار
سیوهفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر ،از
اولــیــن فیلم سینمایی خود
«جـــهـــان بـــا مـــن بــرقــص»
رونــمــایــی کــرده اســت .نام
قبلی ایــن فیلم «پیچ
تند» بود.
ژاله صامتی قرار است برای بازی در نمایش
«عاشقانههای خیابان» بــه کارگردانی
شــهــرام گــیــلآبــادی بــه روی
صحنه بــرود .او اکنون فیلم
کمدی «تگزاس  »2را روی
پـــرده سینما در حــال
اکران دارد.
محمدرضا فروتن این روزها در حال ایفای
نقش در سریال «مانکن» به کارگردانی
حسین سهیلیزاده است.
این مجموعه در  26قسمت،
ویژه پخش در نمایش خانگی
ساخته میشود.
پگاه آهنگرانی که در دو سال گذشته کمکار
بوده است ،در جدیدترین فعالیت سینمایی
خود به جمع بازیگران فیلم
«زنبور کارگر» اثــر افشین
صــادقــی بــا نویسندگی
سعید نعمتا ...اضافه
شدهاست.
نگار جواهریان این روزهــا در سمت مدیر
اجرایی کاخ جشنواره جهانی فیلم فجر
فعالیت میکند .او دو فیلم
سینمایی «طــا» و «دوئــت»
را در نوبت اکــران دارد که
احــتــمــا ًال در ســال 98
روی پرده میروند.
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