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«شبی که ماه کامل شد»
پروانه نمایش گرفت

...

سینمایجهان
بایکوتوودیآلندرآمریکا
در حالی که وودی آلن متن خاطرات خود را
آمادهانتشارکردهاست،هیچناشریدرآمریکا
حاضربهانتشاراینکتابنیست.
به گزارش آیسینما ،مدیران چند انتشارات
سال گذشته در حالی که آلن قصد فروش
خاطراتشراداشته،پیشنهاداوراردکردهاند
چونبعدازدورانجنبش # MeTooبهتدریج
او به «عنصر نامطلوب» تبدیل شده است .به
نظر میرسد که بعد از هالیوود ،صنعت نشر
آمریکا هم او را بایکوت کرده است .اتهاماتی
کهبهآلندربارهآزارجنسیدخترخواندهاش
واردشد،باعثشدهکههالیوودهمازاوفاصله
بگیرد .آمازون اکران فیلم جدید او را لغو کرد
و چند بازیگر از همکاری با این کارگردان
برنده اسکار ابــراز پشیمانی کردند .این در
حالیاستکهسالهابازیگرانهالیوودبرای
همکاریبااوبایکدیگررقابتمیکردند.

حضورآنتونیهاپکینز در«پدر»
آنتونی هاپکینز و اولیویا کولمن دو بازیگر
اسکاری در فیلمی با عنوان «پدر» هم بازی
میشوند.
به گزارش مهر ،آنتونی هاپکینز که برای بازی
در «سکوت برهها» جایزه اسکار را برد و اولیویا
کولمن که امسال برای «سوگلی» برنده جایزه
اسکارشددرفیلمیازفلوریان ِز ِلرباعنوان«پدر»
همبازیمیشوند.هاپکینزدراینفیلمدرنقش
اصلی بــازی میکند .شخصیت وی یک مرد
موذیودرعینحالبسیارمستقلاستکههر
چه سنش باالتر میرود پذیرش هر نوع کمکی
ازسویدخترشبهنام«آن»بابازیکولمنرارد
میکند.اینفیلماقتباسیازنمایشیبههمین
نام است .زلر کارگردان این فیلم ،همچنین
نویسنده دو نمایش «مادر» و «پسر» هم هست
کهادامههاییبر«پدر»هستند.

مهر  -شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد ،مجوز نمایش سه فیلم
«سامورایی در برلین» به کارگردانی مهدی نادری« ،شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار و «ما همه با هم هستیم»
به کارگردانی کمال تبریزی را صادر کرد« .شبی که ماه کامل شد» برنده سیمرغ بهترین فیلم جشنواره ملی فیلم فجر است.

...

«مکس دیوانه» ؛انتخاب منتقدان آمریکایی به عنوان بهترین فیلم دهه اخیر

چهره ها و خبر ها

«جدایی»نهمینفیلمدههشد
در یک نظرسنجی که با انتخاب منتقدان انجام شد ،فیلم
«مکس دیوانه» به عنوان بهترین فیلم دهه انتخاب شد و
«جدایی» ساخته اصغر فرهادی نیز در میان  ۱۰فیلم برتر
جای گرفت.
به گزارش مهر ،هر چه در سال  ۲۰۱۹جلوتر برویم ،شاهد
انتشار فهرستهای متنوعی برای انتخاب بهترینهای
دهه دوم قرن بیستویکم خواهیم بود .در این میان «ورلد
آو ریل» با انتشار فهرستی از منتقدان برجسته سینما
در این زمینه پیشگام شده و با رأیگیری از آنها بهترین
فیلمهایی را که از یکم ژانویه  ۲۰۱۰تاکنون اکران شدهاند
انتخاب کرده است .در این نظرسنجی از  ۲۵۰منتقد،
نویسنده سینمایی و فیلم ساز سوال شده تا فهرستی از پنج
فیلم منتخب خود را در این دوره ارائه کنند .این فهرست
شامل هر فیلمی است که از ژانویه  ۲۰۱۰تا آوریل ۲۰۱۹
اکران شده است.
در صــدر ایــن فهرست «مــکــس دیــوانــه :جـــاده خشم»
ساخته جورج میلر جای دارد .در این فیلم تام هاردی و

شارلیز ترون بازی کردهاند .این فیلم محصول یونیورسال
از نادر محصوالت پرفروش این شرکت بود که در آکادمی
اسکار هم موفق ظاهر شد و شش جایزه اسکار برد که البته
همه آنها جوایز فنی بودند« .مکس دیوانه :جاده خشم»
برای دستیابی به رتبه نخست فهرست 54 ،رأی کسب
کرده است .در رتبه دوم فهرست« ،درخــت زندگی» اثر
ترنس مالیک قرار دارد که در سال  2011با بازی برد
پیت ،شان پن و جسیکا چستین ساخته شد .این فیلم 44
رأی از منتقدان حاضر در این نظرسنجی دریافت کرده
است« .مهتاب» به کارگردانی بری جنکینز نیز با  38رأی
فیلم سوم است.
یک فیلم و دو فیلم ساز ایرانی نیز در این فهرست حاضر
هستند« .جــدایــی نــادر از سیمین» اثــر اصغر فرهادی
با  23رأی در رتبه نهم قــرار دارد و «کپی برابر اصل»
فیلم فرانسوی زند هیاد عباس کیارستمی با  10رأی،
بیستوپنجم اســت .اســامــی کامل  25فیلم اول این
فهرست را میخوانید:
« .۱مکس دیوانه  :جاده خشم» ساخته جورج میلر
« .۲درخت زندگی» ساخته ترنس مالیک
« .۳مهتاب» ساخته بری جنکینز
« .۴پسر بچگی» ساخته ریچارد لینکلیتر
« .۵شبکه اجتماعی» ساخته دیوید فینچر
« .۶استاد» ساخته پل توماس اندرسون
«رما» ساخته آلفونسو کوارون
ُ .۷
« .۸رشته خیال» ساخته پل توماس اندرسون
« .۹جدایی» اصغر فرهادی
« .۱۰درون لوین دیویس» ساخته جوئل کوئن
« .۱۱برو بیرون» ساخته جوردن پیل
« .۱۲زیر پوست» ساخته جاناتان گلیزر
« .12کارول» ساخته تاد هینس
« .۱۴مارگارت» ساخته کنت لونرگان
« .۱۵تونی اردمان» ساخته مارن آدی
« .۱۶عمو بونمی» ساخته آپیچاتپونگ ویراستاکول
« .۱۷توئین پیکس :بازگشت» ساخته دیوید لینچ
« .۱۸او» ساخته اسپایک جونز
« .۱۹مرا به نامت صدا بزن» ساخته لوکا گوادانینو
« .۲۰عمل کشتن» ساخته جاشوا اوپنهایمر
« .20تلقین» ساخته کریستوفر نوالن
« .20هولو موتورز» ساخته لئوس کاراکس
 12« .23سال بردگی» ساخته استیو مککویین
« .23ال ال لند» ساخته دیمین شزل
« .25کــپــی بــرابــر اصـــل» ساخته عباس
کیارستمی

علی نصیریان در ماه رمضان سریال «برادر
جان» را روی آنتن خواهد داشت .او که به
تازگی کتاب خاطرات خــود را
منتشر کــرده اســت ،سه فیلم
«مــســخــرهبــاز»« ،امــپــراتــور
جهنم» و «حکایت دریا»
را آماده نمایش دارد.

فیلم «تارانتینو» به بخش
رقابتیکناضافه شد
فهرست فیلمهای حاضر در هفتادودومین دوره جشنواره
فیلم کن ،با اضافه شدن دو فیلم به بخش رقابتی و همچنین
چند فیلم به بخشهای نوعی نگاه ،نمایشهای ویژه و نمایش
نیمهشب کامل شد.
به گزارش ایسنا ،فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» جدیدترین
ساخته کوئنتین تارانتینو که حضور آن در جشنواره کن در
هالهای از ابهام قرار داشت ،در نهایت به جشنواره رسید و به
عنوان یکی از فیلمهای بخش رقابتی برای کسب جایزه نخل
طالی بهترین فیلم رقابت میکند .داستان این فیلم درباره
گروه تبهکار «منسون» به سرکردگی چارلز منسون است که
در اوت  ۱۹۶۹در یک شب چندین نفر را در یک سکونتگاه
هالیوودی متعلق به رومــن پوالنسکی کــارگــردان مطرح
لهستانی  -فرانسوی سالخی کردند که یکی از این افراد
شارون تیت همسر باردار پوالنسکی بود .لئوناردو دیکاپریو،
برد پیت ،آل پاچینو و مارگو روبی ترکیب بازیگران مطرح این
فیلم را تشکیل میدهند.
دیگر فیلم اضافهشده به بخش رقابتی کن  ،۲۰۱۹فیلم
«مکتوب عشق من :اینترمتسو» ساخته عبداللطیف کشیش
است .این کارگردان فرانسوی اولین فیلم از سهگانه «مکتوب»
را به جشنواره ونیز برد اما با قسمت دوم با نام «مکتوب عشق
من :اینترمتسو» بار دیگر به کن بازخواهد گشت.
هفتادودومین جشنواره فیلم کن از تاریخ  ۱۴مه (۲۴
اردیبهشت) با نمایش فیلم «مردهها نمیمیرند» به کارگردانی
جیم جارموش در مراسم افتتاحیه آغاز به کار میکند و تا ۲۵
مه ( ۴خرداد) ادامه خواهد داشت.

پروانه معصومی بازیگر  75ساله سینما و
تلویزیون،اینروزهاباسریال«شرایطخاص»
بهکارگردانیوحیدامیرخانی
در شبکه سه حضور دارد .او
دراینسریالباکامبیزدیرباز
و بهرام افشاری هم بازی
شدهاست.
هدایت هاشمی که «زندانیها» اثر مسعود
دهنمکی را روی پرده سینماها دارد ،به زودی
با فیلم «بــه دنیا آمــدن» حضور
پررنگتری در سینما خواهد
داشت .این فیلم در سال 94
ساخته شد ولی فرصت
اکران پیدا نکرده بود.
نگار جواهریان بــازی در فیلم سینمایی
«مجبوریم» به کارگردانی رضا درمیشیان را
به پایان رساند و در این فیلم با
فاطمه معتمد آریــا هم بازی
شده است .او «طال» ساخته
پرویز شهبازی را هم در
نوبت اکران دارد.
مهدیهنساجکهسالگذشتهسریال«مینو»را
رویآنتنداشت،بهسریال«پردیس»
پیوست و یکی از نقشهای
اصــلــی ایــن مجموعه را ایفا
خواهدکرد.او«زیرپایمادر»
و «پشتبام تهران» را هم
درکارنامهدارد.
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