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توصیه جرج کلونی به بن افلک
درباره نقش بتمن

گاف تازه در «بازی تاجوتخت»
بعد از جا ماندن لیوان قهوه در قسمت چهارم
سریال «بازی تاجوتخت» قسمت پنجم این
سریال هم با یک گاف جدید همراه بود.
به گــزارش خبرآنالین ،در قسمتی که روز
دوشنبه پخش شــد ،نمایی از بخشی از
دست فیلم بردار و دوربینی که روی دوش
او حمل میشد ،دیــده میشود که قطعا
سیل انتقادات مخاطبان را که چندان هم
روند داستانی قسمتهای پخششده این
فصل را دوســت نداشتند ،در پی خواهد
داشت .هفته گذشته هم جا ماندن یک لیوان
یکبار مصرف قهوه استارباکس ،در یکی از
صحنههای سریال واکنشهای متفاوتی را
در بر داشت ،از عذرخواهی عوامل تا شوخی
شبکه پخشکننده با این موضوع .اتفاقی که
گفته میشود سود سرشاری را نصیب برند
استارباکس کرده است.

بازیگر «جیمز باند» مصدوم شد
در حالی که کارگردان «جیمز باند» اعالم
کرد فیلم برداری سکانسهای جاماییکا به
اتمام رسیده ،آسیبدیدگی دنیل کریگ
ادامه کار را زیر سوال برده است.
به گزارش مهر ،روز دوشنبه کری فوکوناگا
کارگردان فیلم بعدی «جیمز باند» ،در حالی
که خبر داد کار فیلم بــرداری در این کشور
به پایان رسیده و گروه باید راهی لوکیشن
بعدی شوند ،چیزی از مصدومیت کریگ
نگفته بود .در همین حال منبع دیگری اعالم
کرد دنیل کریگ بازیگر  ۵۱ساله بریتانیایی
به دلیل آسیبدیدگی مچ پا فع ً
ال نمیتواند
کار را ادامه دهد .روزنامه «سان» خبر داد
استودیو پاینوود در لندن ،فیلم بــرداری
در این آخر هفته را به دلیل جراحی کریگ
کنسل کرده است .کارگردان این فیلم که
جایگزین سم مندس سازنده «اسپکتر» و
«اسکای فــال» شده اســت ،در اینستاگرام
نــوشــت« :کــار جاماییکا تمام شــد ،بعدی
شروع میشود »...البته او هیچ توضیحی
درباره این که قسمت بعدی کی و کجا فیلم
برداری میشود ،نداده است .وی در طول
فیلم برداری تصاویر مختلفی از لوکیشن و
مراحل کار منتشر کرد .پیشتر اعالم شده
بود ایتالیا ،لندن و نروژ از لوکیشنهای این
فیلمهستند.تقریب ًاهمهمعتقدنداینآخرین
فیلمی است که دنیل کریگ در آن در نقش
جیمز باند ظاهر میشود.

در دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه مطرح شد

ماهی  ۳۰میلیون دستمزد
سوپراستارهای«شهرزاد»

سرمایهگذار فصل اول سریال «شهرزاد» در
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خود درباره
ساخت این سریال توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا ،سیدمحمدهادی رضوی که
در فصل اول سریال نمایش خانگی «شهرزاد»
سرمایهگذار بــود ،در جلسه دادگــاه خود با
اشــاره به موضوع الشههای پو لهای کثیف
در سینما گفت« :نزدیک به هشت میلیارد
تومان در سریال «شهرزاد» سرمایهگذاری
انجام شــده اســت و اص ـ ً
ا پشیمان نیستم.
اما آقای امامی هنوز به ما بدهکارند و هنوز
اصل پول را برنگرداندهاند و در این خصوص
شکایت کــردم ۵۰ .درصــد «شــهــرزاد» یک
مال من بود اما در «شهرزاد» دو دیدم که ما

نیستیم که این موضوع به خاطر اختالفات
سیاسی بوده است ۵۰ .درصد آن را داشتند
 ۱۵میلیارد تومان میفروختند که گفتم
مالک آن  ۵۰درصد من هستم و افتخار دارم
اگر وامی گرفتم کاری در ازای آن ارائه کردم.
در «شــهــرزاد» یک فقط من و سعید ملکان
تهیهکننده «ویالییها» و «تنگه ابوقریب»
بودیم .هر ماه  ۲۵تا  ۳۰میلیون تومان به
سوپراستارها مـیدادیــم که معقول بــوده و
خبری از پولهای کثیف نبوده است .عجیب
اســت کــه از بــانــک ســرمــایــه مصوبه بیرون
میکشند و این خیانت در امانتی است که
مدیران فعلی بانک سرمایه در حال انجام آن
هستند».

«مغزهای کوچک زنگزده» در شبکه نمایش خانگی توزیع شد

دارودسته موادفروشهای خشن

مصطفی قاسمیان  -دیــروز فیلم سینمایی
«مغزهای کوچک زنــگزده» به کارگردانی
هومن سیدی در شبکه نمایش خانگی و
ســرویـسهــای  VODتــوزیــع شــد .ایــن فیلم
محبوبترین فیلم جشنواره فجر سال 96بود و
در اکران سال گذشته هم با یک میلیون و300
هــزار نفر مخاطب ،یکی از پرمخاطبترین
فیلمهای غیرکمدی اکران سال  97شد.
«مغزها »...احتما ًال بــرای اولین بار دنیای
متفاوت گنگسترهای تولیدکننده مواد مخدر
را در حلبیآبادهای حومه تهران به تصویر
کشیده اســت .حــالوهــوای فیلم کام ً
ال تازه
است و قب ً
ال در سینمای ایــران تجربه نشده،
به عالوه از قصهای پرتعلیق بهره میبرد که
فیلم را به اثری سرگرمکننده و جذاب تبدیل
کرده است.
هــومــن ســیــدی بــه عــنــوان کـــارگـــردان در
«مغزها »...کارش را خوب انجام داده است.
او بازیگران را به بهترین نحو هدایت کرده ،تا
جایی که همه درست و بهاندازه بازی کردهاند.
نوید پورفرج ،مرجان اتفاقیان و فرید سجادی
حسینی که نقشهای فرعی قصه را بازی
میکنند ،به انــدازه ستار ههای فیلم موفق
بودهاند.فضاسازیفیلممناسباستوسیدی

طرحردهبندیسنیفیلمهاتکمیلشد
گروه ســینما و تلویزیون  -توییت دیروز رئیس ســازمان ســینمایی ،از دو نکته مهم درباره
ردهبندی سنی فیلمهای سینمایی پردهبرداری کرد .حسین انتظامی در توییت خود نوشته
بود« :یک شورا با تخصصهای مکمل ،درجهبندی ســنی فیلمها را از تابستان آغاز میکند.
نظامنامه اکران هم اصالح میشــود و چنین فیلمهایی محدودیت اکران خواهند داشت».
اگرچه زمان شروع ردهبندی سنی محل ســوال بود ،اما دو کلیدواژه «تخصصهای مکمل» و
«محدودیت اکران» از ابعاد مهمتری سخن میگویند .این دو کلیدواژه را میتوان به عنوان
تکمیل رسمی طرح ردهبندی سنی فیلمهای سینمایی دانست.
تخصصهای مکمل
از همان اولین روزهای ابالغ طرح
رد هبندی سنی ،یکی از ابهامات
مهم ،نهاد اجراکننده طرح بود.
نگرانی مهم این بود که اگر قرار باشد ترکیب 9
نفره اعضای شــورای پروانه نمایش ،رد هبندی
سنی را مشخص کنند ،ممکن اســت البیها،
نظرات شخصی و حتی تغییر اعضا ،تصمیمات
را تحتالشعاع قرار دهد .به عالوه میدانیم همه
اعضای شورا ،تخصص الزم برای تصمیمگیری
دربــاره کودکان و نوجوانان را ندارند اما طبق
نوشته رئیس ســازمــان سینمایی ،رد هبــنــدی
سنی توسط شــورایــی بــا تخصصهای مکمل
انجام میشود .میتوان انتظار داشــت تعداد
اعضای بیشتر و تخصصهای مرتبط با کودکان و
نوجوانان ،از مشکالت احتمالی پیشگیری کند.
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از عهده کارگردانی سکانسهای دشوار فیلم
هم برآمده است.
نکته مهمی که پیش از تماشای فیلم بهتر است
بدانید ،آن است که خشونت «مغزها »...بسیار
باالست و برای سنین پایین مناسب نیست.
همین تصویری که میبینید ،نمای خوبی از
کل فیلم به دست میدهد؛ نمایی از دنیای
خشن و جنگلگونه دارودسته موادفروشهای
حومه شهر.

...

چهره ها و خبر ها
نمایی از «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری

...

سینمای جهان

جورج کلونی درباره توصیهاش به بن افلک برای بازی نکردن نقش «بتمن» گفت« :با بن صحبت کردم و به او گفتم این
کار را نکن ،من آن را تجربه کردهام و اص ً
ال خوب نیست .با این حال بن افلک پیشنهاد مرا قبول نکرد و این نقش را بازی
کرد که به نظرم در آن فوقالعاده بود».

محدودیت اکران
دربــاره طرح ردهبندی سنی ،آن
چه کارشناسان را نگران میکرد،
استقبال احتمالی گروههای سنی
پایین ،از فیلمهای ردههای سنی  15+و 18+
بود .این که سینماها تنها برای رده سنی 18+
محدودیت ورود تماشاگر دارند و مشخص نیست
همین محدودیت را بتوانند به خوبی اجرا کنند،
بحث مهمی بود .بنابراین کلیدواژه «محدودیت
اکران» احتما ًال به محدودیت تعداد سالن اشاره
میکند؛ آن چه در بسیاری از کشورهای دنیا هم
رایج است و موجب حفاظت از گروههای سنی
پایین میشود .وعده رئیس سازمان سینمایی
برای محدودتر بودن تعداد سالنهای فیلمهای
دارای رده سنی ،از اکــران گسترده و بالطبع
استقبال گسترده جلوگیری خواهد کرد.
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بهروز افخمی این روزهــا در حال نگارش
فیلم نامه سریال جدید خود به نام «رعد و
بــرق» اســت .قصه ایــن سریال
مربوط به حادثه سیل است
که به تازگی در کشور اتفاق
افتاد و احتما ًال نوروز 99
روی آنتن میرود.
سیروس مقدم تصویربرداری اولین سریال
خود در نمایش خانگی به نام «خوابزده» را
به پایان رساند .الدن مستوفی،
ریــحــانــه پ ــارس ــا و علیرضا
شجاعنوری از بازیگران این
سریال در ژانر وحشت
هستند.
نگار عابدی این روزهــا روی صحنه تئاتر،
مشغول ایفای نقش در نمایش «اکلیل» به
کــارگــردانــی مهتاب شکریان
اس ــت .او همچنین سریال
«ریــــکــــاوری» را در شبکه
نــمــایــش خــانــگــی آم ــاده
پخش دارد.
ابوالقاسم طالبی نگارش فیلم نامه سریال
جــدیــدش را بــه پــایــان رســانــد .او عـــاوه بر
نویسندگی،کارگردانیاینسریال
را که در مرحله پیشتولید است
برعهده دارد .مضمون سریال
مسائلروزاجتماعیاست.
حمید فرخنژاد احتماال از هشتم خرداد ماه
با فیلم «دختر شیطان» به کارگردانی قربان
مــحــمــدپــور روی پـــرده سینما
حضور خواهد داشــت .این
فــیــلــم حـــاصـــل هــمــکــاری
مشترک دو کشور ایران و
هند است.

