سینما و تلویزیون
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یک شنبه  10شهریور 1398
اول محرم .144۱شماره 201۸۵

جشنخانهسینمابرندگانخودراشناخت

سینمای جهان

چهره ها و خبر ها

«سرخپوست»

نیکی کریمی در پنجمین تجربه
خود در زمینه کارگردانی ،این
روزهــــا در شــهــرســتــان خــوی
مشغول ساخت فیلم «آتابای»
اســـت .جـــواد عــزتــی ،هــادی
حجاز یفر و سحر دولتشاهی از بازیگران این
فیلم هستند.

محبوبسینماگران

دلتورو فیلم ترسناک میسازد
گیرمو دلتورو کارگردان برنده اسکار ،فیلمی در
ژانر وحشت میسازد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،گیرمو
دلتورو در پروژه بعدیاش با ایسا لوپز ،کارگردان
و نویسنده مکزیکی همکاری خــواهــد کــرد.
ایــن فیلم یک فیلم گرگینه وسترن از دنیای
ماوراءالطبیعه است .ایسا لوپز هم اکنون برای
فیلمسینمایی«ببرهانمیترسند»بسیارتحسین
شده است .وی نظرات مثبتی را با فیلم سینمایی
«ببرها نمی ترسند» دریافت کرد؛ این فیلم امتیاز
 ۹۵را از سوی منتقدان و امتیاز  ۹۸را از سوی
مخاطبان دریافت کــرده اســت .دلتــورو هم به
تازگی فیلم سینمایی «داستا نهای ترسناک
بــرای گفتن در تاریکی» را تهیه کــرده بــود که
تاکنون ۷۴میلیون دالر فروش داشته است .ایسا
لوپز در مصاحبه خود درباره این فیلم گفته است:
«فیلمی به همراه گیرمو دلتورو در دست ساخت
دارم که در ژانر گرگینهای خواهد بود .دلتورو
این ایده را مطرح کرد؛ من فیلم نامه را نوشتم و
اکنون به سراغ ساخت آن میرویم ».او ادامه داد:
«تنها چیزی که وجود دارد این است که تعداد
کمی فیلم خوب در این ژانر ساخته شده است
و شاید بهترین آن فیلم سینمایی «گر گنمای
آمریکاییدرلندن»باشد».گفتنیاستفیلمهای
دیگری که در این ژانر ساخته شده« ،مرد گرگ
نما»« ،چنگ زدن» و «سرباز سگی» است.

امیر جعفری از روز چهارشنبه
با فیلم کمدی «قانون مورفی»
به کارگردانی رامبد جوان ،به
شبکه نمایش خانگی میآید.
این فیلم دی ماه سال گذشته
اکران شد و  9و نیم میلیارد در گیشه فروخت.

مصطفی قاســمیان  -بیستویکمین جشــن بزرگ سینمای
ایران ،جمعه  8شهریور برگزار شد و برندگان خود را شناخت.
جشن امسال برای اولین بار به شیوه آکادمی برگزار شد ،یعنی
اعضای اصناف سینمایی که هرکدام در حوزه تخصصی خود،
به نامزدهــا رأی دادهانــد و در واقــع این جوایــز ،انتخاب خود
سینماگران است .مدیرعامل خانه سینما نیز در ابتدای جشن
اعالم کرد که هــر برگزیــده ،رأی حداقل  400نفــر از اعضای
صنف خود را داشــته اســت 5 .نکته را از متن و حاشــیه جشن
امسال خانه سینما بخوانید:
بلیتها باز هم در بازار سیاه
از یــکــی ،دو روز پــیــش از ب ــرگ ــزاری جشن،
دعو تنامههای مراسم در بــازار سیاه با قیمت
حدود  400-300هزار تومان به چشم میخورد
و انتشار تصاویر آن ،جنجالی در محافل سینمایی به راه انداخت.
این ماجرا به نوعی هر سال هم تکرار میشود و مشخص نیست
حاصل مشکالت مالی بعضی از اعضای اصناف سینمایی است
یا دعو تنامههایی که به دست اهالی واقعی سینما نرسیده
است .این بار هم مازیار میری مدیر اجرایی جشن خبر از شکایت
قضایی داده است.
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جایزه سینمایی برای شهردار تهران
پیروز حناچی شهردار تهران که حضورش در
فهرست نامزدها نیز از نکات جالب جشن بود،
یکی از اولین جوایز جشن را گرفت و برگزیده
بهترین مستند بلند برای «زمستان است» شد .او پیش از آن
که شهردار تهران شود ،این مستند را به کارگردانی مهرداد
زاهدیان تهیه کرده بود« .زمستان است» درباره تاریخ اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی خیابان اللهزار تهران است.
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سینمای ایران

محبوبیت ماجراهای تاریخی
نکته جالب ایــن کــه اغلب برندگان امسال،
فیلمهایی بودند که درباره تاریخ معاصر ایران
ساخته شده بودند .وقایع دو فیلم «تنگه ابوقریب»
و «سرخپوست» که با چهار تندیس ،موفقترین فیلمهای جشن
بودند ،به ترتیب در سا لهای  1361و  1346گذشته بود.
حتی فیلم «شبی که ماه کامل شد» نیز دربــاره وقایعی است
که در سا لهای میانی دهه هشتاد اتفاق افتاده و حاال بعد
از  13-12سال ،با اغماض میتواند به عنوان تاریخ معاصر
تلقی شــود .جالب این که دو فیلم «تنگه ابوقریب» و «شبی
که »...داستا نهایی کام ً
ال واقعی دارند و هسته اصلی قصه
«سرخپوست» نیز ماجرایی واقعی است.
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فیلمهای نوید ،محبوب سینماگران
در جشن امسال خانه سینما ،سه فیلمی که نوید
محمدزاده را به عنوان بازیگر داشتند ،موفق به
کسب هفت جایزه شدند و بقیه فیلمها مجموع ًا
 10جایزه بردند! در واقع  41درصد جوایز جشن امسال ،به
سه فیلمی داده شده که نوید محمدزاده بازیگرشان بوده و 57
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فیلم دیگری که داوری شدهاند 59 ،درصد جوایز را بردهاند.
البته واضح است که دلیل موفقیت فیلمهای امسال او در جشن
خانه سینما ،کیفیت باالی آنهاست .میدانید نوید محمدزاده
سالهای گذشته «خشم و هیاهو»« ،النتوری» و «خفهگی» را هم
داشته که در دورههای قبلی جشن خانه سینما چندان موفق
نبودهاند.
تقسیم جوایز اصلی
در جشن امسال خانه سینما ،به دلیل آن که
چندین فیلم باکیفیت شرکت داشتند ،جوایز
به نوعی تقسیم شد و تنها «سر خپوست» بود
که توانست به دو جایزه اصلی دست یابد .تندیس بهترین
کارگردانی به سعید روستایی برای «متری شیشونیم» رسید،
فیلم نامه «آشغا لهای دوستداشتنی» بهترین فیلم نامه
شناخته شد و سارا بهرامی برای «دارکوب» ،به جایزه بهترین
بازیگر نقش اول زن دست یافت .در دو دوره اخیر ،هر بار یک
فیلم برتری قابل توجهی به فیلمهای دیگر داشت« .بدون تاریخ،
بدون امضا» در سال  97برنده  3جایزه اصلی شد و «فروشنده»
برنده  4جایزه اصلی.
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فیلمسازیباپروژههای عجیب

ریچارد لینکلیتر فیلم جدیدش را طی  20سال خواهد ساخت

توقفاکرانکمدیهادرمحرم

دستمزد 30میلیونینویسندگان
«هیوال»برایهرقسمت
حامد عنقا در گفتوگویی درباره نرخنامه کانون
فیلم نامهنویسان ،به دستمزد نویسندگان سریال
«هیوال» اشاره کرد و راجع به پایین بودن دستمزد
نویسندگاننسبتبهبازیگران،انتقادکرد.
بهگزارشمهر،چندیپیشکانونفیلمنامهنویسان
با انتشار نرخنامهای ،کف دستمزد نویسندگی
هر قسمت از یک سریال بــرای تلویزیون را ۱۵
میلیون و در شبکه نمایش خانگی  ۳۰میلیون
تومان اعالم کرد .این نرخنامه که در زمان انتشار
همواکنشهاییرابههمراهداشت،بهنظرمیرسد
هنوز بــا شــرایــط واقــعــی حاکم بــر فعالیت فیلم
نامهنویسانبهویژهدرتلویزیونفاصلهداردواجرایی
نشده است .حامد عنقا نویسنده «پدر» در بخشی
از گفتوگوی خود درباره این نرخنامه ،از تفاوت
نرخ دستمزد فیلم نامهنویسها در شبکه نمایش
خانگی در مقایسه با تلویزیون و نرخ مصوب کانون
فیلم نامهنویسان گفت و با اشاره به سریالهایی
مثل «هیوال» اعالم کرد« :قطعا افرادی مثل پیمان
قاسمخانیوامیربرادرانبرایسریالیمثل«هیوال»
بیشتر از  ۳۰میلیون برای هرقسمت گرفتهاند که
البته باید هم بیشتر بگیرند ،چون چند ده میلیارد
تومانبراساسایدهآنهاسرمایهگذاریمیشود».
وی دربــاره نرخنامه نویسندگی در تلویزیون نیز
اظهار کرد« :رقم نگارش فیلم نامه در سال  ۹۸در
حال تعدیل است ولی باز هم با این نرخنامه تفاوت
دارد و شاید اکنون به  ۱۰میلیون رسیده است».
عنقا با اشاره به این که هنوز این دستمزدها نسبت
به بازیگران چندین برابر پایینتر اســت ،گفت:
«متاسفانه دستمزدی که یک بازیگر درجه سه ،در
یک سریال شبکه نمایش خانگی طلب میکند
حتما  ۱۰برابر یک نویسنده است .به ویژه برای
نویسندهایکههیچشغلدیگرینداردوبایدخرج
زندگی و همسر و بچه را بدهد .به هر حال موفقیت
یک اثر به واسطه کار او و فیلم نامه است که ضامن
بقا و اعتالی کار میشود و نرخ دستمزد برای فیلم
نامهنویسهرچقدرهمباشدبازهمکماست».

ریچارد لینک لیتر و ایتان هاوک سر صحنه «پسرانگی»

همزمان با فرارسیدن ماه محرم اکران فیلمهای
کمدیدرسینماهامتوقفمیشود.
غالمرضافرجی،سخنگویشورایصنفینمایش
در این باره به ایسنا گفت« :با توجه به فرا رسیدن
ماه محرم ،طبق آییننامه شورای صنفی نمایش و
همانندسالهایگذشته،کلیهسینماهایسراسر
کشورحقنمایشفیلمهایطنزوکمدیرادردهه
اول محرم و دهه آخر ماه صفر ندارند ».هم اینک
«سامورایی در برلین»« ،تگزاس « ،»2نیوکاسل»،
«زندانیها» و «ایکس الرج» از جمله فیلمهای
کمدیرویپردههستند.

را در یک دوره  ۲۰ساله خواهد ساخت .این
نمایش محبوب موزیکال ،داستان «فرانکلین
شپرد» آهنگ ســاز مشهور بــرادوی را روایــت
میکند که همه زندگی و دوستانش را رها کرد
تا تهیهکننده فیلمهای هالیوودی شود .این
داستان در اوج شهرت او در هالیوود شروع
میشودولحظاتمهمزندگیفرانکلینراروایت
میکند .لینکلیتر درباره تصمیمش گفت که
اولین بار در دهه ۱۹۸۰عاشق این داستان شد
و ۲۰سال بعد را به این موزیکال فکر کرد.
▪ساخت 3گانه «پیش از» در طول 18سال

ریچارد لینکلیتر که بــرای ساخت سه گانه
مشهور خود «پیش از طلوع»« ،پیش از غروب»
و «پیش از نیمه شب» و فیلم «پسرانگی» تجربه
عجیبی را از سر گذرانده بود و این فیلمها را در
طولسالهاساختهبود،اکنونقصدداردبازی

تازهای با زمان انجام دهد و فیلم جدیدش را در
طول 20سال بسازد.
به گزارش خبرآنالین ،این کارگردان قصد دارد
فیلم«باخوشحالیادامهمیدهیم»رابااقتباس
از یک نمایش موزیکال بسازد .لینکلیتر آن

گفتیم ریچارد لینکلیتر استاد ساخت فیلم در
طول سالیان دراز است .او سال  1995فیلم
«پیش از طلوع» را کارگردانی کرد و قسمت دوم
و سوم این فیلم را به نام «پیش از غروب» و «پیش
از نیمهشب» ،به ترتیب در سالهای  2004و
 2013میسازد .او هر قسمت از این سهگانه
را با فاصله زمانی 9ساله تولید کرد و در مجموع
 18ســال بین فیلم اول و آخــر ایــن سهگانه،

فاصله افتاد .این سری داستانی عاشقانه را بین
«جسی» با بازی ایتان هاوک و «سلین» با بازی
جولیدلپیروایتمیکند.
▪ 12سال «پسرانگی»

ریــچــارد لینکلیتر یک ســال پس از آخرین
قسمت از سهگانهاش ،دوبــاره ســراغ چنین
تجربه خــاصــی رف ــت و س ــال  2014فیلم
«پسرانگی» را کارگردانی کرد .این فیلم قصه
زندگی یک پسربچه از دوره دبستان تا 12
سال آینده یعنی سن بلوغ او را روایت کرده و
نکته جذاب دربــاره ساخت فیلم این است که
در حقیقت هم  12سال زمان گذشته است.
یعنی از آغاز فیلم برداری سکانس اول تا پایان
فیلم بــرداری سکانس نهایی فیلم 12 ،سال
فاصله است و تغییری که در ظاهر شخصیتها
دیده میشود ،کامال واقعی است .ایتان هاوک،
پاتریشیا آرکت و لی دنیل از بازیگران این فیلم
هستند که در طول 12سال جلوی دوربین این
فیلم رفتهاند.

نــگــار جــواهــریــان بــه زودی با
فیلم «دوئ ــت» اثــر نوید دانش
و بــه تهیهکنندگی احــســان
رســـولاف ،روی پــرده سینما
حضور خواهد داشت .این فیلم
ســال  95تولید شــده و پس از سه ســال پروانه
نمایش گرفته است.
هومن برقنورد پس از مدتها
دوری از صحنه تئاتر ،در نمایش
«زیبایی گاهی زن اســت» به
کارگردانی سهراب حسینی
ای ــف ــای نــقــش خ ــواه ــد ک ــرد.
تهیهکنندگی این نمایش را رامبد جوان برعهده
دارد.
محمود پا کنیت گفته است
برای بازی در فیلم «خروج» به
کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا
پیشنهاد داشــتــه ،ام ــا چــون
مشغول بازی در سریالی به نام
«دخترم نرگس» است این پیشنهاد را نپذیرفته
است.
ترالن پروانه به زودی برای بازی
در نمایش «امشب این جا» به
روی صحنه خواهد رفــت و در
این تئاتر با میترا حجار و هانا
کامکار همبازی مـیشــود .او
فیلم «مصائب شیرین  »2را در نوبت اکران دارد.
فـــرزاد موتمن کــه در انتظار
اکــــران فیلم «ســراســر شــب»
اســـت ،پــروانــه نــمــایــش فیلم
کمدی «چشم و گــوش بسته»
را دریافت کرده .امین حیایی،
بهرام افشاری و آناهیتا درگاهی از بازیگران این
فیلم هستند.

