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اکران مردمی یا بلیتفروشی
برای دیدار با هنرمندان!

درسالهایاخیرتقریبابرایهرفیلمیکهاکرانمیشود،مراسماکرانمردمیباحضوربازیگران
وعواملآنفیلمبرگزارمیشود.مراسمیکهبهانهاصلیآنبیشترسلفیگرفتنبابازیگراناست
تااکرانفیلم.اماپدیدهجدیدیکهاینروزهاشاهدآنهستیم،اکرانمردمیباحضورهنرمندانی
غیرازبازیگرانآنفیلماست!کافیستهنرمندانباپوششهایکمینامتعارفبهاکرانمردمی
بیایندتاتصاویرشاندرفضایمجازیدستبهدستشودونامفیلموآنانسرزبانهابیفتد.

خبر

سومینکاروانهنرمندان
«چهلچراغ»راهیکربالشد
کــــاروان هنرمندان «چــه ـلچــراغ» بــا حضور
چهر ههای سرشناس فرهنگ و هنر عصر روز
شنبه  ۲۰مهرماه برای حضور در مراسم پیاده
روی اربعین حسینی راهی کربال شد.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،سومین کــاروان
هنرمندان «چهل چــراغ» عصر روز شنبه ۲۰
مهرماه از فرودگاه امام خمینی(ره) راهی کربال
شد تا در مراسم بزرگ پیادهروی اربعین حضور
یابند .در این کــاروان عالوه بر بازیگران ،تهیه
کنندگان ،نویسندگان و کارگردانان ،برخی
از مدیران فرهنگی سینما و سیمای جمهوری
اسالمی ایران نیز حضور دارند که اسامی آنها
به شرح ذیل است:
پیامدهکردی(بازیگر)،عارفهلک(مدرسسینما)،
آرش قادری (نویسنده) ،مهدی عبادتی (بازیگر)،
علیدرستکار(مجری)،محمدسلوکی(مجری)،
جوادافشار(کارگردان)،هادیافشار(صدابردار)،
سیدعلیاحمدی(تهیهکننده)،محمدرضاشفیعی
(تهیهکننده) ،حبیب ایلبیگی ( تهیهکننده)،
مسعود فراستی (منتقد سینما) ،شقایق فراهانی
(بازیگر)،علیرضااستادی(بازیگر)،مجتبیامینی
(تهیهکننده) ،مجید اسماعیلی (تهیهکننده و
کارگردان) ،محمدرضا عباسیان (مستندساز)،
نیلوفر شهیدی (بازیگر) ،هدیه نصیری (منشی
صحنه)ورضاقنبری(مدیرتولید).

فرامرز قریبیان به بهانه بازی در
فیلم«سفیر»ساختهفریبرزصالح
که دربـــاره واقعه عاشوراست،
در مراسم «چله عشق» تجلیل
میشود .در این مراسم از علی
موسویگرمارودیهمتجلیلمیشود.
افسانه بایگان بازی در سریال
«دل» اثر منوچهر هــادی را به
پایان رسانده و به زودی با این
مجموعه بــه نمایش خانگی
میآید .تصویربرداری «دل» در
ایران تمام شده و گروه برای ادامه کار به خارج از
ایران میروند.

شکایتدولتازصداوسیما
نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر سازمان
صداوسیما ،در نامهای به رئیس شورای نظارت
بر صداوسیما خواستار الزام صداوسیما به پخش
جوابیه دولت توسط شورای نظارت شد.
به گزارش خبرآنالین ،حسامالدین آشنا مشاور
رئیسجمهور و نماینده قوه مجریه در شورای
نظارت بر سازمان صداوسیما ،در نامهای به
حجتاالسالم محسنی اژ های ،خواستار الزام
صــداوســیــمــا بــه پــخــش جــوابــیــه دولـــت توسط
شــورای نظارت شــد .مقصر دانستن دولــت در
خودسوزی سحر خدا یاری معروف به دخترآبی
به دلیل عدم آمــاده سازی ورزشگاهها و حضور
نمایندگان قوه مقننه و قضاییه در برنامه پرونده
ویــژه و غیبت نمایند های از قوه مجریه از موارد
مــورد اشکال دولــت دربــاره برنامه پرونده ویژه
است .این در حالی است که به گفته وزیر ورزش
ل مانند آزادی،
در همه ورزشگاه های بزرگ فوتبا 
نقشجهان اصفهان ،یادگارامام تبریز ،ثامن
مشهد ،غدیر اهواز ،پارس شیراز و دیگر ورزشگاه
های  ۱۵هزار نفری که در مراکز استانها ساخته
شده است ،امکان پذیرایی از خانمها فراهم است.
بر اســاس قوانین موجود ،شــورای نظارت نیز
موظف است در اسرع وقت (حداکثر  48ساعت)
به مسئله رسیدگی کند و در صورتی که حق را به
ذی نفع داد نظر خود را به سازمان صداوسیما
ابالغ کند.

چهره ها و خبر ها

فروش بلیت رضا عطاران
یکی از تازهترین نمونههای این مدل از اکرانها،
مــراســم اکــــران مــردمــی فیلم «درخــونــگــاه»
به کارگردانی سیاوش اسعدی اســت که یک
شنبهشب در پردیس مگامال برگزار شد .نکته عجیب درباره
این مراسم ،حضور رضا عطاران در اکران مردمی فیلم است.
شاید حضور بازیگران فیلم یا امین حیایی به تنهایی در مراسم،
به اندازه کافی برای تعداد زیادی از مردم جذاب نباشد ،اما قطع ًا
حضور بازیگر محبوبی مانند رضا عطاران میتواند بسیاری از
مخاطبان و طرفدارانش را به خرید بلیت ترغیب کند ،هرچند
که اصـ ً
ا جزو بازیگران فیلم نباشد .مهم این است که بلیت
رضا عطاران حتم ًا میفروشد .تصویر مردمی که برای عکس
گرفتن با او و امین حیایی صف کشیدهاند ،نشان میدهد طبق
پیشبینیها حضور او مؤثر بوده است.
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مردمی خصوصی
اکران
ِ
مراسم اکــران خصوصی فیلم «مسخر هباز» که
جمعهشب در هتل اسپیناس پاالس برگزار شد،
رسم ًا یک مهمانی برای بلیتفروشی بود .معمو ًال
مراسم اکــران خصوصی مختص بازیگران اســت و عــاوه بر
بازیگران فیلم ،دیگر هنرمندان سینما هم در آن حضور دارند ،اما
درباره «مسخرهباز» نکته این است که اگرچه مراسم مث ً
ال اکران
خصوصی این فیلم بود ،اما برای شرکت در این مراسم بلیت
فروخته شده بود و مخاطبان در آن حضور داشتند! یک مدل
اکران مردمی منتها با این تفاوت که مراسم در هتلی الکچری
برگزار میشد و مردم میتوانستند عالوه بر بازیگران فیلم،
هنرمندان دیگر را هم ببینند .رضا یزدانی ،پانتهآ بهرام ،علی
ضیا ،متین ستوده ،فرهاد آئیش و مائده طهماسبی از چهرههای
حاضر در این مراسم بودند.
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اکران مردمی در غیاب بازیگران فیلم
در مراسم اکــران مردمی «مــردی بــدون سایه»
بلیت افـــرادی فــروش رفــت که به علت حضور
در اکــران خصوصی «مسخر هباز» یا هر دلیل
دیگری در مراسم حاضر نبودند! هفته گذشته اعالم شد که
قرار است مراسم اکــران مردمی فیلم «مــردی بدون سایه» با
حضور هنرمندانی مانند امیر آقایی ،گوهر خیراندیش ،بهنوش
بختیاری و الناز حبیبی برگزار شود .بهنوش بختیاری و الناز
حبیبی که اص ً
ال در فیلم بازی نکرد ه بودند اما حضور آنان فرصت
خوبی برای فروش بیشتر بلیتهای این مراسم بود .در نهایت
از فرعیترین بازیگران فیلم گرفته تا بازیگرانی مانند مهدی
زمینپرداز و روشنک گرامی که اص ً
ال در فیلم ایفای نقش نکرده
بودند در مراسم دیده میشدند ،جز چهرههایی که قبال نامشان
به عنوان حاضران اعالم شده بود و قرار بود به این مراسم بیایند.
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انتقاد مجدد مارتین اسکورسیزی از سینمای ابرقهرمانی

«مارول» شهربازی است ،نه سینما

مارتین اسکورسیزی صحبتهای جنجالی
خود را درباره فیلمهای ابرقهرمانی تکرار کرد
و گفت سینما مورد حمله این نوع فیلمها قرار
گرفته است.
به گزارش ایسنا ،پس از صحبتهای انتقادی
مــارتــیــن اســکــورســیــزی دربــــاره سینمای
ابرقهرمانی کــه واکــن ـشهــای فــراوانــی را
برانگیخت ،این کارگردان  ۷۸ساله در جریان
نشست خبری نمایش فیلم جدیدش «مرد
ایرلندی» در اختتامیه جشنواره فیلم لندن،
با تکرار صحبتهایش بــار دیگر فیلمهای
ابرقهرمانی مارول را با پارکهای موضوعی
(شهربازی) مقایسه کرد .اسکورسیزی که
در کنار آل پاچینو و رابــرت دنیرو دو ستاره

جدیدترین ساختهاش صحبت میکرد ،ادامه
داد« :این سینما نیست و چیز دیگری
اســت و نباید مــورد حمله آن قــرار
بگیریم .سینماها باید ارتقا یابند و
فیلمهایی روایتی نشان بدهند».
وی روز شنبه و در جریان
سخنرانی ساالنه
در آکــادمــی فیلم
بریتانیا نیز گفته
بــود« :سینماها
را فــیــل ـمهــای
ابــرقــهــرمــانــی
گـــرفـــتـــهانـــد و
ســــالــــنهــــای

سینما تبدیل به پــار کهــای موضوعی
(شــهــربــازی) شــدهانــد .ایــن خوب
است و چیز بدی نیست اما دیگر به
همه چیز تجاوز نکنید .این برای
کسانی کــه از تماشای ایــن نوع
فیلمها لذت میبرند و میدانند چه
اتفاقیدرون آ نها
م ـیافــتــد خــوب
اســت و آنهــا را
تحسین میکنم
امــا ایــن چیزها از
نــوع مــن نیست .این
فیلمها در حال ساخت
نوع دیگری از مخاطب

است که فکر میکند سینما این است».
این کارگردان کهنهکار سینمای جهان اولین
بار در مصاحبهای با مجله امپایر در انتقاد از
سینمای ابرقهرمانی اعالم کرده بود« :من این
فیلمها را تماشا نمیکنم .البته تالش کردم اما
این سینما نیست .صادقانه بگویم این فیلمها
هر چقدر هم خوب ساخته شود و بازیگران در
آن بهترین عملکرد خود را نیز داشتهباشند ،از
نظر من شبیه به پارکهای موضوعی است» .
پس از این اظهارات ،افراد مختلفی چون کوین
فایگی تهیهکننده فیلمهای مارول و همچنین
ساموئل ال جکسون بازیگر نقش «نیک
فیوری» در دنیای مــارول ،از اسکورسیزی
انتقاد کردند.

سعید آقاخانی اواسط آبان ماه
تصویربرداری فصل دوم سریال
«نــون خ» را در کرمانشاه آغاز
خواهدکرد.همهبازیگرانفصل
قبل در فصل دوم حضور دارند و
بازیگرانجدیدیهمبهسریالاضافهخواهندشد.
فاطمه گــــودرزی ایــن روزهــا
برای بازی در سریال «ایل دا»
به کارگردانی رامــا قویدل در
خرمآباد به سر میبرد و مشغول
بــازی در ایــن مجموعه است.
قصه این سریال دفاع مقدسی در سالهای 58
و  59میگذرد.
علیرضا رئیسیان از وضعیت
فعلی فرهنگی کشور انتقاد
کــرده و گفته اســت کــه بــا این
شــرایــط احتماال تــا پــایــان این
دولــت فیلم جدیدی نخواهد
ساخت .او اکنون فیلم «مردی بدون سایه» را روی
پرده سینما ها دارد.
پرویزفالحیپوردرمصاحبهایاز
فیلم نامه سریال «ترور خاموش»
انــتــقــاد کـــرده و گفته یکی از
ضعفهای فیلم نامه که از ابتدا
با آن مخالف بوده ،ضعیف نشان
دادنقاچاقچیانوقدرتزیادپلیساست.

