سینما و تلویزیون

6
تئاتر

تبرئه مدیران ارشاد از شکایت
دادستانی
دو نفر از مدیران وزارت ارشاد ،یک کارگردان و یک
تهیهکننده تئاتر از شکایت دادسرای ارشاد به اتهام
فراهمکردنموجباتفسادوفحشاتبرئهشدند.
ابوذرنصراللهیوکیلمدافعدونفرازمتهمانپرونده
بااعالماینخبربهایرناگفت«:شهریورسالگذشته
بود که با انتشار تیزری از نمایش رویای نیمه شب
تابستان ،با اعالم جرم دادستانی ،نمایش مزبور
توقیفومریمکاظمیکارگردانایننمایشوشهرام
اسدیمدیرمجموعهتئاترشهربازداشتوپسازچند
روزباقراروثیقهآزادشدندودرنهایتعالوهبرایندو
نفر ،برای امیرحسین شفیعی تهیه کننده نمایش
رویای نیمه شب و شهرام کرمی مدیرکل هنرهای
نمایشی وزارت ارشاد ،پرونده تشکیل شد ».وی که
در این پرونده وکالت دو نفر از مدیران وزارت ارشاد
را به عهده دارد ،گفت« :پس از پخش تیزر مربوط به
نمایشرویاینیمهشبتابستان،دادسرایارشادبه
شهرامکرمیمدیرکلهنرهاینمایشیوزارتارشاد
وشهراماسدیمدیرمجموعهتئاترشهر،اتهامعجیب
فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق صدور
مجوز برای اجرای نمایش رویای نیمه شب تابستان
راتفهیمکرد وپروندهرابهرغمارائهدفاعیاتمستند
و مستدل ،با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاد
کهخوشبختانهقاضیشعبه ۱۰۵۸پسازبرگزاری
جلسه رسیدگی و استماع دقیق دفاعیات ،رأی به
برائتصادرکرد».

فصلجدیدپارساپیروزفردرسینما
مائده کاشــیان  -پارســا پیروزفر کــه این روزها
بیشــتر از قبل نامش را به بهانــه نقشآفرینی در
فیلمها ،البهالی اخبار میبینیم ،پس از سه سال
دوری از سینما ،از شش ماهه دوم سال  ،97دوره
جدیدی از فعالیت هنریاش را آغاز کرده است.
او در نیمه دوم سال  97در دو فیلم «مجبوریم» و
«بیحســی موضعی» ایفای نقش کرده و امســال
هم خبر حضورش در فیلم جدید حسن فتحی
یعنی «مست عشق» در نقش «موالنا» عالقه
منــدان ســینما را غافلگیــر کرد .پارســا
پیروزفــر در ادامه بازگشــت به ســینما،
قرار است در فیلم «تیتی» کاری از آیدا
پناهنده ،بازی کند .به بهانه انتشار خبر
نقشآفرینــی او در فیلــم «تیتــی»
دربــاره گزیــد هکاری ایــن
بازیگر ،حضــور پررنگ
چنــد ســالهاش
در تئاتــر و
بازگشــت او
بــه ســینما
نوشتهایم.

فیلم «مالفیسنت :معشوقه شیطان» بهرغم فروش
کمتر از انتظار در سینماهای آمریکا در دیگر
کشورهای جهان آغازی قدرتمند را در گیشه تجربه
کرد.
بهگزارشایسنا،اینفیلمکهدنبالهفیلمسال۲۰۱۴
و الهام گرفته از شخصیت شرور فیلم «زیبای خفته»
اســت ،در اولین هفته اکــران خود موفق به کسب
فــروش  ۱۱۷میلیون دالری در  ۵۶کشور جهان
شد .این فیلم در سینماهای آمریکا عملکرد کمتر از
انتظارداشتودر ۲۷۹۰سالنسینمابهفروش۳۶
میلیون دالری رسید که تقریبا  ۵۰درصد کمتر از
فروش آغازین قسمت اول این فیلم در سال۲۰۱۴
است.بنابراینفروشجهانیاینفیلمماجراجویانه
وفانتزیدرهفتهنخستاکرانبه ۱۵۳میلیوندالر
رسید .فیلم «جوکر» ساخته تاد فیلیپس همچنان
به فــروش موفق خود در بازارهای خارجی ادامه
میدهد واینهفتهنیز 77.8میلیون دالربه فروش
خود اضافه کرد تا مجموع فروش گیشه بینالملل
و جهانی خود را به ترتیب به  ۴۹۰و  ۷۳۷میلیون
دالر برساند« .جوکر» در کشورهای ایتالیا ،اسپانیا،
روسیه،آرژانتین و مکزیک ،پرفروشترین فیلم
ک بوکهای «دیسی»
ساخته شده بر اساس کمی 
تاکنون اســت .این فیلم به زودی و با گذر از فیلم
«ددپول»محصول،۲۰۱۶عنوانپرفروشترینفیلم
تاریخ سینمای جهان با درجه محدود ( Rمخاطبان
کمتراز ۱۷سالبایدهمراهبایکبزرگتربهتماشای
فیلمبنشینند)تبدیلخواهدشد.
فیلم ابرقهرمانی «ددپول» با بازی «رایان رینولدز»
با فروش  ۷۳۸میلیون دالری پرفروشترین فیلم
سینمایجهانبادرجهسنی Rاستوحاال«جوکر»
کمتر از یک میلیون دالر تا شکستن این رکورد
فاصله دارد.

▪دوری از سینما

پارسا پیروزفر در طول فعالیت هنریاش
در سینما و تلویزیون معمو ًال گزیدهکار بوده
و حساسیت زیادی روی انتخابهای خود
داشته است .این بازیگر تا به حال در چهار
سریال «در پناه تــو»« ،در قلب مــن»« ،سفر
سبز» و «در چشم بــاد» بــازی کــرده که آثار
موفق و پرمخاطبی بــودهانــد .پیروزفر در
دوران اوج فعالیت خود در آثار تجاری
انگشتشماری بــازی کــرده ،اما
انــتــخــابهــای خـــوب هــم کم
نداشته است .او بین سالهای
 84تــا  86از سینما فاصله
گرفت و پس از آن در فیلمهای
معدودی چــون «اســب حیوان
نجیبی اســت» و «ایــن جا بدون
من» بازی کرد .پارسا پیروزفر از سال
 90تا  93تنها در سه فیلم «زندگی
جای دیگری است»« ،نزدیکتر»
و «شکاف» ایفای نقش کرد و
پس از آن تا سال  97دوباره به
مدتسهسالدرهیچفیلمی
حضور نداشت.
▪حضور موثر در تئاتر

پارسا پیروزفر از آغاز فعالیت
حرفهای خود تا امروز ،حضور
پررنگ و موثری در عرصه تئاتر
داشته است .او در تئاتر فقط
تجربه کارگردانی یا بازیگری
نداشته و تعدادی از نمایش
نامههایی را که روی صحنه
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یک رکورد دیگر برای «جوکر»
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برده،خودشترجمهکردهاست.ازمهمترین
نمایشهاییکهاوکارگردانی،ترجمهوبازی
در آن را برعهده داشته ،تئاتر «ماتریوشکا»
است که طی سالهای  94تا  96در ایران و
کشورهایی مانند آمریکا و کانادا روی صحنه
رفت .این نمایش  33نقش متفاوت دارد که
پارسا پیروزفر به تنهایی نقش همه آن 33
کاراکتر را خودش بازی کرده است .اجرای
ایــن تئاتر ســال  95جایزه بهترین بازیگر
مرد سیوپنجمین جشنواره تئاتر فجر را در
بخش بینالملل ،برای او به ارمغان آورد.
تئاتر موزیکال «بینوایان» به کارگردانی
حسین پارسایی و نمایش «مالقات» دیگر
نمایشهای پرسروصدایی بود که او سال
 97و اوایل  98اجرا کرده است.
▪نمونه کامل یک کاراکتر مثبت

اگر کاراکترهایی را که پارسا پیروزفر در
نقش آنها بازی کرده در ذهن مرور کنید،
احتما ًال بیشتر شخصیتهای مثبت و موجه
به خاطرتان میآید .او به واسطه معصومیت
خاصیکهدرچهرهاشوجوددارد،بیشتردر
قالبشخصیتهایمثبتظاهرشدهاست.
البته فیلمهایی مانند «مهمان مامان» و
«نقاب» ثابت میکند که او میتواند در نقش
شخصیتهاینهچندانمثبتهمدرخشان
باشد ،اما به طور کلی نقشهای منفی و
شرور با چهره معصوم و مثبت او خیلی جور
نیست .پیروزفر در طول این سالها خیلی
کم در آثــار کمدی و طنز بــازی کــرده و سه
فیلم «عروس خوش قدم»« ،مهمان مامان»،
«نقاب» و «اســب حیوان نجیبی اســت» در

کارنامه او ،آثاری هستند که رگههایی از طنز
در آنها دیده میشود.
▪فرصت بازی در نقش «موالنا»

ایــن بازیگر اکنون مــزد گــزیــدهکــاریاش
را با فیلم «مست عشق» اثر حسن فتحی
گرفته اس ــت .ب ــازی در نقش شخصیت
مهمی مثل «مــوالنــا» و همبازی شــدن با
ستاره محبوبی مانند شهاب حسینی،
میتواند نقطه عطفی در کارنامه او باشد.
او همچنین در فیلم «مجبوریم» با رضا
درمیشیان همکاری کرده است؛ فیلمی
پرستاره و کنجکاویبرانگیز که با توجه به
سابقه درمیشیان ،از همین حاال به عنوان
یکی از امیدهای جشنواره سیوهشتم
فجر به حساب میآید« .بیحسی موضعی»
به کارگردانی حسین مهکام در جشنواره
جهانی فجر رونمایی شد و هیچ موفقیتی
در آن کسب نکرد؛ هرچند نقدهای مثبتی
هم بر آن نوشته شد« .تیتی» هم اکنون
در مرحله پیشتولید است و فیلم برداری
آن فعال تا پایان بــازی پیروزفر در «مست
عشق» آغاز نخواهد شد .پیروزفر پیشنهاد
بازی در فیلم «مغز استخوان» به کارگردانی
حمیدرضا قربانی را هم داشته ،اما نپذیرفته
است .پارسا پیروزفر حاال در آستانه فصلی
جدید از فعالیتهای سینمایی خود قرار
دارد ،دورهای که با اکــران قریبالوقوع
«بیحسیموضعی»وحضورسه فیلم«مست
عشق»« ،تیتی» و «مجبوریم» در جشنواره
فجر ،میتواند آغازگر موفقیتهای تازهای
برای وی باشد.

«آخرین داستان» ایرانی
چگونه راهی اسکار شد؟
کــارگــردان «آخرین داستان» ضمن تشریح
شرایط تأمینشده برای حضور این پویانمایی
ایرانی در فهرست اولیه بهترین پویانمایی های
سال از سوی آکادمی اسکار ،از رایزنی برای
اکران آن در سینماهای کشور خبر داد.
اشکان رهگذر کارگردان پویانمایی سینمایی
«آخرین داستان» که بنابر اعالم آکادمی اسکار
توانسته به فهرست اولیه پویانمایی های برتر
سال  ۲۰۱۹راه پیدا کند و فرصت رقابت با
 ۳۱پویانمایی برتر جهان در این رویداد را به
دست آورده است ،درباره چگونگی پذیرش
این پویانمایی از سوی آکادمی به مهر گفت:
«مراسم ساالنه اسکار بخشی بــرای حضور
فیلمهای غیرانگلیسی زبان دارد که تا امروز
اصغر فرهادی در آن دو بار موفق به دریافت
جایزه اصلی شده است .این بخش در واقع
مربوط به تولیدات سینمایی کشورهایی
است که زبانشان انگلیسی نیست و تنها از
هر کشور یک فیلم به نمایندگی پذیرفته
میشود ».وی ادامه داد« :معرفی فیلمها برای
حضور در این بخش از طریق نهادهایی صورت
میگیرد که آکادمی در هر کشور آ نها را به

رسمیت می شناسد ،اما روند انتخاب بهترین
پویانمایی متفاوت است چراکه پویانمایی ذات ًا
دارای شخصیتهای واقعی نیست که زبان
خاص داشته باشد .آکادمی اسکار میگوید،
پــویــانــمــایــی ،شخصیتها را شبیهسازی
میکند ،در نتیجه میتواند بــه زبــا نهــای
مختلف دوبله شود و در بخش غیرانگلیسی
زبان قرار نمیگیرد».
این کارگردان پویانمایی تاکید کرد« :یک فیلم
سینمایی پویانمایی انگلیسیزبان ،اگر پیشینه
جشنواره ای خوبی داشته باشد ،در چند
جشنواره که اسکار آن را تایید میکند حضور
داشته و جایزه گرفته باشد یا کارگردانش
عضو «آسیفا هالیوود» باشد و فیلم اش در
آمریکا نمایش داشته باشد ،از نگاه آکادمی
واجد شرایط حضور در رقابت اسکار خواهد
بود ».وی بیان کرد«« :آخرین داستان» واجد
همه این شرایط بود و بعد از بررسی از سوی
آکادمی اسکار ،اجازه حضور در رقابت را پیدا
کرد .خوشبختانه اکران این فیلم از روز جمعه
در آمریکا آغاز شده است ،همچنین افتتاحیه
پخش جهانی ما رونمایی در جشنواره «انسی»

چهره ها و خبر ها
علی نصیریان در گفتوگویی
اعالم کرده که اگر پیش از حضور
در سریال «شهرزاد» ،میدانست
محمد امــامــی و ه ــادی رضــوی
سرمایهگذاران ایــن مجموعه،
اتهاماتمالیدارند،اص ً
الواردپروژهنمیشد.
علیرضا خمسه پس از چند سال
دوری از سینما ،با فیلم کمدی
«مــاقــات با جــادوگــر» به سینما
بازخواهدگشت.اینفیلم،اولین
تجربهکارگردانیحمیدبهرامیان،
برادربهرامبهرامیاناست.
ستاره اسکندری به زودی و
پس از پایان پخش «ستایش»،
مینیسریال تاریخی «گیلهوا»
را روی آنتن شبکه  3سیما
خــواهــد داش ــت .ایــن سریال
مد تهاست که آماده پخش است اما به دالیل
نامعلوم ،از آنتن دور مانده.
ابــوالــقــاســم طالبی ایــن روزهــا
در حــال تصویربرداری سریال
«طالق»است.اینسریالدرابتدا
قراربودبراینمایشخانگیتولید
شود ولی در ادامه به عنوان یک
پروژهالففاخرتلویزیونیدرسیمافیلمثبتشد.
پردیس احمدیه که ایــن روزهــا
در «المــیــنــور» مهرجویی بــازی
میکند ،مدتی پیش در «تومان»
اثــر مرتضی فرشباف کــه بــرای
رونمایی در جشنواره فجر آماده
م ـیشــود ،جلوی دوربــیــن رفته
است.

سینمای ایران

یوتیوب «رستاخیز» را حذف کرد

بهعنوانی یکی از مهم ترین جشنوار ههای
پویانمایی جهان بود و بعد از آن موفقیتهای
بین المللی خوبی هم به دست آورده است».
رهــگــذر دربـــاره ارزیــابــی خــود از رقیبانی
که بــرای رسیدن به جایزه اسکار بهترین
پــویــانــمــایــی س ــال پــیــش روی خ ــود دارد،
گفت«« :آخرین داستان» قرار است در کنار
پویانمایی های دیگری از کمپانیهای بزرگ
دنیا رقابت کند؛ می توان گفت بخشی از این
آثار جزو آثاری است که «آخرین داستان» به
راحتی میتواند در کنار آ نها رقابت کند.
همچنین این فیلم جزو آثار مستقل به شمار
مـیرود که معموال در بین پنج نامزد نهایی
که از سوی آکادمی معرفی میشود ،یک یا
دو اثر مستقل حضور دارند و این امیدواری

ما را بیشتر میکند ».وی در پاسخ به این که
برنامه اکران این فیلم در سینماهای داخل
کشور چگونه خواهد بــود ،تاکید کــرد« :در
تــاش هستیم تا اکــران مناسبی بــرای این
فیلم داشته باشیم .در حال رایزنی با شورای
عالی اکران هستیم و قرارداد پخش این فیلم
هم با شرکت «فیلمیران» بسته شده است».
رهگذر در پایان گفت« :گروه سنی که برای
این پویانمایی از سوی وزارت ارشــاد اعالم
شده ،مثبت  ۱۵سال است ،اما ما با وزارت
آمــوزش و پــرورش صحبت کرد هایم و مجوز
اکران دانشآموزی با گروه سنی مثبت  ۱۲را
هم گرفتهایم ،به همین منظور با وزارت ارشاد
در حال گفت وگو هستیم تا گروه سنی اعالم
شده برای اکران عمومی نیز اصالح شود».

به دنبال شکایت و پیگیریهای سازندگان فیلم
«رستاخیز»،یوتیوبنسخهاصلیاینفیلمراازروی
سایتخودحذفکرد.
به گــزارش ایلنا ،شهریور امسال فیلم سینمایی
«رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش به نام
«القربان»بهزبانعربیوبهصورتاینترنتیوقاچاق
روی اینترنت و یوتیوب منتشر شد .به دنبال این
مسئلهاحمدرضادرویشبیانیهشدیدیرانوشتو
خواستاربرخوردباانتشارغیرقانونیاینفیلمشد.
بعدازپیگیریهایسازندگانفیلممشخصشدکه
اینفیلمازطریقیکیازکشورهایهمسایهوبدون
اجازه منتشر شده و در یوتیوب قرار گرفته است.
با شکایت سازندگان فیلم «رستاخیز» در مجامع
بینالمللی ،یوتیوب نسخه این فیلم را حذف کرد و
همچنین برنامهریزی صورت گرفته تا به محض آن
که دوباره این فیلم در این سایت بارگذاری شود،
بهصورتخودکارحذفشود.
هرچند این فیلم در برخی کانالهای تلگرامی
همچنانوجوددارداما سازندگانفیلماعالمکردند
تماشا،کپیبرداریوانتشارفیلم«رستاخیز»حرامو
غیرقانونیاست.

