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سینمای جهان

جشنواره کن  ۲۰۲۰لغو شد
دبیر جشنواره کن با اعالم اینکه این رویداد
سینمایی قطعا در سال  ۲۰۲۰برگزار نخواهد
شد ،از نمایش آثار پذیرفته در این جشنواره در
سایر رویدادهای سینمایی خبر داد.
به گزارش ایسنا«تیری فرمو » دبیر جشنواره فیلم
کن در جدیدترین مصاحبه خود بهصورت رسمی
اعالم کرد ،هفتاد و سومین دوره جشنواره فیلم
کن در سال  ۲۰۲۰قطعا برگزار نخواهد شد ،اما
فهرست آثار پذیرفتهشده در این دوره از جشنواره،
درماهژوئناعالمخواهدشد.ویهمچنینمطرح
کرد« :فهرست فیلمهای جشنواره کن ۲۰۲۰
به صــورت متداول سالهای گذشته و در قالب
بخشهایرسمیرقابتی،نوعینگاه،غیررقابتی
و...اعالمنخواهدشد.احمقانهاستکهتصورکنیم
اتفاقی روی نداده اما از صمیم قلب میخواهیم
فیلمهایی را که تماشا کردیم و دوست داشتیم
معرفی کنیم و این وظیفه ماست که به این فیلمها
کمککنیممخاطبانخودراپیداکنند.همچنین
برخی از فیلمهای ارســالــی بــه جــشــنــواره کن
 ۲۰۲۰برای دوره آینده جشنواره در سال۲۰۲۱
دوباره مورد بررسی قرار میگیرند ».دبیر باسابقه
جشنواره کن همچنین گفت :فیلمهای اعالم
شده در فهرست رسمی جشنواره که در ماه ژوئن
معرفی میشوند ،میتوانند با ِلیبل «کن»۲۰۲۰
درسینماهاودیگرجشنوارههایسینماییازجمله
جشنواره ونیز ،تورنتو ،دوویــل ،سن سباستین،
آنگولم،نیویورک،بوسانوجشنوارهلومیرفرانسه
بهنمایشگذاشتهشوند.باوجوداینبازارجشنواره
فیلمکنامسالبهصورتآنالینوازتاریخ ۲۲تا۲۶
ژوئن( ۲تا ۶تیر)برگزارخواهدشد.

انگلستان به فکر بازگشایی
سینماها در تابستان است
دولــت انگلستان قصد دارد در مــاه ژوئیه (تیر)
سینماهارابازگشاییکند.
به گزارش مهر ،انگلستان با تعیین اقدامات جدید
برایهرکسیکهبهاینکشورسفرمیکند،ازیکم
ژوئیه ( ۱۱تیر) صنایع مهمانپذیری و دیگر مراکز
عمومی از جمله سینماها را بازگشایی میکند.
بوریس جانسون در یک سخنرانی  ۱۴دقیقهای
نقشه راه را برای شروع به کار مجدد اقتصادی این
کشورپسازیکقرنطینههشتهفتهایاعالمکرد.
وی گفت قرنطینه ادامه مییابد اما در سه مرحله
اقــدام به کاهش محدودیتها میکند .در هفته
آینده کارگران ضروری و آنهایی که نمیتوانند
از خانه کار کنند –مانند کارگران ساختمانی-
تشویق میشوند تا سر کار برگردند .ورزش روزانه
از چهارشنبه برای همه به صورت نامحدود آزاد
میشود و از یکم ژوئــن ( ۱۲خــرداد) مغازهها و
مدرسههاشروعبهکارمیکنند.ویابرازامیدواری
کردتاژوئیهصنایعمهمانپذیریوبرخیمکانهای
عمومیازجملهسینماهاکارخودراشروعکنند.
یک دوره قرنطینه نیز بــرای همه افــرادی که به
بریتانیا سفر کنند در نظر گرفته میشود .خطوط
هوایی و فرودگاهی نیز اعالم کردند مسافرانی که
از خارج وارد شوند ،باید  ۱۴روز خود را قرنطینه
کنند.دولتهماکنوندرحالتنظیمپروتکلهای
تولید مجدد است تا دستورالعملهای الزم برای
هفتههایآیندهتهیهشود.
انگلستان با ثبت مرگ  ۳۱هزار و  ۵۸۷نفر از
ایتالیا که تاکنون  ۳۰هزار و  ۳۹۵کشته بر اثر
ابتال به ویروس کرونا داشته  ،پیش افتاده است.
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فرمان «سینما تراکتور» دردستان حاتمیکیا
سازمان اوج در ادامه اکرانهای متفاوت «خروج» ،این فیلم را برای کشاورزان تراکتورسوار نمایش داد

تراکتورسوار در فیلم «خروج» را تماشا کردند.
این اکران در سکوت خبری اتفاق افتاد و روز
گذشته تصاویر و خبر آن منتشر شد .کشاورزان
به بهانه این اکران ،فرصتی پیدا کردند تا درباره
مشکالت خود با خبرنگاران صحبت کنند.
باید صبر کرد و دید آیا کشاورزان دیگر نقاط
ایران هم به تماشای این فیلم خواهند نشست و
«سینما تراکتور» ادامه خواهد داشت؟

وقتی جدیدترین ساخته ابراهیم حاتمیکیا
در سیوهشتمین جشنواره فجر رونمایی
شد ،هیچ کس تصور نمیکرد شرایطی فراهم
شود که این فیلم اکران بسیار متفاوتی داشته
باشد ،اما حاتمیکیا و مؤسسه اوج با استفاده
از وضعیت تعطیلی سینماها ،سراغ راههای
جدید و متفاوتی بــرای نمایش عمومی فیلم
رفتند ،قواعد اکــران را به کلی تغییر دادنــد و
اکنون در این زمینه پیشرو هستند .سازمان
هنری-رسانهای اوج بعد از اکــران آنالین و
سینما ماشین ،اکنون این فیلم را در نمایشی
با عنوان سینما تراکتور نیز اکران کرده است.

▪ماندگاری«خروج»درذهنسینماومخاطب

▪آغاز اکران آنالین با «خروج»

اوج در اولین قدم بــرای نمایش عمومی فیلم
«خــروج» ،این اثر را از  27فروردین به صورت
اینترنتی و از طریق اکــران در سرویسهای
ویاودی بــه نــمــایــش درآورد .بــعــد از ایــن
خطشکنی،کارگردانانوتهیهکنندگاندیگری
همبهفکراکرانآنالینفیلمخودافتادند.عدهای
دیگر هم که چنین ایـــدهای را در ذهــن خود
داشتنداماهرگزآنراعملینکردهبودند،جرئت
کردندومتقاضیاکراناینترنتیشدند.اکنون
اکــران آنالین پنج فیلم قطعی شده و در صف
اکران اینترنتی هستند .بنابراین اولین ابتکار
صاحبان فیلم و حاتمیکیا در مقام کارگردان
برایاکرانایناثر،بسیارتأثیرگذاربود.
▪بازگشتدوبارهبهسینماماشین

پسازاینکهبهدلیلشرایطقرنطینهوتعطیلی
سینماها ،سرویسهای ویاودی به نوعی

تبدیل به پــرده سینما شدند ،پارکینگ برج
میالدهمحکمسالننمایشراپیداکرد.قراربر
این شد که فیلم «خروج» در قالب طرح «سینما
ماشین» به نمایش درآید و تماشاگران از داخل
خــودروی خود فیلم را تماشا کنند« .خروج»
اولین فیلمی نبود که به این روش اکران میشد
و سابقه این طرح به پیش از انقالب میرسید،
بنابراین «سینما ماشین» به واسطه «خروج»
آغاز نشد ،اما به بهانه آن ،برای اولین بار پس
از انقالب دوباره شاهد چنین شیوه متفاوتی
برای تماشای فیلم بودیم« .طال» نیز در صف
نمایش در «سینما ماشین» قرار دارد و احتماال
«تومان» نیز در قالب این طرح اکران خواهد
شد.درروزهایاخیر،زندهشدندوباره«سینما
ماشین» در ایران ،بازتاب فراوانی در رسانههای
معتبر بینالمللی مانند هالیوود ریپورتر و

آسوشیتدپرس داشت .دومین قدم صاحبان
«خروج» برای اکران فیلم هم موثر و مهم بود،
تا حدی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته
و صاحب سینما مانند آمریکا هم تصمیم به
گسترش «سینما ماشین» به عنوان راهکاری
برای فرار از کسادی سینماها دارند.
▪کشاورزانپیشوادرسینماتراکتور

ابراهیم حاتمیکیا بــاز هــم بــه ســراغ اقــدام
جالب و متفاوتی برای اکران فیلم خود رفته و
«اولین» دیگری را به نام «خروج» زده است .او
یک شنبهشب این فیلم را در فضای باز ،برای
کــشــاورزان روســتــای یوسفرضا شهرستان
پیشوا ،کسانی که یکی از اصلیترین مخاطبان
این اثر هستند اکران کرده است و کشاورزان
سوار بر تراکتورهای خود ،ماجرای پیرمردهای

گذشته از همه تأثیراتی که اکــران آنالین و
«سینما ماشین» بر سازوکار اکران فیلمهای
سینمایی گذاشته  ،این اکرانها بــرای فیلم
«خروج»هماتفاقاتمهمیرارقمزدهاست.اگر
این فیلم به طور طبیعی و طبق روال معمول در
سالنهایسینمااکرانمیشد،باالخرهدرحد
و اندازه نام حاتمیکیا تا حدودی دیده میشد،
امانمایشاینترنتیفیلمو«سینماماشین»باعث
شده این فیلم بیشتر دیده شود و حتی آن دسته
ازتماشاگرانیکهشایدمخاطبآثارحاتمیکیا
نباشندهمبهواسطهتجربهجدیددیدنفیلمدر
ماشین پس از خانهنشینی طوالنی یا تماشای
یک فیلم جدید از تولیدات سینمای ایــران
در اینترنت ،پای تماشای «خــروج» بنشینند،
بنابراین روشهای متفاوت اکران «خروج» به
دیدهشدنفیلمکمکبسیارمهمیکردهاست.
عالوه بر این ،وقتی نام فیلم «خــروج» از امروز
تا همیشه همراه جمالتی مانند «اولین اکران
آنالین»« ،بازگشت سینما ماشین» و «سینما
تراکتور» دیده شود ،قطعا در ذهن مخاطب و
درحافظهسینمایایرانماندگارخواهدشد.

«مافیا»تمرینشناختدروغگواست
علیرام نورایی با اشــاره به استرس اولیهاش
برای قبول اجرای مسابقه تلویزیونی «شهروند
و مافیا» بیان کرد که قرار نیست مجری باشد و
حتی نمیخواهد در آینده به عنوان مجری-
بازیگر شناخته شود.
علیرام نورایی بازیگر سینما و تلویزیون که
این روزها در مقام مجری ،مسابقه تلویزیونی
«شهروند و مافیا» را روی آنتن شبکه سالمت
دارد ،در گفت وگو با مهر درباره این تجربه تازه
خود توضیح داد« :من خود را مجری نمیدانم
بلکه یک بازیگر هستم و دغدغههایم در عرصه
بازیگری است و در این سالها تالش کردهام
خود را در همین زمینه حفظ وبتوانم پیشرفت
کنم».

نوراییکهدرسریالهایمختلفیدرنقشهای
جاسوسی و پلیسی ظاهر شده است ،درباره
حضورش در فضای رازآلود «مافیا» با کمک آن
نقشها بیان کرد«« :مافیا» پر از رمز و راز است،
تکتک آدمهــا نقاب به صورت دارنــد و راوی
آگاه به تمام اتفاقات است .راوی باید مراقب
رفتار و حرکت بدن و چهره باشد تا آدمهایی که
حرفهای هستند از راوی حقیقتی را دریافت
نکنند .من باید سعی میکردم حرکت چشمم
چیزی را لو ندهد .نهایت سعی من این بود که
کمترین تاثیر را در روال طبیعی بازی داشته
باشم .از این حیث که نقشهای مرموز زیاد
بازی کردم ،فکر میکنم خیلی کمککننده
بود .برای خودم خیلی چالش برانگیز بود که در

چهره ها و خبر ها
کیانوشعیاریازهفتهگذشته،
با رعایت اقــدامــات بهداشتی
ادام ــه تــصــویــربــرداری سریال
« 87متر» را از سر گرفته است.
علی دهکردی ،محمد بحرانی،
مهران رجبی و دیبا زاهــدی از بازیگران این
مجموعه هستند.
رضا رشیدپور در برنامه «اتفاق»
گفت که از دیدن بغض علیرضا
افتخاری در «دورهمی» بسیار
ناراحت شده است .او همچنین
خطاب به افتخاری گفت که قدر
کارهاییراکهبرایموسیقیایرانکردهمیدانیم.
سیما تیرانداز همزمان با آغاز
دوبـــاره تصویربرداری سریال
«خانه امن» به کارگردانی احمد
معظمی ،بازی در این سریال را
ادامــه خواهد داد .این سریال
فضایامنیتیداردودربارهتهدیداتداعشاست.
مــحــســن کــیــایــی از امــشــب
بازپخش مینی سریال «کشیک
قــلــب» مــحــصــول ســـال ،95
ساختهحسینمهکامراازشبکه
آیفیلم روی آنتن دارد .کیایی
ایــن روزهــا با سریال «همگناه» نیز در نمایش
خانگی دیده میشود.
پــردیــس احمدیه بــه زودی با
اکـــران آنــایــن فیلم «تــومــان»
اثـــر مــرتــضــی فــرشــبــاف ،در
سرویس های و ی اودی دیده
خ ــواه ــد شـــد .ایـــن فــیــلــم در
جشنواره فجر  98اکــران شد و مورد استقبال
چندانی قرار نگرفت.
بـــهـــاره افــــشــــاری بـــه بــهــانــه
شـــوخـــیهـــای کــــاربــــران با
شخصیت «فرشته» در سریال
«او یک فرشته بود» ،تصویر این
کاراکتر را منتشر کرده و نوشته
خدا را شکر میکند که این نقش بعد از  15سال
همچنان در ذهن مردم زنده است.

این مسابقه در برابر کسانی که همه حرفهای و
دنبال یک آتو بودند چگونه باید رفتار کنم و خدا
را شکر میکنم سوتی و اشتباهی در این زمینه
مرتکب نشدم».
وی در پاسخ بــه ایــن س ــوال کــه «مــافــیــا» چه
همخوانیبافرهنگایرانیانوبهویژهمنتقدانی

که معتقد هستند دروغ را آمــوزش میدهد،
دارد ،بیان کرد« :من چندان سواد علم روان
شناسی نــدارم ،اما با این مخالف هستم که
«مافیا» قانع کردن و آموزش دروغ گفتن است،
چراکهماطرفدیگرمسئلهرانگاهنمیکنیمکه
شناخت دروغگو را آموزش میدهد».

مهدی زمینپرداز که با بازی در
دو قسمت «ماجرای نیمروز»
شناخته مــیشــود ،در پاییز
امسال احتماال با فیلم جنجالی
«دیدن این فیلم جرم است!» به
سینماها خواهد آمد .او بازیگر نقش اصلی این
فیلم است.

