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نمایشگاه
هزینه غرفههای ناشران داخلی
نمایشگاه کتاب افزایش نیافت

مدیر کمیته ناشران داخلی سی و دومین
دوره نمایشگاه کتاب تهران گفت :قیمت
غرفهه��ای بخش داخلی س��ی و دومین
نمایش��گاه بینالمللی کتاب تهران گران
نخواهد ش��د و هزینه ها به میزان س��ال
گذش��ته است.س��ید رفیع احم��د جواهر
مدیر کمیته ناشران داخلی سی و دومین
دوره نمایشگاه کتاب تهران در گفتوگو
با ف��ارس درباره این دوره از نمایش��گاه
و حضور ناش��ران بخش داخل��ی اظهار
داشت :هزینههای نمایشگاهی نسبت به
سال گذشته تغییر نخواهد داشت.وی در
توضیح بیشتر پیرامون هزینه غرفههای
نمایش��گاه کتاب و اینکه شاهد افزایش
هزینههایی در کش��ور هش��تیم اما تدبیر
خ��اص برای نمایش��گاه کت��اب صورت
گرفت��ه ،تصریح کرد :قیم��ت غرفههای
بخش داخلی گران نخواهد شد و هزینه
ها به میزان س��ال گذشته است.جواهری
در بخ��ش دیگری از س��خنانش با متراژ
فضای حضور ناش��ران داخلی هم اشاره
کرد و گفت :با توجه به ساخت و سازهای
صورت گرفت��ه در مصالی امام خمینی،
فضای حضور ناش��ران داخلی نسبت به
سال گذشته افزایش چشمگیری خواهد
داشت.

کتاب
سمیه عالمی:رمانی درباره
اتفاقات دهه  ۶۰نوشتهام

نویسنده «مسافر جمعه» گفت :رمانی ویژه
قشر بزرگسال نوشتهام که به اتفاقات دهه
 ۶۰پرداخته است.سمیه عالمی نویسنده و
پژوهشگر عرصه ادبیات در گفتگو با میزان
در خصوص آخرین فعالیتهای خود در این
عرصه گفت :کتابی درباره اتفاقات دهه ۶۰
نوشتهام که «یکی میان ما راه میرود» نام
دارد.وی درباره مضمون روایی این اثر اظهار
کرد :این کتاب به همه جریانهای سیاسی
این بازه زمانی ،حضور افراد فعال و موثر در
سرنوشت جمهوری اسالمی ایران مربوط
میشود و روی خودشناسی تاکید دارد.این
نویس��نده با اش��اره بر حضور ابعاد عاطفی
در ج��ای جای اثر بیان کرد :این کتاب تم
عاشقانه دارد و تصویر انسان دهه  ۶۰ایرانی
را به تصویر کشیده است.وی با اعالم نام
جدیدترین نوشته خود تصریح کرد :وقایع
کت��اب “یکی میان ما راه م��یرود” درون
مرزی و برون مرزی اس��ت و قرار اس��ت
از س��وی انتشارات سوره مهر چاپ و روانه
بازار ش��ود و امیدوارم مورد استقبال اهالی
ادبیات و کتاب قرار گیرد.الزم به یادآوری
است ،این نویسنده با نگارش کتاب “مسافر
جمعه” نیز در خالل یک داستان عاشقانه
به اتفاقات سیاسی دهه  40پرداخته بود که
آن هم بر خودشناسی تاکید داشت.

سریال
کارگردان «پسران سپیدرود»
باز هم تغییر کرد

تهیه کننده س��ریال «پس��ران سپیدرود»
گفت :بخش��ی از فیلمنامه این سریال بر
اساس تغییر کارگردان دستخوش تغییراتی
شده و قرار است «پسران سپیدرود» در شهر
دیگری در شمال کشور مقابل دوربین برود
تا بتوانیم در دهه فجر سال آینده به پخش
برسیم«.اسداهللاعالیی»تهیهکنندهسریال
«پسران سپیدرود» درباره مراحل تولید این
سریال گفت :به تازگی تغییرات زیادی در
این س��ریال انجام دادیم ک��ه یکی از آنها
تغییر کارگردان اس��ت و ب��ه امید خداوند
اوایل سال آینده سریال کلید میخورد .وی
ادامه داد :بخشی از فیلمنامه این سریال بر
اساس تغییر کارگردان دستخوش تغییراتی
ش��ده و قرار است «پس��ران سپیدرود» در
شهر دیگری در شمال کشور مقابل دوربین
برود تا بتوانیم در دهه فجر س��ال آینده به
پخش برس��یم .این تهیه کننده همچنین
اف��زود :این س��ریال در مرحله پیش تولید
ق��رار دارد و برخی از بازیگران نیز انتخاب
ش��ده بودند ،اما با حضور کارگردان جدید
احتمال تغییر در بازیگران نیز وجود دارد .به
گزارش فارس ،حسن هدایت و پرویز شیخ
طادی کارگردانهای قبلی سریال «پسران
سفیدرود» بودند که هر کدام بنا به دالیلی
از ای��ن پ��روژه جدا ش��دند .این مجموعه
تلویزیونی که هم زمان با چهلمین س��ال
انقالب اس�لامی ایران توسط مرکز سیما
فیل��م تولید میش��ود ،داس��تان نوجوانی
به نام «امیرحمزه» درروس��تای پاش��اکی
درشمال کشور را نشان میدهد .امیرحمزه
بایاری پدربزرگ انقالبی و دوس��تان مبارز
زندان��یاش به آگاهی انقالبی میرس��د و
طی حوادثی در مس��یر مبارزه با حکومت
پهلوی قرار میگیرد .او میفهمدکه دفاع
ازاعتقادات دینی ،استقالل و آزادی هزینه
دارد و باید از جان مایه گذاشت.

س��ریال «مر قانون» به تهیهکنندگی
مه��ران مه��ام ب��ا داس��تان مدی��ر
بازنشس��تهای ک��ه نمیخواه��د میز
خود را تحویل دهد ،در  ۱۶قس��مت
در ایام ن��وروز  ۹۸روی آنتن میرود.
مهران مهام تهیهکننده س��ریال «مر
قانون» درباره روند تولید این سریال
به مهر گف��ت :تاکنون ح��دود ۵۰۰
دقیق��ه از این س��ریال تصویربرداری
شده و قرار اس��ت حدود  ۶۳۰دقیقه
ب��ه تصویربرداری برس��د.وی درباره

مدیری که نمیخواهد بازنشسته شود

تعداد قسمتهای سریال عنوان کرد:
ما در ای��ام نوروز  ۹۸دو روز رحلت و
شهادت داریم که سریال در آن  ۲روز
پخش نمیشود ولی با توجه به اینکه
تعداد روزهای ایام نوروز بیشتر است
فک��ر میکن��م  ۱۶قس��مت خواهیم
داشت و احتماال یک روز هم سریال
را زودتر شروع کنیم که البته چندان
موافق این کار نیستم.این تهیهکننده
درب��اره حضور بازیگران جدید در این
سریال توضیح داد :مهران رجبی که

نقش یک مس��ئول بازنشسته را دارد
و شهین تس��لیمی آخرین بازیگرانی
هس��تند که ب��ه کار اضافه ش��دند و
دیگ��ر قرار نیس��ت بازیگ��ر جدیدی
به س��ریال بپیوندد.وی درباره اینکه
ممکن اس��ت س��ریال برای گروهی
برخورنده باشد ،گفت :ابتدای سریال
به نوعی یک طنز سیاس��ی دارد که
با بحث بازنشس��تگی مرتبط اس��ت.
به نظرم ما مردم بدبدرقهای هس��تیم
و با فردی که میخواهد بازنشس��ته

ش��ود کاری میکنیم که نمیخواهد
می��زش را تحوی��ل دهد.س��ریال
نوروزی «مر قان��ون» به کارگردانی
علیرضا نج��فزاده و محمدحس��ین
لطیفی ای��ن روزها ب��رای پخش در
ایام نوروز از شبکه سه سیما در حال
تصویربرداری اس��ت.امیرعباس پیام
و مهدی روش��نروان متن فیلمنامه
این سریال را مینویسند که نگارش
آن همزمان ب��ا تصویربرداری پیش
میرود.بازیگران این سریال عبارتند

گالیه «رضا بابک» از بی توجهی
به نسل پیشکسوت سینما

از :مرجانه گلچین ،هدایت هاش��می،
مه��ران غفوریان ،یوس��ف تیموری،
ناهید مسلمی ،ش��یدا خلیق ،مهشید
ناصری ،دلس��ا ملکی ،مهران رجبی،
ناصر اشکان اش��تیاق ،کریم قربانی،
س��پند امیرس��لیمانی ،محم��د الهی،
داریوش سلیمی و...

مرضیه هاشمی  :حجاب را اختیاری پذیرفتم

پیروزی انقالب اسالمی جرقه نزدیک شدن من به اسالم بود

گ�روه فرهنگ�ی  :خبرن��گار ش��بکه پ��رس تی وی
گفت:پیروزی انقالب اسالمی جرقه نزدیک شدن من
به اسالم و آشنایی با حجاب بود .مرضیه هاشمی در
برنامه تلویزیونی «اختیاریه» گفت :من یک مادر ،یک
مادربزرگ و یک فعال رس��انه هستم و فعالیت های
فرهنگی انجام میدهم که جوان ها خیلی دوست دارند
آن را دنبال کنند.وی در ادامه درباره مس��لمان شدن
خود بیان کرد :پیروزی انقالب اسالمی جرقه نزدیک
ش��دن من به اس�لام بود .من یک ژورنالیست بودم
و کنجکاو بودم که این انقالب چگونه پیروز ش��ده از
این رو بعد از پیروزی انقالب من به اس�لام نزدیک
شدم.هاشمی ادامه داد:هرکسی که در خانه مسیحی
و یهودی بزرگ می ش��ود طبیعی است که در همان
مسیر قرار بگیرد ولی من از ابتدا دنبال تعریف خدا در
دین مسیحیت بودم و یکش��نبه هر ماه آداب اصلی
خودمان را انجام میدادم ،اما هیچ وقت نتوانستم این
آداب را درک کن��م.وی ادام��ه داد :اگر بخواهم یک
زندگی آزادانه را تعریف کنم ،به اسالم اشاره می کنم.
البته مسیحیت هم حد و خطوط خود را دارد اما تعریف
آن متفاوت اس��ت و اسالم با جزئیات بیشتری به آن
پرداخته است .برای من تعریف خدا اهمیت بیشتری
داشت و من به دنبال تعریفی واحد بودم.
حجاب را اختیاری پذیرفتم


هاشمی افزود :در این دو سال به دنبال حقیقت رفتم
تا اس�لام را درک کنم .اسالم یک بسته کامل است
و حجاب هم بخشی از آن است و من دین اسالم را
کامل پذیرفتم ،البته آن زمان محدویت های بسیاری
برای خانمهای محجبه وجود داش��ت و مادرم نگران
این موضوع بود ولی من حجاب را اختیاری پذیرفتم

ایران گفت :من روز گذشته در دانشگاه تهران بودم و
راجع به این موضوع صحبت ک��ردم .مردم ایران به
دلیل انزجار از آمریکا و درگیری با این کش��ور ،شعار
می دهند؛ من نیزمرگ بر آمریکا میگویم چون قبل
از مسلمان شدن به این نتیجه رسیدم آن سیستم باید
عوض ش��ود و خیلی از مردم ای��ران در طول این ۴۰
سال به دلیل سیاستهای ظالمانه آمریکا کشته شدند و
حتی امروز نمی توانند برای بیمارشان دارو تهیه کنند.
خبرنگار شبکه پرس تی وی گفت:ما سرخپوستها
و سیاهپوس��تها برای آمریکا زحمت کشیدیم و آن
کشور را ساختیم ،لذا آن کشور حق ماست و پاسپورت
آمریکایی ام را آتش نمیزنم چرا که شاید یک روز به
آنجا بازگشتم.وی با اشاره به دوران دستگیری خود در
زندان آمریکا گفت :در تمام دوران زندانی بودنم هیچ
اطالعی از فضاس��ازی خبری بیرون نداشتم ،و وقتی
آزاد شدم ،فرزندانم من را مطلع کردم.

و با مطالعه به آن رسیدم.وی ادامه داد :ایران در اواخر
دوران جنگ ،ایران بس��تهای بود و خوش بودیم ،اما
امروز پیشرفت و فناوری وجود دارد از این رو ناامیدی
ه��م وجود دارد چ��را که کش��ورهای دیگر فرهنگ
خود را به ما دیکته میکنند.هاشمی با پخش کلیپی
غافلگیرانه از تبریک فرزندان خود به مناسبت روز مادر
گری��ه کرد و در ادامه گفت :ظلم س��تیزی مهمترین
آرمان من است .ما شاهد ریزش آرمانها و رویارویی
با مشکالت مختلف هستیم اما این باعث نمیشود که
من با چش��م بسته همه حرفها را قبول کنم .وی با
بیان اینکه ما باید واقع بین باش��یم ،تصریح کرد :من
در همین جامعه ایران زندگی میکنم و براساس ریال
حقوق میگیرم و صاحب خانه نیس��تم البته هیچ گاه

از انتخاب ایران برای محل زندگی پش��یمان نیستم.
هاشمی در ادامه درباره درگیری روسیه و انتخابات این
کشور گفت :دستگیری من ربطی به انتخابات روسیه
اصل مطلب درگیری آنها با من ،ایران بود.
نداشت و ِ
آنها به دنبال تهدید من به عنوان ژورنالیست و افراد
جویای حقیقت هستند.هاشمی تصریح کرد :آنها بارها
راجع ب��ه ایران و کارهای من اش��اره کردند و از من
خواس��تند که کاری در دفاع از اسرائیل بسازم .درباره
منافقین و هوالکاست با من صحبت کردند؛ صحبت
های آنها کامال بازجوی��ی بود .هربار که درباره ایران
حرف میزدند من پاسخ دادم که من خبرنگارم و هیچ
جایگاهی در دولت ایران ندارم.هاشمی در ادامه درباره
شعار مرگ بر آمریکا و فریاد زدن آن در راهپیماییهای

داعش نتوانست مقابل عظمت راهپیمایی اربعین

بایستد

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،فاطمی در
بخ��ش «ایس��تگاه اختیاری��ه» س��وال در پاکت را
بیجواب گذاشت و در پایان درباره راهپیمایی اربعین
حسینی اظهار کرد :رس��انههای جهانی ،راهپیمایی
اربعی��ن را بایکوت میکنند .برخی تنها اش��اره ای
می کنن��د و برخی حتی حرف��ی از این گردهمایی
 ۲۵-۲۰میلیونی نمی زنند و همه این حماسه جهانی
و حضور حداکثری تمام مردم جهان را اطالع رسانی
نمیکنن��د ،حتی وقتی داعش ه��م در عراق وجود
داش��ت نتوانس��ت مقابل این عظمت بایس��تند و با
شکوه برگزار شد.

خشایار الوند  :یک سال ونیم پس از جنگ با داعش

جزئیات تازه از اپیزودنوروزی«پایتخت»

نویس��نده اپیزود ویژه «پایتخت» درباره
موقعی��ت خان��واده معمول��ی و حض��ور
کاراکترهای ای��ن مجموعه در قصه این
قسمت نوروزی ،توضیحاتی ارائه کرد.
خش��ایار الوند نویس��نده «پایتخت» در
توضیحاتی درباره فیلمنامه اپیزود ویژهای
که قرار است برای شب سال نو آماده شود
به مهر گفت :متن فیلمنامه کار آماده است
و این روزه��ا در حال انجام روتوشهای
نهای��ی روی آن هس��تیم.وی درب��اره
موقعیتهای کمدی این اپیزود ویژه نوروز
 ۹۸که در یک قسمت پخش خواهد شد،
عنوان کرد :ما اساس��ا در همه فصلهای
«پایتخت» اولین نیتمان سرگرم کردن

مخاطب بوده اس��ت ،شاید موقعیتهایی
که طراحی میکنیم کمی متفاوت باشد،
این موقعیتها خیلی رئال و باورپذیر است
و تقریبا فانتزی نیست و حتی اگر حوادثی
مثل مواجهه با داعش و یا سقوط از بالن
را در متن داستان طراحی میکنیم باز هم
س��عی کردهایم باورپذیر و براساس روال
معمول زندگی باش��د .در این اپیزود ویژه
هم همین کار را انج��ام میدهیم .الوند
با اش��اره به س��ختی نگارش این اپیزود
ویژه بیان کرد :نگارش این موقعیتهای
کم��دی در  ۹۰دقیقه و یا  ۱۰۰دقیقه که
مش��ابه یک تله فیلم است ،خیلی سخت
بود .م��ا در س��ریالهای «پایتخت» دو

س��ه قس��مت اولیه را به نوع��ی طراحی
میکردیم که در قس��متهای چهارم و
پنجم کار شروع شود اما اینجا این فرصت
را نداشتیم.
خان�واده نق�ی معمولی در ش�ب آخر

سال

وی درب��اره موقعیتهای داس��تانی تک
قس��مت نوروزی «پایتخت» هم گفت:
موقعیت این افراد حدود یک و نیم س��ال
بعد از س��فر و اتفاقات سوریه است که در
فصل قبل ش��اهد آن بودی��م و حاال در
شب آخر سال جدید اتفاقاتی رخ میدهد.
این نویسنده درباره حضور ترکیب کامل

بازیگران با توجه به اینکه برخی از آنها
سر کارهای دیگر هستند و پررنگ بودن
نقشها ،گف��ت :همه بازیگ��ران گرفتار
پروژههای دیگر هس��تند ام��ا در این کار
هم حضور دارند با این حال نقی و ارسطو
م��دت زمان بیش��تری به نس��بت دیگر
کاراکترها بازی دارند.
کشتن باباپنجعلی به صالح نبود!


الوند درباره حضور علیرضا خمسه نیز که
شایعه شده بود دیگر در «پایتخت» حضور
ندارد هم بیان کرد :باباپنجعلی هم در این
تک اپیزود حض��ور دارد و به نظرم برای
س��اخت یک اپیزود  ۹۰دقیقهای کشتن

باباپنجعلی به ص�لاح نبود (میخندد) ما
همچنان از قابلیتهای علیرضا خمس��ه
اس��تفاده می کنیم و اتفاقا او هم حضور
متفاوت��ی در این تک قس��مت دارد.وی
در پای��ان درب��اره س��ریال «پایتخت» و
این اپی��زود ویژه بیان کرد :تالش ما این
است که مردم با این اپیزود سرگرم شوند
اما کار س��ختی است چون توقعات همه
نسبت به «پایتخت» باال رفته است.اپیزود
ویژه «پایتخت» ب��ه تهیهکنندگی الهام
غفوری ،کارگردانی سیروس مقدم برای
شب تحویل سال  ۹۸ساخته میشود و در
آن خشایار الوند نویسنده و محسن تنابنده
سرپرست نویسندگان است.

میرکریمی  :جوانان شتاب نکنند

س��یدرضا میرکریمی داور جش��نواره «فیلم »۱۰۰
ضمن برش��مردن نقاط قوت و ظرفیتهای فیلم
کوتاه ،درباره شتابزدگی برای ورود به سینمای بلند،
به فیلمسازان جوان هشدار داد.
س��یدرضا میرکریم��ی کارگ��ردان س��ینما و داور
دوازدهمین جشنواره بینالمللی «فیلم  »۱۰۰درباره
کیفیت آثار راه یافته و س��طح امید به فیلمس��ازان
جوان حاضر در این جشنواره به خبرنگار مهر گفت:
جشنواره بینالمللی فیلم  ۱۰۰چند ویژگی مهم دارد
که به لحاظ فنی و فرمی در گزیدهگویی ،سادهگویی
و ارایه خالقیت در مدت زمان کوتاه و تعریف قصه
و انتق��ال حس نیاز به مه��ارت دارد و خیلی راحت
میتوان ب��ا دیدن فیلمهای این جش��نواره میزان
مهارت فیلمس��ازان جوان برای ورود به س��ینمای
حرفهای را سنجیده و توانایی افراد را شناسایی کرد
چرا که وقتی قالب فیلم وس��یعتر و مدت زمان آن
بیشتر میشود ،شرایط برای پنهان کردن ضعفها
فراهم اس��ت اما در فیلمهای  ١٠٠ثانیهای مجالی
برای پنهان کردن ضعفها و آس��مان و ریسمان
بافی وجود ندارد.وی افزود :اخالقگرایی ش��اخصه
دیگری از این جش��نواره است که بهعنوان رسالت
اصلی آثار هنری امروز محس��وب میشود .از این
جهت فیلمهای جش��نواره جذابیت زی��ادی دارند.
تعداد زی��ادی از فیلمهایی ک��ه در جایگاه داوری
دیدهام از لحاظ فرم و محتوا بس��یار شگفتانگیز و
حتی بیش از انتظ��ار هیات داوران خوب بودند که

ظرفیتهایویژهفیلمکوتاهبرایعبورازمرزها

این امر نشاندهنده قابلیت پذیرش مسئولیتهای
بزرگ برای فیلمس��ازان جوان است ،چرا که همه
مه��ارت و تس��لط اداره صحنه را داش��ته و امکان
تشخیص فیلمسازان کاربلد و یا آماتور غیر حرفهای
را ایجاد کرده است.
اندیشههای بزرگ در فیلمهای کوتاه


میرکریمی تش��خیص فیلمهای ضعیف و قوی را
وجه تمایز این جشنواره با سایر جشنوارههای فیلم
دانست و عنوان کرد :در ساخت فیلم بلند تشخیص
بهرهمندی از تیم حرفهای کارس��ختی است اما در
فیل��م کوتاه ع�لاوه بر درک دقی��ق کار حرفهای،
بیش��تر با فکر فیلمس��از رو به رو هستیم و مفهوم
بهصورت عریان و در چند ثانیه به مخاطب منتقل
میشود .در روند تولید فیلم ،تاثیر اجرای فیلمنامه
غیرقابل انکار است اما در برخی مواقع فکر تا حدی
خالص ،درست و جداب است که تا زمانی که تیتراژ
را نخوانید متوجه نمیشوید که با فیلمساز تازه کار
طرف هس��تید چرا که با اندیش��های بزرگ رو به
رو میش��وید .وی درباره نقش و کاربرد فیلمهای
 ١٠٠ثانی��های در تاثیرگ��ذاری بر مخاطب فضای
مج��ازی اظهار کرد :خ��ارج از چارچوب تلویزیون،
در فضای مجازی باالخص اینس��تاگرام ،یک بازار
بزرگ تجاری وجود دارد که با آثاری محدود به زیر
یک دقیقه از مرزهای کشور فراتر رفته و مخاطب
بینالمللی را به خود جذب میکند .این گستره نقطه

آغازینی برای رسالت جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰
اس��ت که با پرداختن به موضوعات جهانشمول و
بهروز جامعه بش��ری ،فضایی اشتراکی با ملتها و
فرهنگه��ای دیگر ایجاد و ش��رایط را برای ورود
عالقهمندان به این عرصه و انتش��ار آثارش��ان در
سطح بینالمللی با سرعت بیشتر فراهم کرده است
و تا جایی پیش میرود که منجر به بازخورد و انتقال
رون��د تاثیرگذاری فیلم ها ب��ر مخاطب بینالمللی
میشود.
قدرت نفوذ فیلم کوتاه برای عبور از مرزها


کارگردان «دختر» عنوان کرد :برخالف س��ینمای
حرفهای که مکانیزم پیچیدهای برای اکران فیلمها
دارد ،قابلیت دسترسی آسان به فیلمهای کوتاه در
فضای مجازی ،نفوذ پر قدرت و توانایی بر خارج از
مرزها داشته و مکانیزم اکرانهای سخت و طاقت
فرسا را در هم شکسته است.مشکل امروز سینمای
ما کمالطلب��ی افراد و هدف ق��رار دادن رقابت با
دیگران است که مانع از فکر کردن به محتوا و فرم
فیلمها ش��ده و زود افراد را صاحب ادعا میکندوی
با اش��اره به تجربه ش��روع فعالیت خود در عرصه
فیلمسازی و مسیر پیش روی فیلمسازان نوپا اظهار
کرد :فیلمس��ازی برای نسل ما این آموزه را داشته
اس��ت که صبور باشیم و در ساخت فیلم سینمایی
شتاب زده عمل نکنیم .من از سال  ٧۶اولین فعالیت
خود را با فیلم کوتاهی آغاز کردم که در جش��نواره

فیلم فجر به عنوان بهترین فیلم شناخته شد و نهایتا
در سال  ٧٩توانس��تم فیلم بلند خود را بسازم.وی
اف��زود :در این دوره طوالنی تالش برای رس��یدن
به عرصه فیلمسازی بلند ،بارها امکان ساخت فیلم
برایم فراهم بود اما احساس میکردم این فیلم اولی
نیست که باید به واسطهاش وارد سینما شوم و این
ریاضت خودخواسته و تحمیلی از بیرون ،آموزشی
برای تجربه صبوری در جهت رس��یدن به اهداف
بزرگ است .در حالی که گستره و قابلیت دسترسی
به س��ینمای دیجیتال فیلمسازان جوان را با نوعی
شتابزدگی روبه رو کرده است.
عواقب شتابزدگی برای فیلمسازان جوان


میرکریم��ی ضمن تاکی��د بر عواقب ش��تابزدگی
فیلمسازان جوان و هدف قرار دادن رقابت با دیگر
هنرمندان گفت :شاید شتابزدگی فیلمسازان نوپا در
جلوگیری از کهنهگی ایدهها خوب باشد و یا منجر
به جلوگیری از توقعات کوتاه مدت در رس��یدن به
موفقیت باشد اما آسیب بزرگتری را به همراه خواهد
داشت چرا که مشکل امروز سینمای ما کمال طلبی
این افراد و هدف قرار دادن رقابت با دیگران است
که مانع از فکر کردن به محتوا و فرم فیلمها شده
و خیل��ی زود افراد را صاحب ادعا میکند .در حالی
ک��ه رقابت بعد از تولید فیلم خوب بوده و نگاهها را
به افقهای بلندتر و برنامهریزی برای ایده آلهای
سینما روشنفکرانهتر میکند.

بازیگر فیلم بنفشه افریقایی گفت :من در
فیلم ابراهیم حاتمی کیا یک سکانس دو
یا س��ه دقیقه ای را بازی کردم و بسیار
ه��م از آن راضی بودم زیرا ش��خصیتی
ک��ه در فیلم حاتمی کیا کام ً
ال درس��ت
نوشته شده بود و واقع ًا کاراکتر بود .رضا
بابک بازیگر پیشکس��وت س��ینما ،تئاتر
و تلویزی��ون در گفتوگو ب��ا میزان ،در
خصوص بازی در فیلم بنفش��ه افریقایی
گفت :در ابت��دا ایفای این نقش در فیلم
بنفش��ه افریقایی برایم س��خت بود زیرا
من به ش��دت با انرژی ظاهر می ش��وم
و در عوض این کاراکت��ر باید خموده و
مریض کار را ش��روع می کرد .به همین
دلیل خیلی وقتها دوستان برای رسیدن
درس��ت ب��ه ای��ن نقش به م��ن کمک
میکردند.وی در همین راس��تا ادامه داد:
برای بازی در س��ینما بسیار باید کنترل
ش��ده عمل کرد زیرا از نظر من دوربین
های س��ینمایی بسیار بی رحم هستند و
حتی یک پل��ک زدن اضافی هم در آن
به ش��دت درست به چشم میآید.بازیگر
س��ریال “آرایشگاه زیبا” اضافه کرد :من
از بازی در فیلم بنفش��ه افریقایی خیلی
راضی ب��ودم .طی این س��الها کاراهای
زیادی به من پیش��نهاد ش��ده اما آنها را
دوست نداشتم .برای من بازی در نقش
یک ،دو و س��ه مهم نیس��ت .مهم این
اس��ت که آن چیزی ک��ه بازی می کنم
دارای شخصیت و کاراکتر باشد.بابک با
گالیه از بی توجهی به نسل پیشکسوت
سینما خاطرنشان کرد :اگر می بینید من
نیستم زیرا برایم نقشی نیست .بدبختی
سینمای امروز این است که برای امثال
من نقش نوشته نمی شود .من هیچ وقت
نمی آیم و در نقش��ی بازی کنم که یک
گوشه نشسته و روزنامه بخواند و جدول
حل کند .نوش��ته نشدن متن برای نسل
پیشکسوت سینما ناامید کننده است.

شبکه نمایش خانگی
«الزانیا» با بازی جواد رضویان
به شبکه نمایش خانگی رسید

فیلم س��ینمایی «الزانیا» ب��ه کارگردانی
حس��ین قناع��ت و تهیهکنندگ��ی احمد
احمدی ،در ش��بکه نمایش خانگی کشور
توزیع ش��د .به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج��وان ،فیل��م س��ینمایی «الزانی��ا» به
کارگردانی حسین قناعت و تهیهکنندگی
احمد احمدی چهارش��نبه  ۸اس��فندماه،
در ش��بکه نمایش خانگی کش��ور توزیع
ش��د.جواد رضویان ،ارژن��گ امیرفضلی،
بهنوش بختیاری ،نفیس��ه روش��ن ،رضا
ناجی ،یوس��ف تیموری ،یوسف صیادی،
اصغر سمس��ارزاده ،س��اعد هدایتی ،رضا
رویگری ،عباس محبوب ،محمد شیری،
علی کاظمی ،رضا ریاحی ،اردشیر کاظمی،
مهدی حدادی ،پارسیا شکوریفر ،امیرعلی
صالح ،امیرعلی محمودی ،رادین صانعی،
نعیم ش��یخمحبوبی و پارس��ا ن��ژادآذر از
بازیگران فیلم سینمایی «الزانیا» هستند.

جشنواره
یک مکزیکی
رئیس هیأت داوران «کن» شد

«آلخاندرو گونزال��س ایناریتو» کارگردان
اس��کاری اه��ل مکزی��ک به ریاس��ت
هی��أت داوران جش��نواره بینالمللی فیلم
«کن» منصوب ش��د.به گ��زارش فارس
به نق��ل از ِورایِتی« ،آلخان��درو گونزالس
ایناریتو»کارگ��ردان فیلمهای��ی همچون
«بیس��ت و یک گ��رم» و «بازگش��ته»
اولین مکزیکی است که بر مسند ریاست
هیأت داوران جشنواره «کن» مینشیند.
او تاریخچ��ه طوالنی در جش��نواره فیلم
کن دارد جایی که در س��ال  ۲۰۰۰با فیلم
«عشق سگی» به این جشنواره وارد شد و
آخرین حضورش در این جش��نواره به دو
س��ال پیش با «گوشت و شن» در بخش
منتخب رسمی کن حضور یافت.ایناریتو
درباره انتخابش برای ریاست هیأت داوران
گفت« :جشنواره کن از ابتدای آغاز حرفه
سینما برایم مهم بوده و بسیار خوشحالم
که حاال در سمت ریاس��ت هیات داوران
این رویداد به آن باز میگردم .اگر س��ینما
را به رگها و ش��ریانهای س��یاره زمین
تشبیه کنیم ،جشنواره کن ،قلب آن است.
ما در قالب هیأت داوران کن موهبت دیدن
فیلمها و آثار شاخص و عالی از فیلمسازان
از تمام این س��یاره را خواهیم داشت .این
مسئولیتی اس��ت که من با تمام وجود و
اشتیاق پذیرای آن هستم».هفتاد و دومین
فس��تیوال فیلم کن از  ۱۴ت��ا  ۲۵ماه می
( ۲۴اردیبهشت تا  ۴خرداد  )۱۳۹۸برگزار
خواهد شد.

