سینمای جهان

چرا پرمخاطبها معرفی نمیشوند؟
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اخبار
سینما باید به سمت
آنالین شدن پیش برود

مه��رداد فرید درباره تحلی��ل و بررسی آینده
سینما با وجود شرایط سختی که در آن گرفتار
ش��ده و وضعیت سالن داره��ا صحبت کرد.
مهرداد فرید تهیه کننده و کارگردان سینما در
پاسخ به این سوال که با توجه به عدم تمایل
تهیه کنندهها برای اکران فیلمشان در چنین
برهه ای ،احتمال بسته شدن مجدد سینماها
به علت ش��یوع ویروس جدی��د کرونا ،تعیین
ساعت بازگش��ایی سینماها و...وجود دارد ،به
باش��گاه خبرنگاران جوان ،گفت :سینما باید
به سمت آنالین پیش برود .مس��ئوالن باید
سازوک��اری پیدا کنند که از نظر اقتصادی به
یک چرخه تولید ،توزیع و نمایشی برسند که
در این سیستم کارشان مقرون به صرفه شود.
وی افزود :ماجرای بلیت فروشی آنالین برای
فیلمهایی که در پلتفرمها میآمد تست بدی
نبود ،ولی دوستان ره��ا کردندچرا که دیدند
دخل و خرجشان جور در نمیآید.او ادامه داد:
تجرب��ه خوب در سینماه��ای جهان این بود
که سوژههای سینمای��ی را خیلیها در قالب
مینی سریالهای شش قسمتی میسازند به
عنوان نمونه نتفلیکس وارد این موضوع شد
م��ردم هم استقبال کردند اگ��ر در ایران هم
تهی��ه کنندهها به این سمت بروند ش��اید به
یک سازوکار درست اقتص��ادی برسند.فرید
گفت :ام��ا اینکه مردم ب��ه سالنهای سینما
برگردند آن هم در این وضعیت فکر نمیکنم
تا یکس��ال آینده چش��م انداز روشنی داشته
باش��یم.وی در پاسخ به این سوال که با روند
بحران��ی موجود ،سینم��ا در چه بخشهایی
ضرب��ه بیش��تری خواهد خ��ورد ،اظهار کرد:
بیش��تر سالن دارها متضرر میش��وند ،چون
فیلمس��ازان میتوانند خودش��ان را باشرایط
نمایش آنالین تطبیق بدهند .سرمایه اصلی
سالن دار ،ساختمان سینما و متعلقاتش است
ک��ه عمال بیک��ار میمانند و قاعدت��ا باید در
سالنها را ببندن��د تا وقتی که این پاندمی از
بین برود و مردم به شرایط عادی زندگیشان
برگردند که این هم فکر نمیکنم به سرعت
اتفاق بیفتد البته موض��وع مهم اینکه عادت
فیلم دی��دن در خانه کنار خان��واده از طریق
پلتفرمه��ای وی او دی تقریبا در حال ایجاد
شدن است و کنار گذاشتن این عادت هم به
این سادگی نیست.
سورنا ستاری«:منصور»
بخشی از زندگی پدرم بود

سورنا ستاری فرزند شهید ستاری ،از عوامل
فیل��م سینمای��ی «منصور» ب��رای ساخت
این اث��ر قدردانی کرد.به گزارش باش��گاه
خبرنگ��اران جوان ،به تازگی فیلم سینمایی
«منص��ور» ب��ه نویس��ندگی و کارگردانی
سیاوش سرمدی در سی و نهمین جشنواره
فیلم فجر اکران ش��د .این فیلم پرترهای از
زندگی ش��هید ستاری فرمانده کل نیروی
هوایی ارت��ش جمهوری اسالمی در دوران
دف��اع مق��دس است.سورنا ست��اری فرزند
شهید ستاری که مش��اور علمی و فناوری
رئیس جمه��ور است ،درباره ای��ن فیلم به
خبرنگار ما گفت :اخیراً فیلم منصور را دیدم.
ما با عوامل این فیلم از ابتدای ساخت فیلم
تعامل داشتیم.وی افزود :از سازندگان فیلم،
کارگردان محترم و تمام عزیزانی که کمک
کردند این اثر ساخته ش��ود ،تشکر میکنم.
«منصور» بخشی از زندگی پدرم بود.سورنا
ستاری داستان فیلم سینمایی «منصور» را
متناسب با نیاز امروز جامعه دانست و اظهار
کرد :داستان فیلم با وضعیت فعلی کش��ور
تناس��ب دارد .اینک��ه ما چگون��ه میتوانیم
یک نگاه و نوآوری جدید را بومی و در اوج
تحریم پیاده سازی کنیم ،موضوع فیلم بود
که به خوبی نمایش داده شد.
چهار فیلمنامه
سینمایی مجوز ساخت گرفتند

ش��ورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر
با چه��ار فیلمنامه موافق��ت کرد.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان به نق��ل از روابط
عموم��ی سازم��ان امور سینمای��ی و سمعی
بصری ،فیلمنامههای “داد” به تهیه کنندگی،
کارگردان��ی و نویس��ندگی ابوالفضل جلیلی،
“ش��هرک” به تهیه کنندگ��ی ،کارگردانی و
نویسندگی علی حضرتی “ ،صندلی صدام “ به
تهیه کنندگی محسن مسافر چی ،کارگردانی و
نویسندگی حسن ناظر و انیمیشن “ مسافری
از دایتیا “ به تهیه کنندگی و نویسندگی سید
محمد حسین علمدار و کارگردانی سید احمد
علمدار بایگی موافقت شورای ساخت سازمان
سینمایی را اخذ کردند.

کارگردان «کودک ش��و» از طراحی و تولید وی��ژه برنامه نوروز  ۱۴۰۰خبر
داد که با فضایی متنوع و متفاوت ساخته میش��ود.رضا نصیری کارگردان
«کودک شو» با اشاره به تولید این برنامه برای نوروز  ۱۴۰۰به مهر گفت :
طی سال گذش��ته  ۳۶خانواده به مرحله فینال «کودک شو» راه پیدا کردند
و حاال قرار است این  ۳۶گروه در قالب گروههای دو نفره با یکدیگر رقابت
کنند.وی ادامه داد :این گروهها سه مرحله را در برنامه نوروزی طی میکنند
و درنهایت یک گروه به عنوان برنده نهایی انتخاب میشود.نصیری درباره
آیتمهای برنامه نوروزی تصریح کرد :در این مجموعه هنرمندان حضور پیدا
میکنند ،خاطره بازی میکنیم موسیقی داریم و دوبلههای منتخب گذشته

را پخش میکنیم .آیتمهای مس��ابقه برای پخش نوروز تغییر کرده است و
همانطور که گفته ش��د آیتمهای متنوعی تدارک دیدیم.کارگردان «کودک
ش��و» درباره زمان تولید این برنامه عنوان کرد :ضبط برنامه نوروزی شروع
شده است و تا خود عید طول میکشد چون این مجموعه برنامه تا پایان ماه
رمضان پخش میشود.وی درباره رعایت پروتکلها نیز توضیح داد« :کودک
ش��و» نمونه موفقی از تولید برنامه در زمان شیوع کرونا بوده است از روزی
که کرونا آمد برنامه متوقف نشد و در این یک سال هم حتی یک روز هم
تعطیل نش��د .ما در زمان تولید برنامه در استودیو تماشاگر نداشتیم و برای
برنامه نوروزی هم نخواهیم داشت و پروتکلها را رعایت میکنیم .هر چند

وقت یک بار آزمایش میدهیم و خدا را شکر در این مدت تاکنون یک بار
هم هیچکس از عوامل برنامه به کرونا مبتال نش��ده است.نصیری با اشاره
به استقبال مخاطبان از برنامه عن��وان کرد :این سوال برای من وجود دارد
که چرا چند ماه است برنامههای پربیننده تلویزیون اعالم نمیش��ود.وی در
پایان درباره ویژگیهای برنامه نوروزی «کودک ش��و» گفت :همانطور که
این برنامه تاکنون مخاطب زیادی را جذب کرده است در نوروز هم تدارک
برنامهای متفاوت و هیجان آفرین را در نظر گرفتهایم و اطمینان میدهیم
خانوادهها میتوانند در این ایام کرونایی در منزل بنشینند و برنامه ما را ببینند.
به ویژه که قرار است گروه برنده یک میلیارد ریال جایزه ببرد.

چرا از کاغذ ایرانی در تولید لوازمالتحریر استفاده نمیشود؟

گ�روه فرهنگی  :به گفت��ه مدیرعامل مجمع
نوش��تافزار ایرانی اسالمی ،قیمت صعودی
کاغذ تأثیر مس��تقیم بر تولی��دات این حوزه
میگذارد و باعث افزایش قیمت  ۳۰درصدی
خواهد شد.
افزای��ش قیمت کاغذ باز داغ دل کس��انی را
که کس��ب و کارش��ان به این محصول گره
خ��ورده ،تازه کرده است .در حالی که پیش از
دیماه قیمت کاغذ چندان تغییری نداشت و
در رکود به سر میبرد ،در چند هفته گذشته با
افزایش چشمگیری به مرز  600هزار تومان
برای ه��ر بند رسید .ای��ن در حالی است که
قیمت دالر در یک ماه اخیر عمدت ًا ریزش��ی
ب��وده است .ب��ه گفته کارش��ناسان ،نظارتی
بر این بازار ص��ورت نمیگیرد و قیمتها به
خواسته تجار و براساس میل آنها باال و پایین
میشود .در چنین ش��رایطی ،عمده کسب و
کارها تحت تأثیر این نوسانات شدید قیمتی،
بای��د محصوالت خود را به بازار عرضه کنند.
تولیدکنندگان نوش��تافزار ک��ه در یک سال
گذش��ته به دلیل نیمه تعطیل بودن مدارس،
چندان سال خوبی را پش��ت سر نگذاشتهاند،
به نظ��ر میرس��د در آستان��ه ورود به تولید
برای سال تحصیل��ی آینده از این تکانههای
بازار بیتأثی��ر نخواهند ب��ود .محمد یقینی،

پیش لرزههای افزایش قیمت نوشتافزار

مدیرعامل مجمع نوشتافزار ایرانی اسالمی،
در گفتوگو با تس��نیم ،با اشاره به این تأثیر
بر کیفیت و میزان قیمت تمام شده تولیدات
کاغذی نوشتافزار گفت :افزایش قیمتها از
جمله کاغذ که جزو محصوالت اولیه در این

حوزه است ،بعد از عید خود را نش��ان خواهد
داد؛ ب��ه این معنی ک��ه در حال حاضر فصل
تولید برای فعاالن این حوزه نیس��ت ،اما بعد
از عید کمکم تولیدکنندگان مشغول به تولید
خواهند شد تا محصوالت خود را به شهریور

عروسکهابهجایسلبریتیها!

«شوخیشوخی»درعیدنوروزبرنامهدارد

برنامه “شوخیش��وخی” قرار اس��ت در ایام نوروز
تکلیف حضور
هرش��ب برنامه داشته باشد اما هنوز
ِ
“ویدئوچک” در کنداکتور عیدانه تلویزیون مشخص
نیست .برنامه “شوخی ،شوخی” بهکارگردانی محمد
لقمانیان مدلی از یک تاکش��و اس��ت که بهجای
سلبریتیه��ا ،عروسکها در آن حض��ور دارند .این
برنامه هم شبیه به دیگر کار تلویزیونی عبداهلل روا
در ش��بکه ورزش است“ .ویدئوچک” همچون این
برنامه عروسکی بدون توجه به حضور سلبریتیها
نقدهای��ی به فضای ورزش دارد و اینجا در ش��بکه
س��ه هم معض�لات اجتماعی و محیط زیس��ت را
محور و سرمنزل اصلی “شوخی شوخی” قرار داده
است.عروسکهای��ی که هم ک��ودک و نوجوان و
هم بزرگس��ال را درگیر خودش کرده است؛ همان
تجربهای که پی��ش از آن ایرج طهماسب و حمید
جبلی و بعدها رامبد جوان با شخصیت “جنابخان”
به تلویزیون آوردند و ثابت کردند عروسک میتواند
بهعنوان کاراکتر اصلی برنامهها و آیتمهای نمایشی
مفاهیم ارزشمندی را به مخاطب انتقال دهد ،البته
در جایی هم ع�لاوه بر آموزش و القا کردن ،نقش
ی��ک منتقد را هم بهخوبی ایفا کند ،همان کاری را

و مهرماه سال  1400برسانند ،به همین دلیل
حوزه نوشتافزار در سال آینده این فشارها را
احس��اس خواهند کرد.وی ادامه داد :در حال
حاضر تولیدکنندگان با احتیاط بیش��تری کار
میکنند .برخی از تولیدکنندگان که مشغول

تولید سررسید برای سال جدید بودند ،فروش
خ��ود را متوقف کردهاند تا بازار را بس��نجند.
این فعال حوزه تولید نوشتافزار همچنین به
دالی��ل افزایش یکباره قیمت کاغذ طی یک
ماه گذشته اشاره و اضافه کرد :دالیل متعددی
دارد؛ از جمله اینکه بازار کاغذ چند وقت دچار
رکود شده بود ،اما به دلیل برگزاری نمایشگاه
مجازی کت��اب ،درخواست ناش��ران از کاغذ
بیشتر شد .عالوه بر این ،تولید سررسیدها نیز
مزید بر علت ش��د .ای��ن در حالی است که تا
پیش از این بازار کاغذ در رکود به سر میبرد و
در کنار آن ،توزیع کاغذ توسط برخی از ناشران
در بازار نیز باعث شکس��ته شدن قیمتها در
بازار ش��ده بود .یقینی با بی��ان اینکه افزایش
قیمتهای اینچنینی بر تولیدات نوشتافزار
نیز تأثیرگذار خواهد بود ،یادآور شد :این تأثیر
بر محصوالت کاغذی مانند دفتر مشق و ...
خود را نشان خواهد داد .پیشبینی میشود که
تا  30درصد این افزایش قیمت وجود داش��ته
باش��د .مدیرعامل مجمع نوشتافزار ایرانی
اسالمی همچنین به پروژه راهاندازی کارخانه
کاغذ توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اشاره
کرد و گفت :این پ��روژه جزو پروژههای زود
تأسیس نیست و احتما ًال دو الی سه سال برای
بهرهبرداری آن زمان الزم است.

فیلمیبهکارگردانیحامدمحمدی؛

که برنامه “شوخیشوخی” بهواسطه عروسکهایش
در دست��ور ک��ار ق��رار داده و عالوه بر ش��وخی با
معضالت اجتماعی و زیستمحیطی ،تأکید دارد در
محیط زیست سالم ،زندگی و رفتار اجتماعی ما هم
سالمتر است.این برنامه حدود  20دقیقه است که با
اجرای عبداهلل روا با حدود  40عروسک که هیچیک
از آنه��ا ماب��هازا ندارن��د و همه طراحی ش��دهاند،
پخش میش��ود .مجری این برنام��ه تلویزیونی در
گفتوگویی با تس��نیم ،از “شوخیشوخی” نوروزی
خب��ر داد و گفت :این برنامه هرش��ب در ایام نوروز
برقرار است اما اینطور نیست که تغییرات اساسی
در ش��کل و شمایل داشته باش��د اما حتم ًا موضوع
و سوژهه��ای جدی��دی را پیگی��ری خواه��د کرد.
او همچنین درباره دیگر برنام��های که اجرایش را
بهعهده دارد تأکید کرد :خوش��بختانه “ویدئوچک”
با استقبال خوب مردم همان پنجشنبههای هرهفته
برقرار است اما معلوم نیست در عید نوروز این برنامه
مثل روزهای معمول داشته باشیم یا خیر ،در حال
را ِ
تصمیمگیری است و درصددیم اگر ش��رایط فراهم
شد حتم ًا با موضو ع و سوژه جذابی“ ،ویدئوچک” را
در این ایام داشته باشیم .روا تأکید کرد :موضوع هر
دوی این برنامهها عالوه بر دغدغههای ذاتیشان،
بیگانگی جامعه با لبخند است“ .ویدئوچک” و حتی
“شوخیش��وخی” ضمن پیام داشتن و انتقاد کردن
میکوشند مسیر شیرین کردن ذائقه مردم را دنبال
کنند .مردم مطمئن باشند که برای ما مخاطب مهم
است و از هر راهی میکوشیم با تماشای برنامههای
ما بهترین لحظات را سپری کنند.

«چپ راست» گزینه سینمای کمدی در اکران نوروزی

«حامد محمدی» کارگردان سینمای کشور در چهارمین
تجربه کارگردانی خود در عرصه سینما به سراغ ساخت
اثری کمدی ب��ه نام «چپ ،راس��ت» رفته است .وی
بیش��تر به خاط��ر ساخت آثار کمدی ش��هرت دارد ،به
احتمال ف��راوان فیلم وی به عنوان یکی از گزینههای
اصلی اکران در سینماها برای اکران نوروز سال ۱۴۰۰
محسوب میشود .به گزارش میزان « ،حامد محمدی»
کارگردان سینمای کشور در چهارمین تجربه کارگردانی
خود در عرصه سینما به سراغ ساخت اثری کمدی به نام
«چپ ،راست» رفته است .وی بیشتر به خاطر ساخت
آثار کمدی ش��هرت دارد ،به احتم��ال فراوان فیلم وی
به عن��وان یکی از گزینههای اصلی اکران در سینماها
برای اک��ران نوروز سال  ۱۴۰۰محس��وب میش��ود.
کم��دی «چپ ،راست» ک��ه از نخس��تین پروژههای
سینمای��ی بود که تولید آن با ش��یوع ویروس کرونا در
اوایل اسفند سال گذش��ته متوقف ش��د ،چند روز پیش
فیلمبرداری آن با ضبط چند سکانس محدود باقیمانده
و با رعایت پروتکلهای بهداش��تی مجدد از سر گرفته
ش��د و سه ماه پیش در تهران به پایان رسید.محمدی
پیش از این تجربه ساخت آثاری هم «فرشتهها با هم
میآیند»« ،اکسیدان» و «چهارانگشت» را در کارنامه

داشته است ،وی همچنین در عرصه سریال سازی نیز
فعال بوده و بعد از سریال تلویزیونی زعفرانی به دنبال
ساخت سریال قبله عالم رفته است.محمدی عالوه بر
کارگردانی سینما ،در عرصه نویسندگی فعالیت موفقیت
آمیزی داش��ته است ،وی عالوه ب��ر نگارش آثاری که
خ��ود کارگردانی کرده نگارش دو فیلمنامه مهم «طال
و مس» و همچنین «حوض نقاشی» را نیز در کارنامه
خود میبیند .وی از جمله کارگردانانی است که با وجود
همکاری در پروژه های هنری در مقام فیلمنامه نویس
اما در عرصه کارگردانی تنها به خلق آثار کمدی پرداخته
است .رامب��د جوان ،پیمان قاسمخانی ،سروش صحت
و حامد محمدی چهار کارگردانی که سابقه درخش��انی
در ساخت آثار کم��دی دارند در فیلم سینمایی «چپ،
راس��ت» کنار یکدیگر قرار گرفتند .این اولین بار است
ک��ه چهار کارگردان و ست��اره سینمای کمدی در یک
اثر مش��ترک با هم همکاری میکنند .شروع همکاری
حامد محم��دی و پیمان قاسمخانی به فیلم قبلی وی
باز می گردد ،وی در فیلم سینمایی «چهارانگشت» در
آخری��ن سکانس به عنوان میهمان از وی دعوت کرده
بود و شاید این فیلم و شخصیت قاسمخانی در آن بی
ربط به فیلم قبلی حامد محمدی نباشد.فیلم سینمایی
«چپ ،راس��ت» که پیش تولید و تولی��د آن در دی و
بهم��ن سال پیش در سکوت کامل خبری پیش رفت،
نخستین پروژه سینمایی بود که در اولین ساعات اعالم
شیوع ویروس کرونا از سمت ستاد ملی مقابله با کرونا،
جهت حفظ سالمت و ایمنی هنرمندان و عوامل پروژه
که از سرمایههای اجتماعی کش��ور هستند ،تصمیم به
توقف فیلمبرداری آن گرفته شد.

اصغری :سینمای دفاع مقدس را رها کردهاند

تهیه کننده فیلم «تک تیرانداز» گفت :وقتی
م��ا میخواهی��م فیلمی درب��اره دوران دفاع
مقدس و ارزشهای آن دوران بسازیم انتظار
داریم تا همه نهادها و ارگانها دست به دست
ه��م داده و از ساخت این آثار حمایت کنند.
متاسفانه وقتی میبینیم که این پشتیبانیها
وجود ندارد ما هم دلسرد میشویم.
ابراهیم اصغری در گفتگ��و با میزان ،درباره
ساخت فیلم «تک تیرانداز» گفت :فرد «تک
تیرانداز» در آث��ار سینمای جنگ و حتی در
خود جبههها از جمله جذابترین کاراکترهای
حاضر است که معموال داستانهای بسیاری
هم پیرامون آن گفته میشود .به همین دلیل
به نوبه خ��ود ساخت فیلمی که کاراکتر اول
یک «تک تیرانداز» باش��د جذابیت دارد.وی
در همین راستا ادامه داد« :شهید عبدالرسول
زرین» بنا به آمار یکی از موفقیتترین تک
تیراندازان جنگه��ای معاصر جهان است،
ش��خصا از سال  ۹۵طرح ساخت فیلم «تک
تیرانداز» را در ذهن داشتم و این شخصیت
از لحاظ تخصص و ویژگیهای فردی برایم

«تک تیرانداز» الگویی از زندگی شهید زرین بود

جذاب بود .وقتی سکانسهای ابتدایی فیلم
را پیش از جشنواره تماشا کردم متوجه شدم
که ای��ن فیلم میتواند برای مخاطب جذاب
باش��د و خوش��بختانه در اکران مردمی فجر
هم متوجه این رضای��ت از سوی مخاطبان
ش��دم.تهیه کننده فیلم «ت��ک تیرانداز» در
همین رابطه تاکی��د کرد :بنده مطمئن بودم
که ش��خصیت «ش��هید عبدالرسول زرین»
میتواند روی پرده سینما بسیار جذاب باشد،
خصوصا سینمای کشور که سالهاست کمتر
قهرمان��ی را به خود دی��ده است .از نظر من
نس��ل جوان ام��روز نیاز به قهرم��ان دارد و

شخصی همچون «شهید عبدالرسول زرین»
میتواند بهترین نمونه و الگوی یک قهرمان
برای این نسل باشد.وی درباره ساخت فیلم
«ت��ک تیرانداز» ادام��ه داد :ما سعی کردیم
تا در این فیلم برش��ی از زندگی این ش��هید
بزرگوار را به تصویر بکشیم ،با توجه به سابقه
و تجربه علی غفاری در این ژانر از سینما با
وی وارد مذاکره ش��دیم تا بتوانیم در نهایت
فیلمی را در خور مخاطب و منتقد بس��ازیم،
فیلم��ی که بتوان��د تمامی اقش��ار و طبقات
جامعه را با خود همراه کند.تهیه کننده فیلم
«اش��نوگل» درباره ساخت آثار دفاع مقدس

اظهار کرد :به واقع گاها با دوستانی که جبهه
را تجربه ک��رده اند صحب��ت میکنم همه
متفق القول میگویند امروز انگار خود جنگ
از ساختن فیلم جنگی راحتتر است ،در حال
حاضر ساخت��ن فیلم جنگی بس��یار سخت
ش��ده است ،امروز ما بسیاری از کارگردانان
و تهیه کنندگان را داریم.وی در همین رابطه
تصریح کرد :بس��یاری از کارگردانان و تهیه
کنندگان قدیمی که سابق��ه تولید آثار دفاع
مقدس را دارند امروز به دلیل ش��رایط بسیار
سخت تولی��د اینگونه آثار و نب��ود امکانات
مناسب از ساخت اینگونه آثار کنار کشیده اند

و متاسفان��ه حمایتی هم از این نوع از سینما
نمیش��ود.تهیه کننده فیلم سینمایی «شور
ش��یرین» نبود حمایت را مهمترین مشکل
سینمای جنگ دانست و اظهار کرد :وقتی ما
میخواهیم فیلمی درباره دوران دفاع مقدس
و ارزشهای آن دوران بسازیم انتظار داریم
تا هم��ه نهادها و ارگانه��ا دست به دست
ه��م داده و از ساخت این آثار حمایت کنند.
متاسفانه وقتی میبینیم که این پشتیبانیها
وجود ندارد ما هم دلسرد میشویم.
اصغری با اش��اره به عالقه خود به سینمای
دف��اع مقدس خاطرنش��ان کرد :ش��خصا با
سینمای دف��اع مق��دس وارد عرصه سینما
ش��دم ،هرچند اگر ش��رایط خوب نباش��د و
فیلمنام��ه خوب دفاع مقدس به دستم نرسد
فیلم اجتماعی هم کار میکنم ،اما همیش��ه
ترجیح��م ساخت آثار دف��اع مقدسی است.
ساخت آثار دفاع مقدس فش��ار زیادی را به
تم��ام گروه سازنده وارد میکند ،امیدوارم در
آینده شرایطی فراهم شود که بتوان فیلمهای
دفاع مقدسی بهتری ساخت.

هیجان هالیوودیها برای
اکران الیواکشن «تام و جری»

الیواکش��ن سینمایی «تام و جری» ساخته
کمپان��ی دیزنی اکران بی��ن المللی خود در
سینماه��ای جهان را از جمع��ه آغاز خواهد
کرد.به گزارش میزان  ،الیواکشن سینمایی
«ت��ام و جری» ساخته کمپانی دیزنی اکران
بی��ن المللی خود در سینماه��ای جهان را از
جمعه آغاز خواهد ک��رد .این فیلم در اکران
منتقدان توانس��ت به نم��رات باالیی دست
پیدا کن��د .ماجرای فیلم جدی��د تام و جری
از جایی شروع میشود که «جری» تصمیم
میگی��رد به بهتری��ن هتل نیوی��ورک نقل
مکان کند ،آن هم در ش��بی که بزرگترین
و مهمترین جشن عروسی سال در آن برگزار
میشود.حضور جری در هتل باعث بهوجود
آمدن مشکالتی میش��ود و به همین دلیل
«کایال» ،مس��ئول برگزاری جشن تصمیم
میگیرد که «تام» را ب��رای به دام انداختن
ج��ری استخدام کند.طب��ق معمول موش و
گرب ه بازیهای این دو شخصیت باعث بههم
ریختن محیط هتل و مراسم ازدواج میشود
و مسئول برگزاری جشن را در آستانه اخراج
شدن قرار میدهد .اما کمی بعد ،خیانت یکی
از کارمندان هتل علیه کایال آشکار میشود و
به همین دلیل تام و جری تصمیم میگیرند
تا دش��منی قدیمی خود را کنار بگذارند و به
کایال کمک کنند.تی��م استوری این فیلم را
کارگردانی میکن��د و فیلمنامه آن را کوین
کاستلو مینویس��د؛ ضمن اینکه استوری به
هم��راه چند نفر دیگر وظیف��ه تهیهکنندگی
اجرایی را نیز بر عهده خواهد داشت.
ادای احترام سینمای اسپانیا
به کارگردان فقید «نارنگیها»

با گذش��ت بیش از یک سال از درگذش��ت
«زازا اوروش��ادزه» کارگ��ردان گرجس��تانی
که با ساخت فیلم «نارنگیها» به ش��هرت
رسید ،آخری��ن اثر او یعن��ی «آنتون» برای
ادای احترام ب��ه این سینماگر در سینماهای
اسپانی��ا روی پ��رده رفته است.ب��ه گزارش
فارس به نقل از اسپوتنیک« ،زازا اوروشادزه»
فیلمنامهنویس و کارگردان گرجستانی آذرماه
سال گذشته بر اثر حمله قلبی در  ۵۴سالگی
درگذشت .اکنون با گذشت بیش از یک سال
از درگذش��ت این کارگ��ردان متولد تفلیس،
آخرین اثر او یعن��ی «آنتون» در سینماهای
اسپانی��ا روی پرده رفت��ه است.این فیلم که
در س��ال  ۲۰۱۹ساخته ش��ده ،نمایش خود
را ی��ک هفته پیش در اسپانی��ا آغاز کرده و
نخستین فیلم از «اوروشادزه» است که برای
ادای احترام در این کشور اروپایی به نمایش
در میآید.فیلمنام��ه آنتون ب��ر اساس رمان
«آنتون ،دوست او و انقالب روسیه» اثر دیل
آیزلر نویسنده کانادایی نوشته شده است .فیلم
یک درام تاریخی است که بر اساس داستانی
که در سال  ۱۹۱۹در یک مس��تعمره آلمان
در نزدیکی شهر اودسا ساخته شده است .در
این منطقه ،یک خانواده آلمانی در آن زندگی
میکند که با آمدن بلش��ویکها ،زندگیاش
مخت��ل ش��ده و گرسنگی و مرگ ش��روع
میشود .همه این اتفاقات در مقابل آنتون و
دوستش «یعقوب» رخ میدهد؛ کودکانی که
تازه زندگی را ش��روع کردهاند.فیلم «آنتون»
محصول مش��ترک سه کش��ور گرجستان،
اوکرای��ن و آمریکا است .فیلمبرداری هم در
اوکرای��ن ،آلمان و گرجس��تان انجام گرفته
است.
حمله «وودی آلن» به یک مستند

«وودی آل��ن» در بیانی��ه ای ب��ا انتق��اد از
سری��ال جدی��د ش��بکه « »HBOآن را
فیلمی غ��رض آمیز و اطالع��ات موجود در
آن را بی اساس خواند.به گزارش ایس��نا به
نقل از هالیوود ریپورتر ،با انتش��ار قس��مت
نخست سریال مستند «آلن در مقابل فارو»
از شبکه « »HBOکه به اتهامات اخالقی
مطرح ش��ده علی��ه «وودی آل��ن» از سوی
«دیلن فارو» دخترخوانده اش پرداخته ،این
کارگردان  ۸۵ساله با انتشار بیانیه ای اعالم
کرد «امی زیرین��گ» و «کربی دیک» که
کارگردانی این مس��تند را بر عهده دارند در
واقع هیچ عالقه ای به حقیقت نداش��ته اند
و آنها را متهم به همدستی با «دیالن فارو»
و عامالن آنها کرد .در قس��مت اول سریال
مستند و چهار قسمتی «آلن در مقابل فارو»
که یکشنبه شب منتشر شد« ،دیالن فارو»
دختر «میا فارو» بازیگر هالیوودی و همسر
ساب��ق «وودی آل��ن» ،به ص��ورت مفصل
جزئی��ات اتهامات اخالقی اش را نس��بت به
«آلن» مطرح کرد .گفته می شود این مستند
ب��ه اطالعات بی سابق��ه ای درباره اتهامات
«وودی آلن» دسترسی داشته اما «آلن» در
بیانیه تازه منتشر شده اش به طور کلی این
اتهامات را رد کرده و از ش��بکه «»HBO
نیز برای به روی آنتن بردن این مستند انتقاد
کرده و البته گفته از این بابت ش��گفت زده
نیست چرا که شبکه « »HBOدارای یک
قرارداد تجاری با «رونان فارو» است.

