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اخبار
توقف تولید «آرش کمانگیر»

غالمرضا آزادی کارگردان و تهیهکننده سینما
ضمن اعالم توقف تولید پروژه فیلم-انیمیشن
«آرش کمانگیر» از شرایط نامساعد حاکم بر
چرخه تولید و اکران در س��ینمای ایران انتقاد
کرد.غالمرض��ا آزادی تهیهکننده و کارگردان
س��ینما در گفتگ��و با مه��ر با اش��اره آخرین
وضعیت تازهترین اثر خود یعنی فیلم انیمیشن
«آرش کمانگیر» گفت :بخش رئال این پروژه
رو به پایان اس��ت و بخ��ش انیمیت آن باقی
مانده که متاس��فانه بنا به دالیلی تولید آن به
تاخیر افتاده است.وی با اشاره به اینکه امیدی
برای تولید فیلم وجود ندارد ،بیان کرد :متاسفانه
س��ینما در وضعیت بدی قرار دارد و بسیاری از
فیلمها به مرحله اکران نمیرسند ،حال تصور
کنید که وضعیت اک��ران فیلمهای کودک در
چه شرایطی اس��ت .امیدوارم شرایط مناسبی
ایجاد ش��ود تا بتوانم این پروژه را پیش ببرم.
این کارگردان سینما اشاره کرد :سینما در اختیار
یک گروه خاص است که روی اکران فیلمها
تاثی��ر میگذارند و تنها فیلمهای��ی به اکران
عمومی میرسند که از جنس همین ساز و کار
باشند.وی با اش��اره به اینکه در پروژه «آرش
کمانگی��ر» از بازیگرانی جوان اس��تفاده کرده
اس��ت ،توضیح داد :در این پ��روژه از بازیگران
شناخته شده اس��تفاده نکردهایم کمااینکه در
فیلمهایی که تا امروز ساختهام هم از بازیگران
حرفهای و مطرح استفاده نکرده بودم.کارگردان
فیلم «قبیله من» در پایان گفت :ما بازیگران
بسیار خوب و بااس��تعدادی در تئاتر داریم که
هیچگاه به آنها توجه نمیش��ود ،در حالی که
تعدادی بازیگر محدود با دستمزدهای میلیاردی
در سینما فعالیت میکنند.
تالش «سارا بهرامی» برای کسب
دومین سیمرغ بلورین جشنواره فجر

س��ارا بهرامی بازیگر سینما و تلویزیون پس از
حضور موفق در ادوار پیشین جشنواره فیلم فجر
امسال با فیلم سینمایی «لتیان» راهی مهمترین
رویداد سینمایی کشور شده تا شانس خود برای
کسب دومین سیمرغ بلورین جشنواره را بیازماید.
به گزارش میزان،بهرامی امسال بیشترین زمان
خود را برای بازی در س��ریال ش��بکه نمایش
خانگ��ی «کرگ��دن» صرف ک��رد و به همین
واس��طه نسبت به س��الهای گذش��ته حضور
کمرنگتری در سینما داشت تا تنها با یک فیلم
شانس حضور در جش��نواره فیلم فجر در دوره
سی و هشتم را پیدا کرد« .فیلم سینمایی لتیان»
نخستین تجربه علی تیموری محسوب میشود،
وی تاکنون سالها به عنوان دستیار کارگردان
در ای��ن عرصه فعالیت کرده و حاال میخواهد
شانس خود در مقام کارگردان امتحان کند ،وی
در لتیان به سراغ فیلمنامهای از اکتای براهنی
رفته و س��ارا بهرامی را به عنوان نقش اول زن
اثر انتخاب کرده است.بهرامی در فیلم سینمایی
لتیان با بازیگرانی همچون امیرجدیدی ،پریناز
ایزدیار ،حسن معجونی ،ستاره پسیانی و علیرضا
ثانیفر همکاری داشته است .نکته قبل توجه
در مورد این فیلم آنجاس��ت که هر سه بازیگر
اصلی این فیلم یعنی ایزدیار ،جدیدی و بهرامی
در ادوار گذشته جشنواره فیلم فجر هر کدام یک
بار سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را به خانه
برده اند.
سریال «سووشون» ساخته میشود

مجموع��ه تلویزیونی «سووش��ون» برگرفته
از رمانی با همین نام نوش��ته سیمین دانشور
ساخته میشود« .نوش��ا عبدالهزاده» در این
باره به ف��ارس گفت:رمان معروف «س��و و
شون » نوشته زنده یاد سیمین دانشور سریال
میش��ود.وی که پیش از این برن��ده پروانه
زرین بهترین فیلمنامه اقتباس��ی از سیامین
جش��نواره فیلم کودک و نوجوان شده است،
ادامه داد :این روزها مشغول نگارش فیلمنامه
بر اساس رمان سووشون هستم و تمام وقتم
را ب��رای نگارش این اثر اختص��اص دادهام.
ای��ن فیلمنامه نویس درب��اره اقتباس از این
رمان گف��ت :حق اقتباس « سووش��ون» از
خانم لیلی ریاحی ،خواهرزاده و فرزندخوانده
مرحوم دانش��ور دریافت شده است و اشکالی
در این زمینه وجود ندارد .وی در پایان گفت:
فیلمنامه «سووش��ون» در  20قسمت برای
تولید س��ریال نوشته میش��ود و هنوز شیوه
تولید آن مش��خص نش��ده اس��ت .داستان
سووش��ون نوشته سیمین دانش��ور در شیراز
و س��الهای پایانی جنگ جهان��ی دوم رخ
میدهد و فضای اجتماعی س��الهای ۱۳۲۰
ت��ا  ۱۳۲۵را ترس��یم میکند.این رمان برای
اولین بار در س��ال  48منتشر شد و دانشور تا
زمان حیات خود اجازه ساخت اثر نمایشی از
روی این کتاب را نداد.

مراس��م تش��ییع پیکر «اح��د گودرزیانی»
پژوهشگر و نویس��نده حوزه دفاع مقدس و
مقاومت با عنوان وداع با یار دیرین فرهنگ و
ادب پایداری از مقابل «رواق شهادت» حوزه
هنری به قطعه نام آوران بهشت زهرا (س)
تشییع شد.به گزارش ایسنا ،در مراسم تشییع
پیکر احد گودرزیانی،محسن مومنی شریف
رئیس حوزه هنری در سخنانی گفت :مصیبت
درگذشت احد برای خانواده او و تمامی افرادی

که او را میش��ناختند بسیار سخت و دشوار
است .احد کسی بود هرگاه کسی او را میدید
محبت را در دلش میانداخت و اکنون نبود
او برای ما بسیار دشوار است.وی خاطرنشان
کرد :به تعبیر هدایتاهلل بهبودی از همکاران
مرحوم گودرزیانی در نش��ریه «کمان» ،احد
کس��ی بود که بیدرخواست تالش میکرد
و ج��زو خیر ،خیرخواهی و تالش در زندگی
او یافت نمیش��ود.مومنی شریف با اشاره به

این که مرحوم احد گودرزیانی در دبیرستان
س��پاه درس میخواند یادآور ش��د :بیش از
 ۱۰۵نفر از دوس��تان و همکالس��یهای او
به شهادت رسیدهاند .احد میتوانست یکی
از این ش��هدا باش��د اما اراده خدا بر این بود
که در این س��الها به گون��های دیگر در راه
ارزشه��ای انقالب مجاهدت کند .او بعد از
دریافت مدرک دپیلم میتوانست رشتههای
دیگری را انتخاب کند اما در حوزه فرهنگ

و انقالب اسالمی وارد شد .یکی از کارهای
با ارزش او مربوط به پروژه  ۱۵خرداد اس��ت.
رئیس حوزه هنری تاکید کرد :احد گودرزیانی
از جنس ش��هدا بود و جای او پر نمیشود و
جای خالیاش در ادبیات دفاع مقدس نمایان
خواهد بود .ر بخش دیگر این مراسم ،داوود
امیریان ،نویس��نده و از دوستان مرحوم احد
گودرزیانی بیان کرد :احد آقا از مجروحیت و
دردهایش سخن نمیگفت و همواره لبخند

فیلمبرداری فیلم سینمایی
«آقایان» به پایان رسید

به لب داش��ت و بمب انرژی بود .به گزارش
ایسنا ،پیکر مرحوم احد گودرزیانی نویسنده و
پژوهشگر حوزه دفاع مقدس در قطعه ۲۵۵
(نام آوران ش��ماره  ۴۳ردی��ف  ۲۱به خاک
سپرده شد.

مسئوالن سینمایی ،آدرس غلط ندهید؛

برخی فیلمها را بیش از یک مرتبه نمیتوان دید!

گ�روه فرهنگی  :محسن محس��نی نسب ضمن اشاره به
ورشکسته بودن سینمای ایران ،درباره علت این اتفاق و
راهکار برون رفت از آن توضیحاتی داد.
محسن محس��نی نس��ب تهیهکننده و کارگردان سینما
درباره ورشکستگی سینمای ایران در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،اظهار داشت :سینمای ایران ورشکسته
اس��ت چرا که دیگر سینمای مس��تقل وجود ندارد یعنی
بسیاری از ارتزاق کنندگان سینما ،محو شده اند و برخی
افراد هم به عنوان ش��غل دوم حضور دارند .البته کسانی
که به عنوان شغل اول فعالیت میکنند ،به باند و دستهای
وصل هستند.

به فیلمسازان جوان آدرس غلط می دهند


سینما از سبد اوقات فراغت جامعه خارج شده است


کارگردان «یاسهای وحش��ی» اف��زود :جمعیت هفت
هزار نفری س��ینمای ایران قاعدت��ا نمیتوانند از طریق
س��ینما ارتزاق کند پس سینمای ایران ورشکسته است.
دلیل اصلی این است که مردم دیگر به سینما به عنوان
تفری��ح و عنصری که اوقات فراغت خود را پر کند ،نگاه
نمیکنند .یعنی سینما از سبد اوقات فراغت جامعه خارج
شده اس��ت ،این آمار و ارقام دروغینی هم که مسئوالن
سینمایی به صورت پر طمطراق به آن اشاره میکنند به
این دلیل است که میخواهند این فاجعه دیده نشود.این
کارگردان ادامه داد :ما یک کشور هشتاد میلیونی هستیم
که اگر بگویی��م مثال این تعداد از ی��ک فیلم پرطرفدار
اس��تقبال کنند حداقل چهل میلیون نفر باید آن را ببینند
که این با احتساب میانگین بلیت پانزده هزارتومانی۶۰۰ ،
میلی��ارد تومان خواهد ش��د ،ام��ا در واقعیت اصال چنین
چیزی نیست .از سویی اگر فیلمی پانزده میلیارد بفروشد
یعن��ی یک میلیون نفر دیده ان��د پس یک درصد جامعه
برای فیلمی که به قول مسئوالن ،وارد باشگاه میلیاردی
شده یعنی بیچارگی و بازی کردن با آمار و ارقام است.
سازمان سینمایی ورشکسته است


محس��نی نسب گفت :فاجعه دیگر اینجاست ،که «متری

ش��یش و نیم» رک��ورد پرفروشترین فیل��م اجتماعی را
دارد ام��ا اگر به تهیه کننده اش زنگ بزنید میگوید یک
میلیارد تومان ضرر کرده ام! این یعنی س��ازمان سینمایی
ورشکسته ،چون پرفروش��ترین فیلم هم ضرر داده است.
کارگردان «ش��یرهای جوان» درب��اره راهکار برون رفت
از این جریان گفت :س��ینمای ایران یک سینمای جدا از
فرهنگ ما و بش��ریت و انسانی اس��ت ،انسانها در طول
تاریخ و در تمام جهان س��ینما میروند تا رویاها و حقایق
را ببینن��د حتی قبل از به وج��ود آمدن این هنر و صنعت،
داستانگویی بین مردم رواج داشت که آنها هم رویاهای
ک��ودک بودند و راجع به زش��تی و پلش��تی و  ...صحبت
نمیکردند .سینمای ایران تنها سینمای دنیا است که درباره
حقایق صحبت نمیکند به بهانه اینکه س��ینمای واقعی
تولید میکنند و این موضوع را در جش��نوارهها به واسطه
شبه روشنفکرهای مریض ترویج میدهند ،که باعث دفع
مخاطب شده و از استقبال ساقط شده است در صورتی که

از بازی در فیلم «مهدی جعفری» به خود افتخار میکنم؛

« ۲۳نفر» اثری دغدغهمند و شریف در تاریخ سینمای ایران

بازیگ��ر فیلم « ۲۳نفر» گفت :از نظر من « ۲۳نفر»
اثری دغدغهمند و ماندگار در تاریخ س��ینمای ایران
خواهد بود ،به شخصه از اینکه در فیلم بیست و سه
نفر به ایفای نقش��ی هرچند کوتاه پرداختم به خود
افتخار میکنم .مجید پتکی بازیگر فیلم س��ینمایی
« ۲۳نف��ر» در گفتگو با میزان ،پیرامون اس��تقبال
عمومی از اکران عمومی این فیلم س��ینمایی گفت:
خوش��بختانه فیلم س��ینمایی « ۲۳نفر» در س��ی و
هفتمین جش��نواره فیلم فجر با اقب��ال خوبی روبرو
شد و حال با وجود اینکه زمان کوتاهی از اکران اثر
گذشته در بازخوردهایی که از نزدیک داشتهام عموم
جامعه از این اثر راضی اس��ت و مخاطب با نگاهی
مثبت از سالن سینما بیرون میآید.وی درباره حضور
خود در فیلم سینمایی « ۲۳نفر» تاکید کرد :نقش من
در فیلم سینمایی « ۲۳نفر» یکی از نقشهای خاص
اثر بود ،در این فیلم من نقش تنها درجه دار نظامی
فیلم را بازی میکردم ،در دوران اسارت درجهداران با
شرایط سختتری روبرو بودهاند و همین اتفاق نقش
من را در ش��رایط ویژهای ق��رار میداد.بازیگر نقش
«س��روان تقوی» در فیلم س��ینمایی « ۲۳نفر» در
همین راستا ادامه داد« :سروان تقوی» در فیلم «۲۳
نفر» تنها درجهدار و نظامی بود ،در اردوگاههای اسرا
به طور معمول هویت درجهداران مخفی نگه داشته

میش��د تا نیروهای بعث آنها را شناسایی نمیکنند،
این عوامل باعث میش��د تا نقش��ی درونی را بازی
کنم ،به همین دلیل من باید از هرگونه اضافه کاری
پرهیز میکردم.وی با اشاره به تحقیقات خود برای
رسیدن به نقش تاکید کرد :نقش من در فیلم «۲۳
نفر» باید در راستای فردی نظامی و کام ً
ال با نظم و
انضباط قرار میگرفت .برای ایفای این نقش عالوه
بر کارگردان کمک بسیار زیادی از اسرای اصلی آن
دوران گرفتم تا بهتر و بیش��تر با جزئیات نقش خود
آگاه ش��وم .همین تحقیقات میدان��ی و گفتوگوها
باعث ش��د تا بتوانم در این اث��ر جایی بگیرم .اتفاق
اصلی اینجاس��ت که من فقط نقش یک نظامی را
بازی نمیکردم ،نقش ف��ردی را بازی میکردم که
به صورت واقعی هم در تاریخ وجود داشتهاست ،به
همی��ن دلیل باید به ش��خصیت اصلی و واقعی هم
وف��ادار میماندم .پتکی « ۲۳نف��ر» را اثری ماندگار
خواند و خاطرنشان کرد :از نظر من « ۲۳نفر» اثری
دغدغهمند و ماندگار در تاریخ سینمای ایران خواهد
بود ،به شخصه از اینکه در فیلم بیست و سه نفر به
ایفای نقش��ی هرچند کوتاه پرداختم به خود افتخار
میکنم و از همین جا اعالم میکنم فیلم بیس��ت و
سه نفر و بازی در آن نقطه درخشان و افتخار روزمه
و کارنامه کاریام خواهد بود.

سینمای واقعی فقط در سینمای مستند و اخبار تلویزیونی
میتواند باشد.این تهیه کننده افزود :سینما به عنوان هنر
باید راجع به حقایق صحب��ت کند و این بحث پیچیده و
مهمی اس��ت که اگر در فیلمنامهها رعایت شود سینمای
ایران ب��ه دوران خوب خ��ود بر میگردد و به س��ینمای
پیشرفته دنیا خواهد رس��ید.کارگردان «یورش» ادامه داد:
در تمام دنیا پردرآمدترین و پررونقترین شغل سینما است
و ایران دقیقا برعکس عمل میکند .دلیل آن  ،موضوعی
اس��ت که به آن اش��اره کردم یعنی به جای تولید فیلمها
با محتوای حقیقی ،س��ینمایی میبینیم که جز زش��تی و
پلشتی به مخاطب عرضه نمیشود .به عنوان نمونه اگر به
فیلمهایی مانند «متری شیش و نیم»« ،شبی که ماه کامل
ش��د»« ،خانه پدری» و  ...نگاه میکنید متوجه میشوید
چقدر عذاب آور اس��ت یعنی من به عنوان فیلمساز برای
مرتبه دوم نمیتوانم ببینم ،اینها سینمای رویایی نیستند و
راجع به حقایق و زیباییها حرف نمیزنند.

محسنی نس��ب گفت :فیلمهای آمریکایی شخصیتها،
ف��داکاری و از خود گذش��تگی و ایث��ار را درس میدهد و
جالبتر اینکه دنیا عباس کیارس��تمی را با «خانه دوس��ت
کجاس��ت» ش��ناخت پس چرا بعد از اینکه آن فیلم جایزه
گرفت فیلمهای ش��بیه به آن حتی از س��مت کیارستمی
س��اخته نشد؟ یعنی بجای اینکه فداکاری و ایثار یک بچه
نسبت به همکالسی اش را نشان دهند ،آدرس غلط داده اند
و گفتهاند از فقر و فالکت و  ...میگوید .در صورتی که این
نبود ،چون کیارستمی در فقر و بدبختی ،از خودگذشتگی و
ایثار را درس داد .متاسفانه به فیلمسازان به خصوص جوانان
آدرس غلط داده اند و نتیجه آن چیزی اس��ت که در حال
حاض��ر میبینیم.این کارگردان بیان ک��رد :مگر نه اینکه
داستانهای ایرانی از سیاوش و رستم تا وقایع مذهبی مانند
حضرت عباس (ع) از گذش��ت و ف��داکاری حرف میزنند
یعنی دو فرهنگ مهم ملی و دینی ما از خوبیها میگویند
پس چ��را آقایان برعکس راهنمایی میکنند و مس��یر را
برعکس نشان میدهند؟ کدام فیلم ما قهرمان ازخودگذشته
و فداکاری مانند س��ینمای جه��ان و حتی فرهنگ ملی و
دینی خودمان را دارد؟! قابل تاملتر اینجاست که در فیلم
آمریکایی ،حتی ماش��ین و آدم آهنی فداکاری دارند و این
رمز جذب مخاطب است ،چون باعث رویا پردازی میشود و
حقیقت را عرضه میکند.کارگردان «سپید یال» گفت :مگر
آرمانهای ما نمیگوید باید از خودگذشتگی و ایثار را درس
بدهیم؟ کدام فیلم ما ،این را روایت میکند؟ در جواب باید
گفت هیچ فیلمی نیست .پس مسئوالن ما باید در این دنیا
و آخرت پاس��خگوی این کم کاری و ترویج فرهنگ غلط
در جمهوری اسالمی باشند .آقای مسئول طی چهار یا پنج
سال اخیر کدام فیلمهای شما ترویج فرهنگ ایثارگری و
گذشت دارد و چرا فیلمسازانی که میخواهند به این مقولهها
اش��اره کنند را به انزوا میکشانید و فقط به فیلمهایی که
آدرس غلط میدهد ،پول میدهید؟

شجاع  :مسئولین اقدام به واردات زینک با ارز دولتی کنند

خطر افزایش قیمت زینک از ۲۵به ۱۰۰هزار تومان

مدیرعام��ل تعاون��ی لیتوگراف��ان گف��ت :پیش بینی
میشود چنانچه زینک مورد نیاز با ارز دولتی در اختیار
مصرفکنندگان این کاال ق��رار نگیرد قیمت هر ورق
زینک در بازار به حدود  ۱۰۰هزار تومان خواهد رسید،
این در حالی اس��ت که هم اکنون هر ورق از این کاال
با قیمت  ۲۵هزار تومان به فروش میرس��د.غالمرضا
ش��جاع مدیرعامل تعاونی لیتوگراف��ان در گفتوگو با
میزان پیرامون کمبود زینک در بازار گفت :زینکهای
وارداتی تنه��ا دو هفته دیگر میتوان��د جوابگوی نیاز
مصرف کنندگان این کاال باش��د.وی در همین راس��تا
ادامه داد :در حال حاضر تنها  ۹۸درصد زینکهایی که
با ارز دولتی به اتحادیه لیتوگراف تحویل داده شده شده
بود مصرف شده است و دو درصد باقی مانده تنها کفاف
دو هفته از نی��از مصرف کنندگان زینک را خواهد داد.
ش��جاع با ارائه پیشنهادی برای رفع این مشکل اظهار
ک��رد :از آنجا که روزنامهه��ا بزرگترین ضربه را از نبود
زینک خواهند دید ،لذا طی گفتوگوهای انجام ش��ده
بی��ن اتحادیه لیتوگراف و تعدادی از مطبوعات بهترین
راه تخصیص زینک با ارز دولتی است .این تسهیالت
میتواند به شیوهای مناس��ب ارائه شود به این ترتیب
که تنها یک هشتادم هزینه تسهیالتی که برای خرید
کاغذ انجام میشود را به خرید زینک اختصاص داده و
این کاال را بار دیگر در قالب تسهیالت با ارز دولتی در

اختیار مطبوعات قرار دهند.مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان
تصریح کرد :عدم وجود سایزهای مناسب زینک در بازار
برای مطبوعات همواره زمینه را برای ایجاد بازار سیاه
فراهم کرده اس��ت ،اگر دولت بار دیگ��ر اقدام به ارائه
زینک با ارز دولتی کند قطعا دس��ت اخالل گران بازار
زینک کوتاه خواهد شد .وی پیرامون افزایش قیمت هر
ورق زینک در بازار آزاد بعد از اتمام زینکهای موجود
تاکید کرد :پیش بینی میشود چنانچه زینک مورد نیاز با
ارز دولتی در اختیار مصرفکنندگان این کاال قرار نگیرد
قیمت هر ورق زینک در بازار به حدود  ۱۰۰هزار تومان
خواهد رسید ،این در حالی است که هم اکنون هر ورق
از این کاال با قیمت  ۲۵هزار تومان به فروش میرسد.
شجاع به ش��یوه اختصاص تس��هیالت برای دریافت
زینک اش��اره و خاطرنشان کرد :هم اکنون  ۴۰میلیون
یورور برای تامین کاغذ دولتی اختصاص داده شده است
که اگر یک هشتادم آن به واردات زینک اختصاص داده
ش��ود عالوه بر تامین زینک م��ورد نیاز کمک فراوانی
به حفظ ثبات بازار این کاالی اس��تراتژیک میکند ،با
این همه درخواستهای اتحادیه لیتوگراف برای واردات
زینک همچنان بدون نتیجه باقی مانده اس��ت و ادامه
ای��ن روند به کمبود زین��ک در هفتههای آینده خواهد
انجامید و ش��اهد افزایش سر سام آور قیمت زینک در
بازار خواهیم بود.

رحیم نوروزی«:نفوذ» از زمستان امسال روی آنتن تلویزیون میرود

بازیگر سریال «دخترم نرگس» گفت :سریال
نف��وذ به کارگردانی جواد ش��مقدری و تهیه
کنندگی محس��ن علی اکب��ری که از بهمن
سال  ۹۶ش��روع به کار کردیم ،هنوز هم در
دس��تور کار اس��ت ،البته یک وقفهای بنا به
دالیلی در تولید به وجود آمده بود و انش��اهلل
از فصل زمس��تان و بهمن ماه از شبکه یک
سیما پخش آن آغاز میشود .رحیم نوروزی
بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون در گفتوگو با
می��زان ،پیرامون آخرین فعالیتهای خود در
عرصه بازیگری گفت :در حال حاضر سریال
«وارش» به کارگردان��ی «احمد کاوری» و
تهیه کنندگی «محمودرضا تختشید» را هر
ش��ب از شبکه س��وم س��یما در حال پخش
دارم ،همچنین در س��ریال «دخترم نرگس»
به نویسندگی و کارگردانی باقر حبیب پیران
و تهیه کنندگی داوود س��لیمان پور به ایفای
نق��ش پرداختهام که آماده پخش بوده و قرار
اس��ت به زودی از شبکه ارومیه و شبکه سه
سیما پخش شود.بازیگر سریال «وارش» در

سریال «وارش» تجربه سخت اما شیرینی بود

همین راس��تا ادامه داد :س��ریال  ۳۴قسمتی
«وارش» که نویس��ندگی آن بر عهده جابر
قاسمعلی است ،یک درام تاریخی عاشقانه و
اقتباسی از رمان مطرح «مهاجران» اثر هاوارد
فاست محسوب میشود.وی در همین راستا
ادام��ه داد« :وارش» در گویشهای مختلف
معان��ی متفاوت��ی دارد ،اما در زب��ان محلی
مناطق شمال کشور به معنای باران و باریدن
باران است ،قصه این مجموعه تلویزیونی در
دو بخش روایت میشود ،بخش اول در دهه
 ۳۰و  ۴۰خورش��یدی و بخ��ش دوم به دهه
 ۵۰ب��ر میگردد اما در آن به اتفاقات انقالب
اسالمی ایران و تأثیرات آن بر فضای داستان
و سرنوشت شخصیتها اشاره میشود.بازیگر
س��ریال «وارش» در خصوص لوکیشنهای
این س��ریال اذع��ان کرد :تن��وع جغرافیایی
لوکیش��نهای س��ریال «وارش» از جمل��ه
ویژگیهای این مجموعه تلویزیونی اس��ت،
فیلمبرداری این سریال نیز در لوکیشینهایی
واقع در شهر ساحلی چمخاله ،بندر کیاشهر،

ارتفاعات س��یاهکل ،الهیج��ان و مناطقی
دیگر در شمال کشور انجام شد .وی در ادامه
پیرامون سختیهای تولید سریال «وارش»
افزود :به دلیل بستر تاریخی داستان ،سریال
«وارش» مراح��ل تولید س��ختی داش��ت و
فیلمبرداری س��کانسهای بن��ده نزدیک به
 ۸م��اه زمان برد .کار در شهرس��تان معمو ًال
س��ختیهای خود را دارد و چند سالی است
که بنده به علت عالقه خودم به ایرانگردی،
بیشتر کارهای شهرستان را قبول میکنم و
ب��ه بهانه کار تجربههای خوبی را نیز در این
حوزه کس��ب میکنم.بازیگر سریال «پس از
ب��اران» در خصوص تجرب��ه همکاری خود

با احمد کاوری اظهار ک��رد :احمد کاوری از
دوس��تان قدیمی من اس��ت و این چندمین
هم��کاری من با وی محس��وب میش��ود و
معمو ًال سر کار دست من را به عنوان بازیگر
ب��از میگذارد ،من از همکاری با وی بس��یار
ل��ذت میبرم.وی پیرامون س��ریال «دخترم
نرگس» اظهار کرد :سریال «دخترم نرگس»
در  ۲۶قس��مت  ۴۰دقیقهای به نویسندگی و
کارگردانی باقر حبیب پیران و تهیه کنندگی
داوود سلیمانپور در ژانر اجتماعی برای پخش
از شبکه اس��تانی ارومیه و شبکه سوم سیما
آماده شده اس��ت.وی در همین راستا افزود:
تصویربرداری این س��ریال در اس��تانهای
آذربایجان غربی و شرقی ،زنجان و کردستان
انجام ش��ده است و قصه آن پیرامون زندگی
یک خانواده طالفروش اس��ت و بنده در این
س��ریال در کنار هنرمندانی همچون محمود
پاک نی��ت ،فریبا طالبی ،مه��وش صبرکن،
مریم خدارحمی ،جمال ذوالقدر و  ...به ایفای
نق��ش پرداخت��ه ام .وی در خصوص دیگر

فیلم هایش اظهار کرد« :س��ریال نفوذ» به
کارگردانی جواد ش��مقدری و تهیه کنندگی
محس��ن علی اکبری را در دست دارم که از
بهمن س��ال  ۹۶ش��روع به کار کرده است و
هنوز ساخت آن ادامه دارد ،البته یک وقفهای
بنا ب��ه دالیلی در تولید به وجود آمده بود اما
انشاهلل از فصل زمستان و بهمن ماه از شبکه
یک س��یما پخش آن آغاز خواهد شد.وی در
همین راس��تا ادامه داد« :سریال نفوذ» یک
کار تاریخی اس��ت و مربوط به زمان انقالب
اس�لامی میش��ود ،داستان این س��ریال به
س��ال  ۵۷بر میگردد و نفوذ آمریکاییها را
در عرصههای مختلف نظام پهلوی و بحث
قانون کاپیتوالس��یون را به تصویر میکشد.
ن��وروزی پیرام��ون فعالیته��ای آینده خود
خاطرنش��ان ک��رد :در حال حاض��ر فعالیت
زیادی ندارم و عمده فعالیت این روزهای من
معطوف به تدریس است و بیشتر زمان خود
را با تدریس در دانش��گاه سوره و چند واحد
دانشگاه علمی کاربردی میگذرانم.

فیلمب��رداری فیلم س��ینمایی «آقای��ان» به
کارگردانی «گای ریچی» به پایان رسید ،این
فیل��م اثری در ژانر اکش��ن و جنایی بوده که
اکران بین المللی خود در س��ینماهای جهان
را از تاریخ بیس��ت و چهارم ماه ژانویه س��ال
 ۲۰۲۰آغ��از خواهد کرد .به گ��زارش میزان،
فیلمب��رداری فیلم س��ینمایی «آقای��ان» به
کارگردانی «گای ریچی» به پایان رسید ،این
فیل��م اثری در ژانر اکش��ن و جنایی بوده که
اکران بین المللی خود در سینماهای جهان را
از تاریخ بیست و چهارم ماه ژانویه سال ۲۰۲۰
آغ��از خواهد ک��رد« .گای ریچی» کارگردان
مطرح س��ینمای هالیوود که در کارنامه خود
آثاری همچون عالءالدین و ش��رلوک هلمز
را م��ی بیند ،این بار با اثری دیگر به س��ینما
باز خواهد گشت.فیلم سینمایی «آقایان» که
قب ً
ال به نامهای بچهها ش��ناخته میشد ،نام
فیلم سینمایی آمریکایی در ژانر جرم و جنایت
و ب��ه کارگردان��ی گای ریچی اس��ت که در
س��ال  ۲۰۲۰اکران خواهد شد.بازیگران فیلم
متیو مککانه��ی ،کالین فارل ،چارلی هونام،
میش��ل داکری ،هنری گلینگ و هیو گرانت
هستنند.قویترین مواد مخدر فروش بریتانیا
ت�لاش میکند ت��ا امپرات��وری ماریجوانای
بسیار سودآور خود را به تعدادی میلیاردر اهل
اوکالهما بفروشد.در نوامبر  ۲۰۱۸فیلمبرداری
اصلی آغاز شد .فیلمبرداری در استودیویی در
غرب لندن ص��ورت گرفت .در فوریه ،۲۰۱۹
استیاکس انترتینمن��ت حق پخش فیلم را
به دس��ت آورد و قرار است که فیلم در سال
 ۲۰۲۰اکران شود.
منتقدان قسمت جدید
«جنگ ستارگان» را نپسندیدند

«جنگ س��تارگان :خیزش اسکای واکر» در
میان کمامتیازترین فیلمهای سری فیلمهای
«جنگ ستارگان» از نگاه منتقدان سینمایی
قرار گرفت.به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی،
«جنگ س��تارگان :خیزش اسکایواکر» به
کارگردانی «جی .جی .آبرامز» که س��ومین
و آخرین قسمت از س��هگانه جدید و در کل
قس��مت نهم از سری اصلی جنگ ستارگان
اس��ت ،تاکنون نم��ره ۵۸درصد را از س��وی
س��ایت نقد س��ینمایی راتن تومیتوز کس��ب
کرده اس��ت تا پس از فیلم «جنگ ستارگان:
تهدی��د ش��بح» ( )۱۹۹۹با نم��ره ۵۳درصد،
کمامتیازترین فیلم از ای��ن مجموعه از نظر
منتقدان نام گیرد .بسیاری از منتقدان رسمی
س��ایت راتن تومیتوز ،ساخته جدید «آبرامز»
را ب��ه ش��کل ناامیدکنن��دهای فاق��د تخیل
دانس��تهاند .با ای��ن وج��ود «اُون گیلبرمن»
منتق��د واریتی در یک��ی از نقدهای مثبتتر
درباره قسمت جدید «جنگ ستارگان» نوشته
گرچه تجربه هیجان مشابه با سهگانه اصلی
«جنگ س��تارگان» در این فیلم غیرممکن
اس��ت اما «خیزش اسکای واکر» ،زیباترین،
احساس��یترین و راضیکنندهتری��ن فیلم از
زمان ساخت سهگانه اصلی «جنگ ستارگان»
است« .آدام درایور»« ،دیزی ریدلی»« ،جان
بویگا»« ،اسکار ایزاک» و «لوپیتا نیونگو» از
مهمترین بازیگران فیلم «جنگ س��تارگان:
خیزش اسکای واکر» هستند.
دفاع کارگردان اسکاری از «انگل»

کارگ��ردان سرش��ناس مکزیک��ی از
«انگل»(پارازی��ت) ب��ه عن��وان فیلم��ی یاد
کرد که نش��ان میدهد م��ردم امروز چطور
در بیرحمی سیس��تم کاپیتالیستی و جنگ
طبقاتی اسیر شدهاند.به گزارش مهر به نقل از
ورایتی ،الخاندرو گونزالس ایناریتو کارگردان
مکزیکی برنده جایزه اس��کار مطلبی نوشته
و در آن درباره فیلم «انگل» س��اخته بونگ
جون هو صحبت کرده است .این فیلم امسال
جوایز بس��یاری از جمل��ه جایزه نخل طالی
فس��تیوال فیلم کن را از آن خود کرد.به باور
این کارگردان صاحب سبک ،این فیلم مانند
رمانی که آداب و رسوم را به تصویر میکشد
آغاز و در ادامه تبدی��ل به یک کمدی تیره،
داس��تان ارواح ،تریلر روانش��ناختی و فیلم
ژانر وحشت میشود و در نهایت به شیوهای
غیرمنتظره اما ناگزیر با یک تراژدی به پایان
میرس��د.این کارگردان که از اعضای هیأت
داوران کن امس��ال بود گفت همه داوران به
این فیلم رأی دادند و او هرگز چهره اعضایی
که افتخار تماش��ای آن برای نخستین بار را
داش��تند را فرام��وش نمیکند.ایناریتو گفت:
ای��ن فیلم یک ترکیب داغ ژان��ری با نگاه و
نظرده��ی اجتماعی اس��ت که ب��ا همهمان
صحبت میکند.این فیلمساز اضافه کرد :فیلم
تنها دو موقعیت یعن��ی یک خانه ثروتمند و
یک خانه فقیر دارد و تقریب ًا مانند یک نمایش
تئاتر اس��ت؛ اما بونگ ج��ون هو یک جنگ
طبقاتی سهمگین ،تأثیرگذار و شرمآور بین دو
خانواده مشابه اهل کره جنوبی راه میاندازد
که نمایانگر یکی از بزرگترین چالشهایی
است که در سراسر جهان ،بشر در حال حاضر
با آن مواجه است.

