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اخبار
قرائت نامه کارگران «هپکو»
به مقام معظم رهبری

مستند «نان گزیده ها»
پس از لغو اکران در دانشگاه
اراک سه شنبه  ۲۸فروردین در
دانشگاه تهران رونمایی می شود.
حاج محمد حسینی کارگردان
این مستند گفت :لغو اکران این
مستند در دانشگاه اراک نشان داد
جریان های قدرت نمی خواهند
صدای کارگران مظلوم شنیده
شود .نه تنها در دانشگاه ها بلکه
برای اکران «نان گزیده ها» در
مساجد نیز با سنگ اندازی های
بسیاری مواجه شده ایم.
وی افزود« :نان گزیده ها»
اولین مستندی است که در
داخل کشور با موضوع اعتراضات
کارگری کارخانه «هپکو» تولید
شده است .اگر ما صدای کارگران
و مستضعفان را نشنویم جریان
های معاند از اعتراضات کارگری
سوء استفاده خواهند کرد.
کارگردان مستند «نان گزیده ها»
اضافه کرد :برای تصویربرداری
این مستند خیلی اذیت شدیم،
چند بار تجهیزات ما توقیف شد
و خیلی تهدید شدیم اما تمام
تالش خود را کردیم که در دل
اعتراضات و تجمعات کارگری
تصویربرداری کنیم و پای صحبت
شفاف کارگران بنشینیم.
آیین رونمایی مستند «نان
گزیده ها» فردا ساعت  ۱۲در
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران با حضور کارگران کارخانه
«هپکو» و تهیه کننده و کارگردان
و همچنین کریمی نماینده اراک
در مجلس شورای اسالمی اثر
برگزار می شود .در این مراسم نامه
کارگران «هپکو» به مقام معظم
رهبری توسط نماینده کارگران
قرائت می شود«.نان گزیده ها» به
کارگردانی محمدرضا حاج محمد
حسینی و تهیه کنندگی مهدی
مطهر در خانه مستند انقالب
اسالمی تولید شده است.

جواد عزتی در جمع
بازیگران فیلم
کمال تبریزی

«ما همه با هم هستیم»
رکورددار حضور تعداد بازیگران
سرشناس در کنار یکدیگر است
و جواد عزتی سی و هشتمین
بازیگری است که به این فیلم
پیوسته است.داستان «ما همه
با هستیم» در بستری کمدی
روایت میشود و مهران مدیری،
محمدرضا گلزار ،مهناز افشار،
ویشکا آسایش ،هانیه توسلی،
پژمان جمشیدی ،مانی حقیقی،
سروش صحت ،حسن معجونی،
مهران غفوریان ،نادر فالح،
سیروس گرجستانی ،محمدعلی
شادمان ،رضا ناجی ،سیاوش
چراغیپور ،سام نوری ،فرزین
محدث ،بهادر مالکی ،یداله
شادمانی ،محمدمهدی حسینی
نیا ،شیرین آقا کاشی ،بهزاد
قدیانلو ،اشپیتیم آرفی ،لیدا
فتحاللهی ،شیوا بلوچی ،دانیال
کاظمی بازیگرانی هستند که
پیش از این حضورشان در
این فیلم اعالم شده بود.رضا
میرکریمی تهیهکنندگی این فیلم
را برعهده دارد.

فیلم انیمیشن «روباه» آماده
نمایش شد

فیلم انیمیشن «روباه» از
تولیدات جدید مرکز گسترش
سینمای مستند و تجربی به
کارگردانی «صادق جوادی»
آماده نمایش شد.این انیمیشن
ده دقیقهای با تکنیک دو بُعدی
ساخته شده و داستان روباهی
جوان است که در آستانه تجربهی
اولین عشق به دام شکارچی
میافتد .شکارچی زنگولهی سگ
خودش را به گردن روباه میبندد
و او را در جنگل رها میکند و
تالش روباه برای زنده ماندن،
عشق و انتقام آغاز میشود.
کارگردان،
گفته
به
انیمیشن «روباه» برداشتی آزاد
از کتاب «خواجه تاجدار» است.
آقامحمدخان اولین پادشاه قاجار
عالقه زیادی به شکار روباه داشت
و برای این کار از روش عجیب و
منحصر به فردی استفاده میکرد.
عوامل تولید این فیلم انیمیشن به
این شرح هستند :انیمیت ،طراحی
شخصیت و فضا و کارگردان:
صادق جوادی ،موسیقی :بهنام
معیریان ،دستیار کارگردان:
سحر نوری ،تهیه شده در :مرکز
گسترش سینمای مستند و
تجربی.
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هر برنامه تلویزیونی می تواند ستاره تولید کند

منصور ضابطیان به اهمیت ساختار
برنامهها در تلویزیون اشاره و بیان کرد :اگر
برنامه تلویزیونی ساختار درستی داشته باشد،
میتواند با هر فردی تنور خود را گرم نگه
دارد و ستاره تولید کند.این برنامهساز با اشاره
به حضور بازیگران در برنامههای تلویزیونی
و تکراری شدن برنامهها ،گفت :به نظرم این
مشکل از بازیگران و مهمانان برنامهها نیست .به
هر حال در همه جای دنیا تعداد افرادی که برای
برنامههای تلویزیونی جذاب هستند ،محدود
است .در واقع مشکل از ساختار برنامههای
ماست که شبیه بهم است .برنامههای تلویزیونی
به ویژه گفتوگو محورها طرحی ندارند برای
اینکه بدانند با هنرمندان چگونه صحبت کنند.
او ادامه داد :نمونه آن برنامههای سال
تحویل در شبکههای مختلف است که بازیگرانی
به عنوان مهمان از شبکهای به شبکه دیگر
میروند و در همه برنامهها یک گونه صحبت
میکنند و به یکسری سواالت مشخص جواب
میدهند که هیچکدام هم جذاب نیست .این
در حالی است که میتوان از بازیگران در جای
درست خود و نقش دیگری استفاده کرد .ما به
نوعی این کار را در رادیو هفت انجام دادیم و در
برنامه رادیو شب هم انجام میدهیم.
این مجری به حضور متفاوت برخی
بازیگران در برنامههای تلویزیونی اشاره و اظهار
کرد :بازیگری که در فیلم اکشن یا کمدی بازی
میکند ،در برنامههای تلویزیونی ساختاری

را میشکند و در نقش دیگری حضور پیدا
میکند .برای مثال یک متن عاشقانه یا شعری
را میخواند که کسی انتظار ندارد .همه این
دوستان پتانسیلهای مختلفی دارند ،بنابراین
میتوان از استعدادهای دیگرشان هم استفاده
کرد.
ضابطیان اضافه کرد :اگر برنامه تلویزیونی
ساختار درستی داشته باشد میتواند با هر کسی
تنور خود را گرم نگه دارد و ستاره تولید کند.
کارکرد بسیاری از برنامههای تلویزیونی در
سراسر جهان این است که ستارههای خودشان
را تولید کنند و از ستارههای دیگر استفاده

نکنند .برای همین یکی از کارهایی که در
برنامههای تلویزیونی میتوانیم انجام دهیم این
است که افراد و استعدادهای جدید را بیابیم و
ستارههای خودمان را ایجاد و از آنها استفاده
کنیم تا بتوانیم کمبود این نوع افراد را در
برنامهها جبران کنیم.
این تهیهکننده برنامههای تلویزیونی
با اشاره به دریافت هدیه برخی بازیگران از
برنامهسازان بیان کرد :تعدادی از بازیگران
برای حضور در برنامهها هدیه دریافت میکنند
و برخی از آنها نیز هدیهای نمیگیرند؛ برای
مثال برخی برنامهای را دوست دارند و بدون

دستمزد در آن حضور پیدا میکنند اما به نظر
من تا اندازهای حقشان است که برای حضور
خود در برنامههای تلویزیونی یا هر جای دیگری
دستمزد بگیرند به دلیل اینکه آنها وظیفهای
ندارند تا در همه جا حضور داشته باشند و این
هم بخشی از حرفه آنهاست.
ضابطیان تاکید کرد :دریافت دستمزد
باید از منطق درستی پیروی کند؛ یعنی اگر
اسپانسری در یک برنامه به دلیل اینکه پولدار
است پولهای زیادی را خرج کند ،باعث
میشود برنامههای تلویزیونی دیگر که توان
مالی درستی ندارند تا برای حضور بازیگر خرج
کنند ،شکست بخورند و این مساله به کل
برنامههای تلویزیونی ضربه میزند.
این کارگردان برنامههای تلویزیونی
دربارهی پول گرفتن برخی برنامهسازان
از مهمانانی که به برنامه دعوت میکنند،
گفت :من شنیدهام که برخی برنامهسازان از
مهمانان پول میگیرند و این مساله جدیدی
نیست .در واقع نه تنها از بازیگر بلکه متأسفانه
برنامههایی بودند که در این زمینه و حوزههای
دیگر بداخالقی کردهاند .میتوان گفت در هر
جایی که عرضه و تقاضای فراوانی وجود دارد
بداخالقی هم پیش میآید.او در پایان گفت:
منتظر هستیم که فصل جدید برنامه «رادیو
شب» شروع شود و درباره یک یا دو برنامه دیگر
هم صحبت شده که فکر کنم در تابستان به
روی آنتن برود.

نمایش آثار اندی وارهول و عباس کیارستمی در گالری ایوان

نمایشگاه گروهی «سیاه و سفید» با انتخاب فریدون آو در
گالری ایوان برگزار میشود.
به گزارش امتیاز؛ گالری ایوان در جدیدترین نمایشگاه خود
میزبان مجموعهای از آثار هنری بیش از بیست هنرمند است .این
نمایشگاه که «سیاه و سفید» نام دارد روز جمعه  31فروردین
ماه افتتاح میشود.
نمایشگاه سیاه و سفید شامل آثاری از مجموعه شخصی
فریدون آو است که در مدیاهای گوناگون مانند نقاشی ،مجسمه
و عکس خلق شدهاند و وجه اشتراک این آثار سیاه و سفید بودن
همه آنها است.
در این مجموعه آثاری از اندی وارهول ،عباس کیارستمی،

بازیگر فیلم سینمایی «کوپال»
گفت :یکی از ویژگیهای «کوپال»
این است یک فیلم متفاوت در
سینمای ما محسوب میشود و
فیلمهایی از این دست در کشور ما
به ندرت ساخته شده است.نازنین
فراهانی در خصوص حضورش در
اولین فیلم بلند سینمایی کاظم
مالیی گفت :فیلمنامه آقای مالیی
را که خواندم ،بسیار خوب و متفاوت
بود .به همین دلیل به او اطمینان
کردم و امیدوار بودم که در کارگردانی
هم به همان اندازه نویسندگیشان
وسواس داشته باشند .فیلمنامه
بسیار خوب نوشته شده بود ،با وجود
اینکه فیلمنامه حول محور «کوپال»
میچرخید ولی به دلیل متفاوت بودن
فیلمنامه دوست داشتم در این فیلم
حضور داشته باشم.
وی افزود :وقتی آقای مالیی
با من تماس گرفتند ،زمانی بود که
من سر تمرین تئاتری بودم و اجرای
آن نزدیک بود ولی به هر حال تالش
کردم که به کار «کوپال» هم برسم.
وقتی سر کار حاضر شدم دیدم ایشان
بسیار مسلط هستند و پیدا بود که
تجربه فیلمهای کوتاهشان اینجا به
کارشان آمده بود .آنقدر مسلط بود
که من اصال احساس نمیکردم که این

صادق تیرافکن ،فریدون آو،علی رضا ،سهند حسامیان ،علی
شایسته ،امیر کسری گلرنگ ،نیکزاد نجومی ،بیتا فیاضی ،فرهاد
مشیری ،وحید حکیم ،امید حالج ،امیر محمدزاده ،پانتهآ رحمانی،
کامبیز صبری ،کوروش شیشه گران ،سپهر مصری ،مهسا تهرانی،
سارا عباسیان ،مهسا کریمیزاده ،ذبیح اهلل محمدی ،نرگس
هاشمی ،میترا فراهانی ،رعنا فرنود و...به نمایش درمیآید.
نمایشگاه «سیاه و سفید» که با همکاری گالری دستان
برگزار میشود 31 ،فروردین تا  14اردیبهشت در گالری ایوان به
آدرس الهیه ،خیابان مهدیه ،خیابان جبهه ،کوچه لسانی ،بنبست
حمید ،شماره  ۱برقرار است .عالقهمندان میتوانند هر روز به جز
شنبهها از ساعت  ١۶تا  ۲۰از این آثار دیدن کنند.

«کوپال» فیلم متفاوت سینما

اولین فیلم بلند اوست .میدانست که
چه میخواهد و این به من -زمانی که
فیلم کلید خورد و من جلوی دوربین
حاضر شدم -بسیار دلگرمی میداد.
این بازیگر در خصوص ویژگی
های فیلم «کوپال» عنوان کرد :یکی
از ویژگیها این است که «کوپال» یک
فیلم متفاوت در سینمای ما محسوب
می شود و فیلمهایی از این دست در
کشور ما به ندرت ساخته شده است.
یکی دیگر از ویژگی های این فیلم،
جدا از مستقل بودن -که توصیه
می کنم از آن حمایت کنید -جنبه
فانتزی قضیه در عین تلخ بودن است
که شخصیت اصلی دچار آن میشود.
این موضوع برای من جذاب است و
فکر میکنم تماشاگر را هم تا آخر
بکشاند.

وی در مورد فعالیت در سینمای
هنر و تجربه توضیح داد :نمی
خواهم فیلمها را به گروه هنر تجربه
و یا گروههای دیگر دستهبندی کنم.
امیدوارم فیلمنامههایی که ارزش
ساخت دارند به دور از سختی
ساخته شوند .برای فیلمهایی نظیر
«کوپال» که آنقدر ارزش ساخت
داشت که در طول این مدت در
جشنواره های مختلف مورد استقبال
قرار گرفت؛ کارگردان ها نباید به
سختی فیلم بسازند .حداقل بعد از
ساخته شدن فیلم ،وقتی می بینند
فیلم سر و شکل خوبی دارد ،باید
حمایتهای بیشتری از فیلم صورت
گیرد .برای یک سری از فیلمها
توسط ارگانهای مختلف بودجههای
میلیاردی اختصاص داده میشود در

حالی که برخی کارگردانها برای یک
سری از فیلمها باید به سختی کار
کنند و این به نظر بسیار ناعادالنه
است .دوست دارم اگر قرار است
دسته بندی صورت بگیرد به گونه
ای باشد که حمایتی برای این
فیلمها در نظر گرفته شود و بگویند
در ابتدا فیلمنامه فیلمی که قرار
است در هنر و تجربه کار شود،
ارزیابی شود و بر اساس کیفیتی که
آن فیلمنامه دارد بودجه ای تعیین
کنند .آقای مالیی بسیار پشتکار
داشت و با هر سختی توانست فیلم
را به این نقطه برساند ولی ممکن
است استعدادهایی باشند که بتوانند
کارگردانهای خوب آینده سینمای
ایران باشند و به دلیل نداشتن
بودجه و هزاران سختی دیگر موفق
نشوند.
فراهانی با اشاره به نقش خود در
فیلم «کوپال» گفت :من در هر نقشی
تالشم بر این است که به اندازهای
بازی کنم که ظرفیت آن نقش است.
منظورم حجم نقش نیست؛ نقش
نباید بیرون بزند .همیشه هم تالشم
بر این بوده که نقش را دریابم .نقش
«فیروزه»ای که کاظم مالیی نوشته
با ترکیبی از برداشت من از فیروزه،
همان است که آن را بازی کردم .حال

اینکه تماشاگر چقدر با آن همراهی
می کند را هنوز نمی دانم ولی
امیدوارم این اتفاق افتاده باشد و به
اندازه بازی شده باشد.
این بازیگر با اشاره به همکاری
خود با لوون هفتوان در این فیلم
خاطرنشان کرد :تجربه بسیار خوبی
بود .اولین چیزی که از یک بازیگر
همراه خوب به ذهن آدم می رسد
این است که چقدر همراه خوبی بوده
است .البته هم بازی خوب بودن
یک سری مشخصات دارد؛ بعضی از
بازیگران پارتنرهای معمولی هستند
و برخی چندان پارتنر خوبی نیستند
که تعدادشان کم است .برخی
پارتنرهای بسیار خوبی هستند که
آدم با آنها چلنج دارد و با آنها راحت
است .مرحوم لوون از این دست
پارتنرهای خوب بود .آدم دوست
داشتنی و بامزهای بود .او قهوه رو
خوب درست میکرد .پشت صحنه
همیشه با حضورش شاد بود و آرامش
خاصی داشت .تجربه بسیار خوبی بود
و امیدوارم روحش در آرامش باشد.
در مورد بازی او نیز باید بگویم اگر
فیلمنامه را نخوانده بودم و فیلم را
میدیدم ،می گفتم نقش برای لوون
نوشته شده چون به نظرم بسیار عالی
بازی کرد و خود نقش است.

جشنوارههای کاریکاتور بدون حضور هنرمندان ایرانی فاقد اعتبار هستند
سرپرست معاونت هنری سازمان حوزه هنری گفت :امروز
جشنوارههای جهانی کاریکاتور بدون حضور هنرمندان ایرانی فاقد
اعتبار هستند.سید مسعود شجاعی طباطبایی ظهر امروز در آیین
رونمایی از کتاب «ریفورم» مجموعه آثار کاریکاتوریست «آرش
فروغی» اظهار داشت :آرش فروغی افتخار ایران و جهان است.وی
با بیان اینکه کشیدن کاریکاتور به این سادگی نیست که یکسری
کارهای گرافیکی صورت گیرد ،تصریح کرد :کاریکاتور نیاز به یک
پشتوانه جدی دارد ،یک پیش زمینه بزرگی باید مهیا شود تا یک
هنرمند با نشان دادن ویژگی ها یا شخصیت درونی کارکترها یک
تصویر را به یک کاریکاتور تبدیل کند.
سرپرست معاونت هنری سازمان حوزه هنری با تاکید بر اینکه
مجموعه آثار «آرش فروغی» نشان می دهد که توانمندی بسیاری
در این عرصه دارد ،این کارها یک شبه خلق نشده و حاصل سال
ها زحمت است ،افزود :هنرمندان اصلی ما درواقع شهدا هستند،
ما هرچه که داریم از شهدا است ،شروع هفته هنر انقالب اسالمی
با سالروز شهادت شهید آوینی بود ،شهیدی که تمام تالش و همت
خود را در ارتباط با مفاهیمی هزینه کرد و اتفاقاتی را رقم زد تا هنر
انقالب خلق شود .شجاعی طباطبایی با اشاره به اینکه توفیق بزرگی
داشتم در مجموعه «روایت فتح» به عنوان عکس در خدمت شهید
آوینی باشم ،ادامه داد :اولین بار که خدمت ایشان رسیدیم ،شهید
آوینی مشغول تدوین بودند ،قبل از تدوین وضو گرفتند و سپس
پشت میز تدوین نشستند ،با ذکر و توسل کارشان را شروع می کردند
و برای همین است که این حس زیبا و دلنشین در کالم ایشان جاری
است.وی با بیان اینکه در حوزه کاریکاتور هم در نشریه سوره خدمت
شهید آوینی بودیم و ایشان اهمیت ویژه ای نسبت به هنر کاریکاتور

قائل بودند ،تصریح کرد :امروز چهره های سرشناس بین المللی و
چهره های شاخص جهان در مورد آثار «آرش فروغی» توضیح
دادند و این تعریف آن ها نشان می دهد جایگاه «آرش فروغی» در
کاریکاتور یک جایگاه ارزنده است.سرپرست معاونت هنری سازمان
حوزه هنری یادآور شد :امروز «آرش فروغی» توانسته به سبک
شخصی خود برسد ،حاال دیگر می توانیم کارهای فروغی را بدون
اینکه امضایی پای آن باشد از میان هزاران کار دیگر تشخیص دهیم.
شجاعی طباطبایی با اشاره به اینکه این هنرمندان رویش های
انقالب هستند ،کسانی که در حوزه هنر انقالب و هنر مقاومت حضور
درخشانی دارند ،اظهار داشت :وقتی بحث جشنواره هلوکاست را
مطرح کردیم رسانه های صهیونیستی سعی در تحریف آن داشتند،
مثل استفاده از سالح شیمیایی در سوریه که واقعا یک دروغ بود ،در
رابطه با هلوکاست هم همین اتفاق افتاد و ما را متهم کردند به ضد
یهود بودن.وی یادآور شد :اما ما در جشنواره «هلوکاست» به دنبال

این بودیم که بگوییم اگر شخصی یا اشخاصی کشته شدند ،تاوان این
اتفاق گرفتن سرزمین دیگری نیست ،مسبب اصلی آلمان نازی بوده
و برای تاوان گرفتن از همان جا باید اقدام می کردند نه اینکه بیایند
هزاران کیلومتر آن طرف تر و در کشوری که در زمان جنگ بی طرف
بوده است جنگ افروزی کنند و با حمله نظامی و اشغال این کشور
را بگیرند.سرپرست معاونت هنری سازمان حوزه هنری با بیان اینکه
آخرین مسابقه ای که در حوزه کاریکاتور گذاشتیم «ترامپیسم» بود
که  ۷۴کشور دنیا در آن حضور یافتند ،تصریح کرد :این نشان می
دهد دنیا منطق ما را پذیرفته است ،وقتی ما از ترامپ به عنوان یک
آدم نژاد پرست یاد می کنیم دنیا این را می پذیرد.شجاعی طباطبایی
افزود :حضور در جشنواره هایی مثل «هلوکاست» هزینه و تبعات هم
دارد« ،آرش فروغی» با جرات و شهامت باالیی در این اتفاق حضور
می یابد و با رسانه کاریکاتور ندای مظلومیت و حق طلبی مردم مظلوم
دنیا را به گوش جهان می رساند .وی با اشاره به اینکه کاریکاتور یک
زبان بین المللی قابل فهم برای همه است ،یادآور شد :در حال حاضر
اگر در جشنواره ای هنرمندان ایرانی حضور نیابند آن جشنواره فاقد
اعتبار است؛ در آخرین جشنواره در بلژیک مسئولین این نمایشگاه
در دقایق آخر به ما اعالم کردند میزان مشارکت هنرمندان ایرانی کم
است و خواهش کردند کمک کنیم و ما از هنرمندان تقاضا کردیم
حضور پیدا کنند و تعداد هنرمندان ما اینقدر زیاد شده بود که از
تعداد آثار هنرمندان کشور بلژیک نیز بیشتر شدند.سرپرست معاونت
هنری سازمان حوزه هنری خاطرنشان کرد :امروز هنر کاریکاتور در
کشور ما به جایی رسیده که هر هفته یک جایزه اصلی را از آن خود
می کنند ،یا به عنوان داور ،سخنران و برنامه ریز مسابقات بین المللی
حضور دارند.

یک فنجان چای داغ
نمایشگاهی از عکسهای آلفرد یعقوبزاده در تهران

همزمان با آغاز سیوششمین جشنواره جهانی فیلم فجر نمایشگاهی
از عکسهای آلفرد یعقوبزاده که طی سه دهه از فلسطین عکاسی شده
است با حضور خود وی برگزار میشود .سیفاله صمدیان مدیر رویدادهای
ویژه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر با اشاره به جزییات برگزاری
نمایشگاه عکسهای آلفرد یعقوب زاده در جشنواره بیان کرد :در بخش
نمایشگاهی «رویدادهای ویژه» جشنواره جهانی فیلم فجر و با توجه به
حوادث جاری در سرزمینهای اشغالی که این روزها شدت گرفته است،
نمایشگاهی از عکسهای آلفرد یعقوبزاده در تهران برگزار میشود.
وی توضیح داد :این نمایشگاه به عنوان رویداد جنبی بخش
«زیتونهای زخمی» این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر که روی نمایش
فیلمهای مهم از کارگردانهای جهان با موضوع سرزمینهای اشغالی تمرکز
دارد ،تدارک دیده شده است.به گفته صمدیان ،آلفرد یعقوبزاده عکاس
بینالمللی ایرانی ساکن پاریس ،طی بیستوهشت سال  -از نخستین قیام
انتفاضه در  1987تا قیام سال  -2015تصاویری از سرزمینهای اشغالی
ثبت کرده که نمایشگاه حاضر ،منتخبی از دهها هزار فریم عکس گرفتهشده
در طی این دور ه زمانی است.
ی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر در
مدیر رویدادهای ویژه س 
پایان با اشاره به اینکه عکسهای یعقوبزاده ،به موضوعاتی چون سالهای
مقاومت ،زندگی روزمره مردم و ساخته شدن دیوار حایل توسط رژیم
اشغالگر و ...میپردازد ،اظهار کرد :آلفرد یعقوبزاده مهمان سی و ششمین
جشنواره جهانی فیلم فجر در تهران است و همزمان با حضورش در تهران،
ورکشاپ حرفهای عکاسی در مناطق و زمانهای بحرانی و جنگ را در
ایران خواهد داشت که این ورکشاپ داوطلبان جدی در حوزه عکاسی و
فیلمبرداری دارد.
نمایشگاه عکسهای آلفرد یعقوبزاده با حضور اهالی فرهنگ و هنر و...
چهارشنبه  29فروردینماه  1397ساعت  17در گالری شماره  ،14پالک
 ،14خیابان خارک افتتاح میشود .سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم
فجر  ۱۹تا  ۲۷آوریل  ۳۰( ۲۰۱۸فروردین تا  ۷اردیبهشت  )۱۳۹۷به دبیری
سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار میشود.

فیلم «رمپیج» صدرنشین فروش سینماها

فیلم «رمپیج» که در اولین آخر هفته اکرانش به عنوان مدعی اشغال
صدر باکس آفیس آمریکا وارد شده بود ،سرانجام در آخرین ساعتهای
یکشنبه موفق شد تا آمار فروشش را از صدرنشین هفته پیش باالتر
ببرد«.رمپیج» با بازی دواین جانسون موفق شد تا فیلم پرفروش هفته
پیش با عنوان «یک جای بی صدا» را از صدر جدول کنار بزند و خودش
صدرنشین فروش سینماها شود.این فیلم با فروشی  ۳۴.۵میلیون دالری این
جایگاه را کسب کرد« .یک جای بیصدا» نیز با فروش  ۳۲.۶میلیون دالر در
نبردی تنگاتنگ به جایگاه دوم بسنده کرد.
«رمپیج» در حالی که تا ظهر جمعه  ۲۸میلیون فروخته بود به لطف
محبوبیت دواین جانسون توانست تا ساعت پایانی تعطیالت آخر هفته
از نمایش در  ۴۱۰۱سالن سینما فروشش را به رقم  ۳۴.۵میلیون دالر
برساند .این فیلم که بازسازی یک بازی ویدیویی به همین نام است در بازار
بینالمللی هم خوب ظاهر شد و در چین  ۵۵میلیون دالر فروش کرد و
در بازار بینالمللی  ۱۱۴.۱میلیون دالر و با احتساب بازار آمریکا در مجموع
 ۱۴۸.۶میلیون دالر فروخت.
با این حال این فیلم حداقل با هزینه  ۱۲۰میلیون دالری ساخته شده و
نیاز به کسب پول خیلی بیشتری است تا بتواند هزینههای ساخت و اکرانش
را تامین کندبا همین فروش «رمپیج» تاکنون سومین افتتاحیه بزرگ همه
دوران را برای برادران وارنر کسب کرده و پس از «بازیکن شماره یک آماده»
و «بتمن در برابر سوپرمن» قرار گرفته است.
جایگاه سوم باکس آفیس آمریکا نصیب یک فیلم تازه وارد با عنوان
«حقیقت یا جرات بلومهاوس» ساخته جف وادلو شد که با فروش ۱۹.۱
میلیون دالر از نمایش در  ۳۰۲۹سالن سینما این جایگاه را کسب کرده
است«.بازیکن شماره یک آماده» ساخته اسپیلبرگ نیز با فروش ۱۱.۲
میلیون دالر دیگر در جایگاه چهارم جای گرفت .این فیلم در سومین هفته
نمایشش در مجموع  ۱۱۴.۶میلیون دالر فروش کرده است.در جایگاه پنجم
«مانع شوندگان» کمدی ساخته کی کنون جای دارد که  ۱۰.۳میلیون دالر
فروخت تا در دومین هفته اکران مجموع فروشش را به  ۳۶.۹میلیون دالر
برساند.
«پلنگ سیاه» نیز همچنان به فروش خود ادامه میدهد و در نهمین
هفته اکرانش در  ۲۱۸۰سالن سینما  ۵.۳میلیون دالر دیگر فروخت تا
مجموع فروشش را به  ۶۷۳.۸میلیون دالر در باکس آفس آمریکا برساند و
فیلم ششم باشد«.جزیره سگها» با فروش  ۵میلیون دالر پس از چهار هفته
در مکان هفتم است و در مجموع  ۱۸.۵میلیون دالر فروخته است.

برنامه «هفت» قبل از ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه سه

به گفته ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما ،تالش می
شود برنامه «هفت» قبل از ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه سه برود.
برنامه «هفت» آخرین بار همزمان با سی و ششمین جشنواره فیلم فجر روی
آنتن شبکه سوم سیما رفت که با اجرای رضا رشیدپور همراه بود که این
اجرا حاشیه هایی را هم به دنبال داشت .حاال مدیران سیما دوباره در پی آن
هستند که «هفت» را به تولید برسانند.ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی
شبکه سه سیما در تازه ترین اظهاراتش درباره این برنامه به خبرنگار مهر
عنوان کرد که بررسی ها انجام خواهد شد و تالش ها بر این است که هفت
جدید قبل از ماه رمضان به آنتن شبکه سه برسد.
«هفت» که می توان گفت پرحاشیه ترین و البته مهمترین برنامه
سینمایی تلویزیون است طی دوره های مختلف با چالش ها و حاشیه های
زیادی روبرو شده است .این برنامه در سه فصل خود با اجرای فریدون
جیرانی ،محمود گبرلو و بهروز افخمی همراه بوده و بعد از اجرای افخمی
دیگر نتوانست به صورت منسجم به پخش بازگردد.
سال گذشته نیز بعد از همه رایزنی ها و تشکیل جلسات مدیران،
«هفت» توانست با حضور رضا رشیدپور آن هم فقط در ایام جشنواره فیلم
فجر و در  ۱۰روز روی آنتن برود .البته شروع همین برنامه کوتاه مدت ۱۰
روزه هم با تایید و تکذیب های فراوان همراه بود و از محمدرضا شهیدی فرد
تا مهران مدیری به عنوان مجریان این برنامه  ۱۰روزه مطرح شده بودند تا
باالخره سکان این اجرا به رشیدپور سپرده شد.شاید نحوه اجرای رشیدپور
در برنامه که از همان قسمت اول انتقاداتی را در پی داشت و با مناقشاتی
برای فیلم هایی چون «التاری» ساخته محمدحسین مهدویان ادامه یافت
دلیل عمده ای بود که مدیران نخواستند این برنامه  ۱۰روزه فراتر رود و
اجرای رشیدپور در آن ادامه یابد.
با این حال هنوز صحبت رسمی درباره مراحل تولیدی فصل جدید
«هفت» مطرح نشده است و در حال حاضر گروه تولیدی این برنامه نیز از
اتفاقات جدید خبر ندارند .معموال هم مهمترین چالش این برنامه همیشه
انتخاب مجری بوده و بعد از مشخص شدن مجری باقی مسایل تولید حل
شده است.باید دید این بار چه کسی بر صندلی «هفت» تکیه خواهد زد و
آیا انتخاب مجری به قبل از ماه رمضان خواهد رسید یا خیر.

 ۶مهمان ویژه دیگر برای حضور
در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

استال کالتسو طراح صحنه ،فیلیپ راس فیلمبردار ،آیدا بگیچ فیلمساز،
ایزابل جیوردانو مدیر فعلی یونیفرانس و روزنامهنگار سابق ،روبرتو پرپینانی
تدوینگر و آنا هنکل-دونرسمارک برنامهریز جشنوارههای سینمایی از دیگر
سینماگرانی هستند که حضورشان در سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم
فجر قطعی شده است.جشنواره جهانی فیلم فجر امسال میزبان سینماگران
مختلفی از اقصی نقاط جهان خواهد بود که تاکنون حضور افرادی چون
نیکوال پیووانی آهنگساز ،فرانکو نرو بازیگر ایتالیایی ،رشید مشهراوی
کارگردان فلسطینی ،ریتی پان کارگردان کامبوجی ،محمد الدراجی
کارگردان عراقی ،یورن دانر منتقد ،تهیهکننده و بازبگر فنالندی ،زینب
اوزباتور آتاکان تهیهکننده ترکیهای ،لری اسمیت فیلمبردار بریتانیایی،
توماس ماخ فیلمبردار آلمانی ،کارن شاخنازاروف کارگردان روسی ،اولیویه
مگاتون فیلمساز فرانسوی ،الیور استون فیلساز آمریکایی ،ژان پییر لئو
بازیگر فرانسوی اطالع رسانی شده بود و به تازگی افراد دیگری چون استال
کالتسو طراح صحنه ،فیلیپ راس فیلمبردار ،آیدا بگیچ فیلمساز ،ایزابل
جیوردانو مدیر فعلی یونیفرانس و روزنامهنگار سابق ،روبرتو پرپینانی
تدوینگر و آنا هنکل-دونرسمارک برنامهریز جشنوارههای سینمایی قطعی
شده است.

