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متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

«گنجعلیخان» کرمان تجلیگاه وحدت اقوام شد

اخبار
معرفی سومین بازیگر «شهربانو»

محمدرضا غفاری با
صدرعرفایی و صدیقیان
همبازی شد

محمدرضا غفاری سومین
بازیگر فیلم سینمایی «شهربانو»
به کارگردانی مریم بحرالعلومی و
تهیهکنندگی پگاه احمدی شد.
به گزارش امتیاز ،محمدرضا
غفاری برای ایفای نقشی متفاوت
در «شهربانو» ،دومین فیلم
مریم بحرالعلومی حضور دارد تا
با فرشته صدرعرفایی و مهرداد
صدیقیان همبازی شود.
غفاری با فیلم «رویای
خیس» پوران درخشنده وارد
سینما شد و با ایفای نقش در
فیلم «برف» مهدی رحمانی مورد
تحسین منتقدان قرار گرفت.
«شهربانو» سومین همکاری
مشترک محمدرضا غفاری و
مهرداد صدیقیان بعد از «قاعده
تصادف» و «سونامی» به شمار
میرود.
این فیلم با مضمونی
اجتماعی و مبتنی بر چالشی در
یک خانواده روایت میشود.
طراح
گلزاده
امید
چهرهپردازی ،امیرعلی قنبری
برنامهریز و دستیار اول
کارگردان ،حسن هندی عکاس
و مریم قربانینیا مشاور رسانهای
«شهربانو» هستند.
پیش از این حضور مسعود
امینیتیرانی به عنوان مدیر
فیلمبرداری و علی کیانارثی به
عنوان مدیر صدابرداری این فیلم
اعالم شده بود.
دیگر بازیگران و عوامل
سازنده این فیلم در اخبار بعدی
معرفی میشوند.

بمب عمل نکرده
فیلمبرداری فیلم آنجلینا
جولی را مختل کرد

پیدا شدن یک بمب
عملنکرده و قدیمی در محل
فیلمبرداری فیلم «ابدیها»
جریان کار را مختل کرد و
بازیگران فیلم از جمله آنجلینا
جولی و ریچارد مدن از صحنه
دور شدند.
در حالی که محل
فیلمبرداری «ابدیها» در جزایر
قناری است ،بالفاصله عوامل
فیلم از این جزیره خارج و به
«فوئنته ونتورا» دومین جزیر ه
بزرگ این مجموعه جزایر منتقل
شدند و متخصصان خنثی کردن
بمب وارد جزیره شدند .یکی از
سازندگان فیلم در این باره گفت:
خیلی وحشتناک بود .شماری از
بزرگترین بازیگران دنیا آنجا
بودند و اگر اتفاقی میافتاد هیچ
کس شانسی نداشت.
گفته شده تنها کیت
هرینگتون در صحنه فیلمبرداری
حاضر نبود .این جزیره اسپانیایی
در جریان جنگ جهانی دوم در
اختیار نازیها بود و احتماال این
بمب چند دهه در آنجا باقی مانده
بود« .ابدیها» از فیلمهای مارول،
درباره گروهی از شخصیتهای
نامیراست .سلما هایک ،کمیل
نانجیانی و کیت هرینگتون از
بازیگران فیلم هستند .این فیلم
قرار است  ۶نوامبر  ۲۰۲۰اکران
شود

«کلینر» راهی آمریکا شد

فیلم کوتاه «کلینر» به
کارگردانی محمدرضا میقانی به
بخش اصلی نهمین دوره جشنواره
 Saint Cloudکه در ایالت
مینهسوتا آمریکا برگزار میشود،
راه یافت.
این جشنواره از  ۲تا  ۹نوامبر
برابر با  ۱۱تا  ۱۸آبان ماه در شهر
سنت کالود برگزار میشود.
سایر عوامل این فیلم عبارت
اند از نویسنده و کارگردان:
محمدرضا میقانی ،بازیگر:
معصومه بیگی ،مدیر فیلمبرداری:
بهروز بادروج ،تدوین :باران سرمد،
طراح و ترکیب صدا :انسیه
ملکی ،طراح لباس :الناز رضوانی
( ،)ELLI’Sطراح صحنه :گروه
معماری بن سار ،طراح چهره
پردازی :حسنا خانمحمدی،
جلوههای ویژه کامپیوتری :محسن
خیرآبادی و سلمان اربابون ،اصالح
رنگ و نور :محسن خیرآبادی،
صدابردار :حسن مهدوی ،مدیر
تولید :محمدرضا رحمتی ،منشی
صحنه :لعیا عسلی نژاد ،سایر
بازیگران :باران آیت و هما جعفری
تهیهکننده :باران سرمد ،تهیه
شده در انجمن سینمای جوانان
ایران و استودیو آب.
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آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره
موسیقی نواحی ایران پنجشنبه شب شانزدهم
آبان با اجرای چند برنامه موسیقایی و سخنرانی
تعدادی از مدیران این دوره در مجموعه تاریخی
گنجعلی خان شهر کرمان برگزار شد.
مراسم افتتاحیه دوازدهمین جشنواره ملی
موسیقی نواحی ایران پنجشنبه شب شانزدهم
آبان با اجرای چند برنامه موسیقایی و سخنرانی
تعدادی از مدیران این دوره در مجموعه حمام
گنجعلی خان شهر کرمان برگزار شد.
آیین سرنا و دهلنوازی ،آیین دستمالبازی
توسط گروه «دستمال بازی» سیرجان ،آیین
«نوبت نوازی» ،اجرای چند برنامه موسیقایی
توسط گروه «صحرا روشن» از خراسان شمالی،
گروه «فرامرز گلزار» از آذربایجان شرقی ،گروه
«زهی زنگ شاهی» از سیستان و بلوچستان،
گروه «سزیکلی» از کشور ترکیه ،گروه «ویسی»
از کرمانشاه ،گروه «جرجانی» از ترکمن ،گروه
«طوفان ریگان» از کرمان ،گروه «آوای اصالن»
از علی آباد کتول و گروه «میسان» با رقص
شمشیر از خوزستان از جمله برنامههایی بودند
که در این مراسم به اجرای برنامه پرداختند.
این در حالی است در حین برگزاری این مراسم
از کتاب دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی
ایران نیز رونمایی شد.
محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان کرمان در ابتدای این
مراسم که با استقبال قابل توجه شهروندان و
تعدادی از گردشگران داخلی و خارجی برگزار
شد ،توضیح داد :خوشحالم از اینکه دوازدهمین
جشنواره مسویقی نواجی ایران به همت مردم
عزیز کرمان و مدیران استان در شهرهای
مختلف استان کرمان برگزار میشود .این
جشنواره همزمان با ایام گرامی هفته وحدت و

هدف؛ گردشگری موسیقی

میالد حضرت رسول اکرم (ص) برگزار میشود
امروز بسیار خوشحالم که بیش از  ۲۸۰هنرمند
افتخار مهمانی این جشنواره را به ما دادند .ما
امسال به لحاظ کمی و کیفی هم شاهد روند
رو به رشدی بودیم که جا دارد از همه عزیزانی
که در این دوره همراه ما بودند قدردانی کنیم.
وی پس از پایان صحبتهای خود پیام
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی را برای حاضران در برنامه قرائت کرد.
استان کرمان به دنبال توسعه گردشگری
موسیقی است

محمد جواد فدایی استاندار کرمان هم
در این مراسم با ابراز خرسندی از برگزاری
دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی در استان
کرمان اظهار کرد :از همه کسانی که تالش
کردند این جشنواره بار دیگر در استان کرمان
برگزار شود بسیار قدردانی میکنم .من عادت
به صحبت کردن ندارم بنابراین فکر میکنم

بهتر است در این جا کنار شما عزیزان کمتر
صحبت کنیم .من میخواستم مطالبی را در
حوزه موسیقی گردشگری و توسعه موسیقی در
این عرصه بگویم اما فقط به یک جمله بسنده
میکنم .اینکه ما در استان کرمان به دنبال
گردشگری فرهنگی به ویژه گردشگری موسیقی
هستیم و در این راه موسیقی نواحی برای ما
از اهمیت ویژهای برخوردار است و امیدوارم
روزی شاهد این باشیم که در تمامی شهرهای
کرمان موسیقی مقامی اجرا شود که هر وقت
گردشگری در این استان وارد شود از برنامههای
هنرمندان فعال این عرصه استفاده کند.
گشودن یک پنجره به منظره گستره فرهنگ

سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در آیین
افتتاحیه دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی
با انتشار پیامی تصریح کرد« :موسیقی نواحی
شرح شریف سرزمین هاست و نغمه و الحان این

موسیقی در سوگ و سور در ستایش و نیایش
قرین آدمی است و روایتگر زندگی .نواهایی که
نشان دار کوه و دشت و دریاست و با خاک و
خورشید هم پیوند.نغمههایی که موزه مزامیر
و مضامینی است که به مرحمت پنجه کاردان
و حنجره هنردان پنجرهای میگشاید به منظر
گسترده فرهنگ از دیروز تا همیشهای که صدا
باقی است.
موسیقی نواحی بدین صفت نه تنها
پدیدهای شنیدنی که نگارخانهای دیدن است.
حتی حرمان و هجران منظومههایش رنگ
امید دارد و رنگ کوشش .و جشنواره موسیقی
نواحی گردهمایی مشتاقانهای که پیر و جوان
میخواهند از ارمغان دلپذیر هنر در گوش
محرمان فرهنگ قصههای ناب زمزمه کنند ،از
این روست که دغدغه تمامی دست اندرکاران
نه صرف نغمه پردازی که ایجاد معرض است
برای گفتگو ،برای آنکه ببینیم و بدانیم از اقلیم
رنگارنگ و اقوام مختلف نجد ایران چه گوهرها
برای فردا میتوان سفت.دیروز را چراغ راه فردا
قرار دادن و امروز را با امید و وحدت و یکدلی
سپری کردن حاصل ارزشمند این روزهاست.
روزهایی که میتواند بر جذابیتهای کرمان
کریم بیفزاید.
بر من است تا ضمن ادای ارادت به هنرمندان
موسیقی نواحی ایران ،هم از استاندار فرهیخته و
ممتاز کرمان جناب دکتر فدایی و مسئوالن عزیز
استان و همکاران عاشق و سخت کوشم در کرمان
بویژه آقای علیزاده و در تهران خاصه برادرانم
آقایان الهیاری ،ثابت نیا ،و دبیر دانشور این رویداد
دکتر احمد صدری صمیمانه قدردانی کنم .پیش
من آوازت آواز خداست/عاشق از معشوق حاشا،
کی جداست  -آتش عشق از نواها گشت نیز آن
چنان که آتش آن جوز ریز»

گالری گردی در پایتخت؛ نمایش جذابیتهای پنهان ژان کلود کریر

«بیمرگی» به والی رسید

نمایشگاه «بیمرگی» و « جذابیتهای پنهان ژان کلود
کریر» ،از روز جمعه  ۱۷آبان ماه در گالریهای والی و دستان
 +۲افتتاح شد.
گالری های پایتخت در سومین جمعه آبان ماه ،نیز برنامههای
افتتاحیه را تجربه میکنند که شاید مهمترین آنها افتتاح نمایشگاه
نقاشیهای عباس کیارستمی در گالری گلستان خواهد بود .یکی از
اتفاقات جالب توجه در هفتهای که گذشت این بود که نمایشگاه هفته
تصویرگری که جمعه گذشته در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد ،به
دلیل پارهای از تعمیرات خانه ،مجبور به نقل مکان به جایی دیگر شد
و به همین دلیل نمایشگاه هفته تصویرگری  ۹۸در گالری آ برپا شده
است .در ادامه ،برنامه افتتاحیه برخی نمایشگاههای هنری جمعه ۱۷
آبان ماه را برمیشمریم.
گالری گلستان

نمایشگاه انفرادی نقاشیهای عباس کیارستمی از جمعه ۱۷
آبان ماه به مدت دو هفته در گالری گلستان به نشانی خیابان
دروس ،خیابان کماسایی ،پالک  ۳۴برپا شد.در این نمایشگاه
آثاری از عباس کیارستمی به نمایش گذاشته میشوند که تا به
حال دیده نشدهاند و همچنین کتاب این نمایشگاه نیز با  ۳۳اثر
توسط نشر نظر به چاپ رسیده است .این کتاب «مداد عباس»
نام دارد که این نام توسط بهمن کیارستمی پیشنهاد شده است و
یادآور کتابی از عباس کیارستمی است که دهه  ۶۰توسط کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ شده است.
گالری شیرین

نمایشگاه انفرادی نقاشی کتایون روحی با عنوان «باغی
دگر» از جمعه  ۱۷آبان ماه در گالری شیرین واقع در خیابان
کریمخانزند ،خیابان سنایی ،کوچه سیزدهم ،پالک  ۵آغاز به
کار کرد.
تاالر این/جا

نمایشگاه انفرادی نقاشی امیرحسین اسماعیلی با عنوان
«روبرو» از جمعه  ۱۷آبان ماه در تاالر این/جا واقع در نوفل
لوشاتوی شرقی ،کوچه پدرام ،جنب شماره  ،٤نمای آجری ،در
کوچک گشایش می یابد .این هنرمند جوان در متن استیتمنت
خود نوشته است:
«روبهرو /لذت نگاهکردن

در تمامی طبیعتبیجانهایی که در طول تاریخ در زمانها
و فرهنگهای مختلف تولید شدهاند ،تنها یک امر مشترک است:
موضوع غالب آنها اشیاء و میوههاست؛ بنابراین میتوان این ژانر

را نهادی برای نمایش اشتیاق و پرسشگری در مورد اشیاء،
میوهها و گلها و چیستی آنها دانست؛ و اساساً یکی از نیروهای
اصلی ژانر طبیعتبیجان ،همواره آن بوده که اشیاء و عناصر
روزمره را بهواسطهی عمل نقاشانه ،از نوعی پروردگی ،پالودگی و
کیفیت بصری برخوردار سازد.
در مسیر شکلگیری این آثار ،در ابتدا و در انتخاب عناصر،
سوژهها باید به دلم مینشست تا بتوانم شیوهی بازنماییشان را
با کیفیات و ویژگیهای بصریشان متناسب سازم؛ گاه نقاشی از
یک سوژه را بارها تکرار میکردم؛ و از طرفی شیوههایی را برای
بازنمایی تجربه کردم که بتوانند غرابتی به اشیاء کام ً
ال معمولی
و شاعرانگیای به زندگی روزمره ببخشند؛ در این روند ،تالش
داشتم طبیعتبیجان را بهعنوان «کارگاهی» جهت آزمودن
شیوههای مختلف نگریستن به اشیاء ،میوهها و گلها و برخی
وجوه فراموششدهی آنها در نظر بگیرم».
گالری باروک

نمایشگاه آثار مهرگان شمس با عنوان «جهان های ناممکن»
شامل تاپستری ،کالژ پارچه و سوزن دوزی از روز جمعه  ۱۷آبان
ماه در گالری باروک به نشانی خیابان شریعتی ،باالتر از پل صدر،
پالک  ۱۷۳۶افتتاح میشود.
گالری هما

نمایشگاه انفرادی نقاشی های حسین تمجید با عنوان
«ناتمامی ابدی» از همین جمعه در گالری هما به نشانی خیابان
کریم خان زند ،خیابان سنایی ،کوچه چهارم غربی ،پالک ،۸
واحد یک گشایش می یابد و تا  ۲۸آبان ماه ادامه خواهد داشت.
گالری ایرانشهر

نمایشگاه انفرادی حجم مهدی شیراحمدی از جمعه ۱۷
آبان ماه در گالری ایرانشهر به نشانی خیابان کریمخان زند،
خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) ،خیابان سپند ،پالک ۶۹/۱
افتتاح می شود.
در متن استیتمنت این نمایشگاه که به قلم امیر مازیار
نوشته شده ،آمده است« :آثار مهدی شیراحمدی آشکارا رجعتی
به گذشته دارند .الفبا و مواد و عناصر اولیه آنها از دل صنایع
قدیم ایران و به خصوص خاتمکاری میآیند .اما آثار شیراحمدی
نه تکرار خاتمکاری و صنایع قدیماند و نه کاربست صرف آنها در
ابعاد و اشکال جدید .در آثار او فرمهای جدید عناصر قدیم را به
پرسش میگیرند و در آنها تامل میکنند؛ چرا که واحدهای خاتم
دیگر با آن زمان و مکان مألوف و مأنوس شان پیش چشم ما قرار

نگرفتهاند .زمان و مکان آنها در هم ریخته است و نقشها دیگر در
جهان منظم و غایتمند خود منزل ندارند؛ در اشکال و حجمهایی
جای گرفتهاند که بیارجاعاند و بیکاربرد .خاتمها در اندازههایی
ایجاد شدهاند که اندازه و ماهیت ظریف و جزیی و دقیق آنها را
به پرسش میگیرد و با آنها در تناقض است ،بیآنکه انسجام اثر
در هم بریزد .آثار شیراحمدی زمان و مکان امر درگذشته را در
آن واحد هم پیش چشم میآورند و هم از میان برمیدارند .آنها
«واسازی» خاتماند».
گالری والی

گالری والی در سومین جمعه آبان ماه میزبان نمایشگاه
انفرادی نقاشی باران احمدیراد با عنوان «بیمرگی» خواهد بود.
این گالری در میدان ونک ،خیابان شهید خدامی ،پالک  ۷۲قرار
دارد.
در متن استیتمنت نمایشگاه آمده است« :اول :جاودانگی!
چه سودای خامی ...
دوم :هرچه در طبیعت غرق شویم خلسه ای توام با خوف
بر ما مسلط می شود .طبیعت های تاریک من از تمام آشفتگی
ها صرف نظر می کند وتنها به ایجاد سکوت وخال فکر می کند.
آخر :زمان در خال نمی گذرد! گویی تاریکی وخال کیمیای
بی مرگی راپیش چشمان مان آشکار خواهند کرد».
گالری زیرزمین دستان

نمایشگاه انفرادی طراحی مهرداد پورنظرعلی با عنوان «لوح
در لوح ،چند طراحی بدون عنوان» از جمعه در گالری زیرزمین
دستان واقع در خیابان فرشته ،خیابان بیدار ،پالک  ۶گشایش
می یابد.
گالری دستان +۲

نمایشگاه انفرادی نقاشی ژان کلود کریر با عنوان
«جذابیتهای پنهان ژان کلود کریر» از  ۱۷آبان ماه در گالری
دستان  +۲آغاز به کار می کند و تا اول آذرماه ادامه خواهد
داشت.

دبیر کمیته ایدهها تشریح کرد؛

جزئیات طرحهای رسیده به شانزدهمین اجالس فناوری رسانه

حمید بهروزی دبیر کمیته طرحها و
ایدههای خالقانه شانزدهمین اجالس فناوری
رسانه درباره ایدهها و طرحهای رسیده به این
کمیتهها بیان کرد :با وجود تخصصی بودن
ایدهها آن هم در حوزه صنعت رسانه ،طرحهای
رسیده از سال گذشته بسیار بیشتر بوده است.
وی ادامه داد :ما در اجالس پانزدهم حدود

 ۱۶۰طرح دریافت کردیم ولی در اجالس امسال
بیش از  ۲۶۰طرح در هفت کمیته تخصصی مورد
بررسی قرار گرفته است که در بین این طرحها،
ایدههای بسیار ارزشمندی وجود دارد که حتما از
آنها قدردانی و استفاده مفید خواهد شد.
دبیر کمیته طرحها و ایدههای خالقانه
با اشاره به تفکیک طرحها و ایدههای اجالس

شانزدهم گفت :بیش از  ۱۸۰طرح و حدود ۷۵
ایده از ادارات کل تهران و مراکز  ۲۳استان ارسال
شده است .طرحها را به هفت کمیته تقسیم
کردهایم که بیشترین طرحها و ایدهها به تعداد ۷۰
مورد متعلق به کمیته صدا و تصویر بوده است.
وی در پایان به دیگر طرحها اشاره و بیان
کرد :حوزه رسانههای نوین و فناوری اطالعات با

حدود  ۶۰مورد در رتبههای بعدی قرار دارد و
پس از آن ،کمیتههای فرستندههای تلویزیونی
 ،FMفرستندههای رادیویی ،تاسیسات،
سیگنال رسانی و مدیریت طرحها و ایدهها
هستند که همگی با استفاده از کارشناسان
خبره سازمان با برگزاری جلسات متعدد مورد
بررسی قرار گرفته اند.

دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران؛

منظومه خوانان کُرد افتتاح کننده جشنواره دوازدهم

دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از بعدازظهر روز
پنجشنبه  ۱۶آبان ماه کار خود را از مجموعه گنجعلی خان شهر
کرمان آغاز می کند ،بر این اساس از ساعت  ۱۷:۳۰تا ۲۰:۳۰
روز پنجشنبه  ۱۶آبان ماه گروه های سرنا و دهل ،دستمال بازی،
گروه دستمال بازی سیرجان از میدان ارگ شهر کرمان تا به
سمت بازار این شهر به اجرای برنامه پرداختند.
در فضای باز مجموعه گنجعلی خان حرکات موزون کردی
در بخش های نوبت نوازی و دستمال بازی پیش روی مخاطبان
قرار گرفت.
از ساعت  ۱۷.۱۵دقیقه روز پنجشنبه  ۱۶آبان ماه مراسم
رسمی افتتاح دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در

کاروانسرای گنجعلی خان کرمان برگزار شد که طی آن به ترتیب
محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان،
سیدمحمدمجتبی حسینی معاون هنری وزیر ارشاد و فدایی
استاندار کرمان سخنرانی خواهند کرد .بر همین اساس گروه
صحرا روشن از خراسان شمالی ،گروه فرامرز گلزار از آذربایجان
شرقی ،گروه زهی زنگ شاهی از سیستان و بلوچستان ،گروه
سزیکلی از کشور ترکیه ،گروه ویسی از کرمانشاه ،گروه جرجانی
از ترکمن ،گروه طوفان ریگان از کرمان ،گروه آوای اصالن از علی
آباد کتول و گروه میسان با رقص شمشیر از خوزستان به اجرای
برنامه می پردازند.
سیدمحمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد

اسالمی ،محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان کرمانی ساعاتی قبل از شروع مراسم افتتاحیه همراه با
هنرمندان شرکت کننده در جشنواره ،از باغ موزه هرندی شهر کرمان
دیدار کرده و از نزدیک در جریان پروژه تبادل سازهای موزه موسیقی
تهران و موزه موسیقی کرمان قرار گرفتند.
دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران به همت اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان ،استانداری کرمان،
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دفتر موسیقی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از شانزدهم تا نوزدهم آبان ماه در
شهرهای مختلف استان کرمان برگزار می شود.

یک فنجان چای داغ
با همکاری بنیاد سینمایی فارابی و با نمایش  ۶فیلم از سینمای ایران؛

جشنواره فیلم ایرانی در ویتره فرانسه برپا میشود

با نمایش شش فیلم از سینمای ایران ،نخستین دوره جشنواره
فیلمهای ایرانی با عنوان «نسل نوین سینمای ایران» ،اواخر آذر در شهر
ویتره فرانسه برگزار خواهد شد.
به گزارش امتیاز ،در این جشنواره که با هدف معرفی سینمای نوین
ایران و دعوت از کارگردانان مستقل سینمای کشورمان برگزار میشود،
برای ترسیم چشماندازی نو از شرایط کنونی سینمای ایران ،شش فیلم
یهوا (آناهید آباد) ،آپاندیس (حسین نمازی) ،ویالییها (منیر قیدی) ،برگ
جان (ابراهیم مختاری) ،مادری (رقیه توکلی) و خانهای در خیابان چهل و
یکم (حمیدرضا قربانی) به نمایش درخواهد آمد .این رویداد با همکاری و
مساعدت ابوالفضل جلیلی ،کارگردان به نام کشورمان صورت گرفته است.
همچنین قرار است در مراسم پایانی ،از کارگردان فیلم منتخب این جشنواره
بر اساس آرای تماشاگران تقدیر شود.در حاشیه این جشنواره و در بخش
غیررقابتی که با حضور متخصصین سینمای ایران و فرانسه و عالقمندان
به فرهنگ و هنر ایرانی برگزار میشود ،چند فیلم مستند و چند فیلم
کوتاه با حضور «علی نظری» فیلمساز ایرانی بهنمایش در خواهد آمد .این
رویداد فرهنگی و هنری به ابتکار «مرکز ایران و فرانسه» و با مشارکت
و حمایت شهرداری شهرویتره (واقع در استان بروتاین فرانسه) ،انجمن
فرهنگی گارومدیا ،شورای استان بروتاین ،بنیاد سینمایی فارابی و «خانه
فرهنگهای جهان»  ۲۰تا  ۲۴آذر  ۱۱( ۱۳۹۸تا  ۱۵دسامبر  )۲۰۱۹در
شهر ویتره برگزار خواهد شد.
مذاکره برای بازی در «بتمن»؛

کالین فارل پنگوئن میشود؟

کمپانی برادران وارنر در حال مذاکره با کالین فارل است تا موافقت وی
برای ایفای نقش «پنگوئن» را بگیرد .این شخصیت یکی از شخصیتهای
شروری است که در فیلم «بتمن» به کارگردانی مت ریوز ،حضور دارد .با
امضای این قرارداد ،کالین فارل سومین شخصیت منفی این فیلم خواهد
بود .شخصیتهای سه گانه منفی این فیلم که در برابر رابرت پتینسون در
نقش بتمن ظاهر میشوند ،به جز پنگوئن ،شامل پل دانو در نقش «ریدلر»
و زوئی کراویتس در نقش «زن گربهای» خواهد بود.کالین فارل بازیگر ۴۳
ش در فیلمهای متعددی بوده است که «دامبو»،
ساله ایرلندی ایفاگر نق 
«بیوهها»« ،خرچنگ»« ،جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آنان» و «کشتن
گوزن مقدس» از جمله آنهاست.در جدیدترین نقشآفرینیاش وی در فیلم
«آقایان» به کارگردانی گای ریچی در نقش مربی ظاهر شده که در مرحله
پس از تولید است .وی در سال  ۲۰۱۵بازیگر سریال تحسین شده «کارآگاه
حقیقی» هم بود.این بازیگر از سابقه بازی در فیلمهای ابرقهرمانی هم
برخوردار است و در فیلم «بیباک» سال  ۲۰۰۳که نقش «دردویل» با بازی
بن افلک ایفا شد ،وی در نقش ابرقهرمانی «بولزآی» شخصیت خیالی شرور
بزرگ در کتابهای کامیک مارول کامیکس ،ظاهر شده بود.پیش از این
برای فیلم «بتمن بازمیگردد» که توسط تیم برتون در سال ۱۹۹۲ساخته
شد ،نقش «پنگوئن» را دنی دویتو بازی کرده است.
حادثه در تئاتر لندن؛

سقف پیکادلی ریخت

ریزش بخشی از سقف تئاتر پیکادلی لندن ،شب پیش (چهارشنبه
شب) موجب توقف اجرای «مرگ فروشنده» آرتور میلر و جراحت جزیی
چند تن از تماشاچیان شد.بالفاصله پلیس به صحنه تئاتر فراخوانده و در
«وست اند» حاضر شد.در این نمایش وندل پرایس بازیگر آمریکایی در
نقش ویلی لومان شخصیت اصلی نمایشنامهای که سال  ۱۹۴۹نوشته شده،
نقشآفرینی میکرد.به گفته پلیس بالفاصله همه حاضران به بیرون از سالن
نمایش هدایت شدند .این سانحه چند مجروح جزیی به جای گذاشت.
آتشنشانی لندن نیز گزارش داد  ۱۱۰۰نفری که به تماشای این نمایش
نشسته بودند بالفاصله از سالن خارج شدند.گفته شده این ریزش مربوط
به پوشش داخلی سقف و گچهای آن بوده است .پیرس که برای بازی در
سریالهایی چون «وایر» و فیلم «سلما» محصول  ۲۰۱۴شناخته شده است
در پیامی ویدیویی که در توییتر منتشر شد به تماشاچیان برنامه گفت :اصال
نمیخواستم این طوری پیش برود .باید از همه شما برای خروج آرام تشکر
کنم .عذرخواهی میکنیم و خوشحالیم که کسی صدمهای ندید« .مرگ
فروشنده» شناختهشدهترین نمایشنامه آرتور میلر است که جایزه پولیتزر
و جایزه تونی بهترین نمایشنامه را برای او به ارمغان آورد .این نمایشنامه
گرچه در  ۶هفته در بهار  ۱۹۴۸نوشته شد ،اما  ۱۰سال ذهن میلر را سرگرم
خود کرده بود« .مرگ فروشنده» ،اولین بار در فوریه  ۱۹۴۹در تئاتر برادوی
نیویورک اجرا شد و  ۷۴۲اجرا از آن به روی صحنه رفت و سه بار جایزه تونی
بهترین اجرای دوباره را به دست آورد .از روی این نمایشنامه ،فیلمهایی نیز
ساخته شدهاست.
با کمک فناوری دیجیتالی؛

جیمز دین با یک فیلم جدید بازمیگردد

به گفته رویترز ،یک کمپانی سینمایی اعالم کرده میخواهد فیلم
جدیدی با بازی جیمز دین که  ۶۴سال پیش درگذشت بسازد.
جیمز دین که سال  ۱۹۵۵در تصادف اتومبیل درگذشت ،به کمک
فنآوریهای دیجیتال بازیگر یک فیلم جدید میشود.مجیک سیتی فیلمز
دیروز با اعالم این خبر گفت امتیاز این کار را از خانواده این هنرمند کسب
کرده و قصد دارد جیمز دین را در یک درام اکشن درباره جنگ ویتنام
دوباره زنده کند و او را بازیگر یکی از نقشهای اصلی فیلم کند.این فیلم که
قرار است با عنوان «در جستجوی جک» ساخته شود ،با اقتباس از رمانی
نوشته گرت کروکر ساخته میشود .داستان این رمان که برمبنای ماجرایی
واقعی نوشته شده درباره رها کردن هزاران سگ به عنوان تجهیزات نظامی
به درد نخور پس از پایان جنگ ویتنام است .آنتون ارنست از سازندگان فیلم
گفته است دین قرار است بازیگر نقش شخصیت «روگان» شود .ما در مورد
همه جوانب این شخصیت پیچیده بررسی کردهایم و جیمز دین را برای این
نقش انتخاب کردیم.
وی افزود :افتخار ماست که خانواده او از فیلم حمایت کردهاند و در
مراحل ساخت نیز بر آن نظارت خواهند داشت .در هر حال بسیاری از
هواداران دین از این فکر نگران هستند و در سایتهای مختلف با تیترهایی
چون «لطفا این کار را نکنید» در این باره اظهار نظر شده است.
با تهیه این فیلم جیمز دین چهارمین فیلم سینمایی خود را بازی
میکند.
این اولین فیلمی خواهد بود که چهرهای دههها پس از درگذشت بازیگر
فیلمی جدید میشود .پیتر کوشینگ که سال  ۱۹۹۴درگذشت سال ۲۰۱۶
بار دیگر بازیگر یک فیلم شد و از امکانات کامپیوتری برای بازگرداندن او به
فیلم «سرکش یک :یک داستان از جنگ ستارگان» استفاده شد.
کری فیشر نیز از بازیگران «جنگ ستارگان» بود که به مدد جلوههای
کامپیوتری در فیلم «جنگ ستارگان :اسکای واکر برمی خیرد» دوباره بازی
کرد.جیمز دین که در  ۲۴سالگی درگذشت بازیگر سه فیلم «شرق بهشت»،
«شورش بی دلیل» و «غول» بود و با همین فیلمها جایگاهی فراموش
نشدنی در سینما یافت.
پیشتولید «در جستجوی جک» از نوامبر شروع میشود و فیلم قرار
است پاییز  ۲۰۲۰اکران شود.

«رمانتیسم عماد و طوبا» در تهران کلید خورد

طبق خبر روابط عمومی فیلم ،فیلمبرداری فیلم سینمایی «رمانتیسم
عماد و طوبا» به کارگردانی کاوه صباغزاده ،با حضور حبیب ایل بیگی ،قائم
مقام بنیاد سینمایی فارابی ،روز گذشته دوشنبه  ۱۳آبان در تهران آغاز شد.
الناز حبیبی ،حسام محمودی و علی انصاریان بازیگران این فیلم
سینمایی هستند.
«رمانتیسم عماد و طوبا» دومین تجربه کارگردانی صباغ زاده بعد
از فیلم «ایتالیاایتالیا» است که توانسته بود نظر سینماگران ،منتقدان و
مخاطبان را به خود جلب کند.
فیلمنامه این فیلم سینمایی در ژانر کمدی ،رمانتیک ،فانتزی؛ اقتباسی
آزاد از کتابی نوشته آلن دوباتن است که توسط کاوه صباغ زاده به نگارش
درآمده است.
تهیه کنندگی این فیلم سینمایی را مهدی صباغ زاده بر عهده دارد.
در خالصه داستان «رمانتیسم عماد و طوبا» آمده است:
«عماد :عاشق دندون خرگوشیاتم.
طوبا :تازه هنوز مسواکشون نزدم».

