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شگفتیساز جدید سینما؛ ۷۰۰میلیون دالر فروش در ۹روز

اخبار
دلیل تغییر گروه بازیگران
«دریاچه قو»

شرایط حضور در تهران
سخت بود

رضا صابری کارگردان نمایش
«دریاچه قو» درباره دلیل تغییر
بازیگران نمایش نسبت به اجرایی
که در جشنواره تئاتر فجر داشته
اند ،توضیح داد .رضا صابری
نویسنده و کارگردان باسابقه تئاتر
که این روزها نمایش «دریاچه قو»
را در تماشاخانه ایرانشهر بر صحنه
دارد در این باره به خبرگزاری مهر
گفت :این اثر نمایشی برگرفته از
باله «دریاچه قو» نوشته پیوتر
ایلیچ چایکوفسکی از آهنگسازان
برجسته و شناخته شده روسی
است که در سی و هفتمین
جشنواره بین المللی تئاتر فجر
نیز حضور داشت و برنده تندیس
بهترین کارگردانی ،بهترین
آهنگسازی ،بهترین بازیگری زن،
بهترین طراح حرکات فرم و برنده
دیپلم افتخار بهترین بازیگری زن،
بهترین طراحی آرایههای صوتی،
بهترین طراحی نور ،بهترین
طراحی گریم و نامزد دریافت
بهترین نویسنده متن و طراح
لباس شده بود .وی درباره بازخورد
مخاطبان عنوان کرد« :دریاچه
قو» قبل از اجرا در جشنواره در
شهر مشهد هم اجرای عمومی
داشته و با استقبال مخاطبان
روبرو شده است .خوشبختانه در
روزهایی که از اجرای نمایش در
تماشاخانه ایرانشهر می گذرد از
استقبال تماشاگران و بازخوردهای
مثبتی که از آنها گرفته ام ،رضایت
دارم و اختالل اینترنت در هفته
گذشته نیز تاثیر زیادی بر حضور
مخاطبان نداشته است .صابری در
پایان صحبت هایش درباره تغییر
گروه بازیگران نمایش در این اجرا
توضیح داد :پیش از این نمایش با
گروه بازیگران مشهدی در مشهد
و جشنواره تئاتر فجر به صحنه
رفت که بازی ها مورد توجه نیز
قرار گرفت اما در اجرای تهران
به دلیل شرایط سختی که برای
اسکان و رفت و آمد گروه به تهران
وجود داشت کال تیم بازیگران
نمایش به جز  ۲نفر از بازیگران
زن تغییر کردند .در حال حاضر
به جز ستایش رجایی نیا و عاطفه
پوربهرام بقیه بازیگران عوض شده
اند و هنرمندان تئاتری از تهران
من را در اجرا همراهی می کنند.
مهران امامبخش ،مارال
فرجاد ،ستایش رجایینیا ،مجتبی
شفیعی ،عاطفه پوربهرام ،محبوبه
سلطانی ،عارفه معماریان بازیگران
نمایش «دریاچه قو» هستند.
«دریاچه قو» نوشتهای بر اساس
باله معروف ایلیچ چایکوفسکی
است که به تهیهکنندگی مسعود
حکمآبادی تا  ۲۶دی ماه هر شب
ساعت  ۲۱در سالن ناظرزاده
کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی
صحنه می رود.

معافیت ۱۰۰درصدی
فعالیتهای فرهنگی و
انتشاراتی از مالیات

سازمان برنامه در حالی
که اعالم کرده بود فعالیتهای
انتشاراتی ،مطبوعاتی و فرهنگی
در الیحه بودجه  ۹۹از معافیت
 ۵۰درصدی برخوردار است  ،در
اصالحیهای ،از برقراری معافیت
کامل خبر داد .در حالی که
سازمان برنامه و بودجه ساعاتی
پیش از وضع معافیت ۵۰
درصدی برای فعالیت فرهنگی،
هنری و مطبوعاتی خبر داده بود،
اما دقایقی پیش با ویرایش خبر
در پایگاه رسمی خود  ،از تداوم
معافیت «صد درصدی» مالیاتی
فعالیتهای انتشاراتی ،مطبوعاتی،
فرهنگی و هنری در الیحه بودجه
 ۹۹خبر داد .بر اساس اعالم
سازمان برنامه و بودجه ،یکی
از بندهای پیش نویس الیحه
بودجه مبنی بر این بود که
«تمامی فعالیتهای انتشاراتی
و مطبوعاتی ،فرهنگی و هنری
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی مشمول  ۵۰درصد
معافیت مالیاتی می باشند» ،که با
دستور دکتر نوبخت این بند حذف
شد؛ لذا فعالیتهای مزبور کماکان
از معافیت صد درصدی برخوردار
خواهند بود .در اصالحیه سازمان
برنامه و بودجه اعالم شده که
این تصمیم ،به منظور حمایت از
هنرمندان ،کمک به بهبود صنایع
فرهنگی و تقویت مشاغل فرهنگی
و هنری اتخاذ شده است که تاثیر
مضاعف و مهمی بر سرانه مصرف
کاالها و محصوالت فرهنگی نیز
خواهد داشت.
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دیزنی با فیلم «یخزده  »۲یکهتاز بیچون و
چرای گیشه سینمای جهان شده است .فیلمی
که پس از  ۹روز اکران  ۷۰۰میلیون دالر بلیت
فروخته ،بیشک به کلوب میلیارد دالریها
میپیوندد.
در آخرین ماه سال  ۲۰۱۹کمپانی دیزنی
بار دیگر برگ برندهای رو کرد و بازی گیشه را
به نفع خود تغییر داد .این بار نوبت انیمیشن
«فروزن  /یخزده» بود که به گیشه بیرونق یک
ماه اخیر سینمای جهان رونقی تازه دهد.
قسمت دوم انیمیشن «یخزده» پس از
 ۹روز اکران در سینماهای جهان به فروش
باورنکردنی  ۷۳۸میلیون دالر رسیده است.
فروشی که برای بیشتر فیلمها آرزوست و آرزو
میماند.
دیزنی برای اکران این انیمیشن نقشه
جالبی داشت و با یک تغییر کوچک در برنامه
اکران فیلم سود بسیار زیادی کرد .در حالی
که قسمت اول انیمیشن در تعطیالت عید
شکرگزاری اکران شده بود ،قسمت جدید یک
هفته قبل از عید شکرگزاری روی پرده رفت.
دیزنی با این تغییر یک هفتهای سود
بسیاری کرد که در ارقام فروش مشهود
است ،و به باور کارشناسان سینما بسیاری از
کودکان که مخاطبان اصلی فیلم هستند ،پس
از تماشای فیلم در هفته گذشته در تعطیالت
عید شکرگزاری همراه با خانواده دو باره یا چند
باره به تماشای فیلم رفتند.
به این ترتیب «یخزده  »۲رکوردی بینظیر
در گیشه ثبت کرد و در مجموع پنج روز فروش
تعطیالت عید شکرگزاری رقم باورنکردنی ۱۳۲
میلیون و  ۷۰۰هزار دالر فقط در آمریکای

پرفروشترین فیلمهای جهان

شمالی فروش داشت که حتی از فروش
افتتاحیه فیلم هم بیشتر است.
داستان السا و خواهرش از گنجهای دیزنی
است که به نظر نمیرسد به این زودیها از رونق
بیافتد ،و البته فقط در گیشه سودآور نیست و
بازارهای هدف بسیاری دارد ،از اسباببازی بگیر
تا لوازم تحریر و لباس.
«یخ زده  » ۲از معدود دنبالههای سینمایی
است که از قسمت نخست موفقتر میشود .این
انیمیشن تا کنون در  ۱۱کشور از جمله چین
رکورد فروش قسمت اول را شکسته است.
گیشه پررونق «چاقو کشی»

فیلم «چاقو کشی  »Knives Out /یکی
از آثار محبوب روی پرده در هفته گذشته بود
که بیش از آنچه پیشبینی میشد ،مردم را به
سینما کشاند.

مجموع بلیت فروشی این فیلم در هفته
نخست اکران در سراسر جهان به بیش از ۷۰
میلیون دالر رسید که بیش از  ۴۰میلیون
دالرش از گیشه آمریکای شمالی؛ بزرگترین
بازار سینمای جهان ،به دست آمد.
«چاقو کشی» فیلم پر ستارهای است و
از دنیل کریگ و کریس اوانز گرفته تا جیمی
لیکرتیس و کریستوفر پالمر در آن جلوی
دوربین رفتهاند.
داستان این اثر سینمایی به کارگردانی
رایان جانسون درباره یک دورهمی خانوادگی
است که اتفاقات غیرمنتظرهای در آن روی
میدهد.
یک فیلم کمهزینه و پرفروش

«کویین و اسلیم» فیلمی جدید است که
هفته گذشته روی پرده رفت و با فروش ۱۵

میلیون دالری از آثار مهم گیشه شد .این اثر
سینمایی که با بودجه  ۲۰میلیون دالر ساخته
شده است ،جزو آثار کم هزینه هالیوود است.
این اثر سینمایی با بازی دنیل کالویا
و جودی ترنر اسمیت به کارگردانی میلینا
ماتسوکاس ساخته شده است .ماتسوکاس
کارگردان شناختهشدهای نیست و پیش از
این فقط در زمینه ساخت موزیکویدئو فعالیت
میکرد.
«کویین و اسلیم» درامی عاشقانه با
درجهبندی سنی بزرگسال است و از نخستین
قرار عاشقانهای که درست پیش نمیرود،
روایتی هیجانانگیز دارد.
بسیاری از منتقدان سینمایی این اثر را
روایتی مدرن از کالسیک مشهور تاریخ سینما
«بانی و کالید» میدانند.
«فورد علیه فراری» همچنان میفروشد

یکی از فیلمهای پرفروش گیشه به
روال چند هفته اخیر «فورد علیه فراری» بود
که داستان تاریخی نبرد این دو غول دنیای
خودروسازی را روایت میکند.
این فیلم هفته گذشته در پنج روز به
فروش  ۱۹میلیون دالری دست پیدا کرد و
سومین فیلم پرفروش گیشه شد .مت دیمن
و کریستین بیل ستارههای اصلی «فورد علیه
فراری» هستند.
«روزی زیبا در محله» دیگر فیلم پرفروش
این روزهای سینمای جهان است .این فیلم با
بازی تام هنکس روایتی از زندگی و کار مجری
مشهور آمریکایی فرد راجرز است.
فیلم تام هنکس هم با فروش  ۱۷میلیون
دالری در پنج روز هفته را به پایان رساند.

نخستین نشست تخصصی «مکث و درنگ» برپا شد

لزوم حضور تئاتر در مدارس

سلسله نشستهای آسیبشناسی تئاتر کشور با موضوع
«ضرورت آموزش تئاتر از مقطع ابتدایی به دانشآموزان به مثابه
یک نیاز جدی» در حوزه هنری برگزار شد.
نشست تخصصی «مکث و درنگ :سلسلهنشستهای
آسیبشناسی تئاتر کشور» با موضوع «ضرورت آموزش تئاتر از
مقطع ابتدایی به دانشآموزان به مثاب ه یک نیاز جدی» عصر روز
گذشته  ۹آذر ماه از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری
برگزار شد .در این نشست بهروز غریبپور و منوچهر اکبرلو به
عنوان کارشناس حضور داشته و به ارائه نظرات خود پرداختند.
ایوب آقاخانی مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای مرکز
هنرهای نمایشی حوزه هنری ،در ابتدای این نشست عنوان کرد:
در نظر داریم تا نشست تخصصی «مکث و درنگ» را ماهانه برپا
کنیم تا حداقل قدمی را در راستای حفظ و رشد تئاتر کشور
برداشته باشیم .درست است که نشستهای بسیاری در خصوص
تئاتر برپا میشود اما هدف ما صرفا برپایی نشست نیست بلکه
میخواهیم ماحصل آن به گوش مسئوالن مربوطه برسد تا شاید
موجب رویداد خوبی برای تئاتر کشور شود.
آقاخانی ادامه داد :از آنجایی که شاهد جای خالی آموزش در
حوزههای گوناگون تئاتر هستیم تصمیم گرفتیم در این نشستها
به آن بپردازیم.
تئاتر الفبای زندگی است

در ادامه این نشست بهروز غریبپور با اشاره به درک
غلط از استعداد بازیگری در تئاتر میان مردم عامه بیان کرد:
متاسفانه درک غلطی از استعداد تئاتری داریم .چرا که عموم
مردم معتقدند هر کس پررو باشد بازیگر خوبی میشود و همین
موضوع دلیل کافی برای استعداد بازیگری است .تئاتر حقیقتا باید
در نظام آموزش و پرورش حضوری پر رنگ داشته باشد اما برای
این حضور پیش از آنکه درسی با عنوان تئاتر وارد دروس آموزش
و پرورش مدارس ابتدایی کنیم ابتدا باید مربیان درستی برایش
آماده کنیم .تا زمانی که بدون پرورش مربی تخصصی بخواهیم به
این کار بپردازیم موفق نمیشویم.
وی افزود :اگر تئاتر و ابعاد آن را نشناسیم و ندانیم بهتر است
آن را حتی در دانشگاهها فراموش کنیم ، .اما اگر بشناسیم ،تئاتر
پیش از الفبا مقدم بر آموزشهای دیگر است.
غریبپور با تاکید بر شناخت درست از درونمایه حقیقی
تئاتر گفت :اگر هدف از تدریس تئاتر به دانشآموزان ارائه مفاهیم
انسانی و شیوه صحیح زندگی باشد بیشک مهمتر از الفبای زبان
خواندن و نوشتن است .به این ترتیب تئاتر الفبای زندگی است.
اگر تئاتر را با این نگرش در نظر بگیریم در سطح وسیعتر خود،
تئاتر الفبایی برای چگونه نگاه کردن به جهان هستی است .به
این ترتیب اگر تئاتر را به جای نتایجی مثل بازیگر شدن و یا
نویسنده شدن ،بخاطر ماهیت آن بپذیریم ،میتوانیم در مورد
نحوه آموزش آن حرف بزنیم.
تئاتر حقیقتا باید در نظام آموزش و پرورش حضوری پر رنگ
داشته باشد اما برای این حضور پیش از آنکه درسی با عنوان تئاتر

وارد دروس آموزش و پرورش مدارس ابتدایی کنیم ابتدا باید
مربیان درستی برایش آماده کنیم
وی با اشاره به اهمیت و کاربرد تئاتر در شرایط بحرانی
یادآور شد :در بحران اقتصادی و اجتماعی آمریکا تماشاخانهها
ناجی شرایط روحی مردم بودند .همچنین در بمبارانهای چند
شهر اصلی شوروی مثل مسکو هرگز برنامههای اجرای تئاتر و
کنسرت لغو نشد.
کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری نیز
که در این نشست حضور داشت در تایید مطلب غریبپور گفت:
سال گذشته که در شهر حلب سوریه با گروهی از هنرمندان تئاتر
سوری اجرای نمایش داشتیم ،متوجه شدم در تمامی روزهایی
که مردم مورد حملههای گسترده از سوی داعش بودند به هیچ
عنوان اجرای تئاترهای گوناکون و به ویژه تئاتر کودک لغو و کنار
گذاشته نشد.
غریبپور در بخش دیگری از صحبتهای خود در این
نشست بیان کرد :تئاتر همانند ماده مذابی است که شکل پذیر
به هر چیزی است .یعنی هم میتواند رواندرمانی کند و هم به
تشکیل اجتماع و شادمانی کمک کند .به این ترتیب هنرمندان
و مسئوالن تئاتر باید از این ماده مذاب در مجرای درست به نفع
جامعه استفاده کنند.
وی افزود :تئاتر نام علمی آنچیزی است که روی صحنه
میرود و عدهای تماشاگر دارد .اما همین چیزی که روی صحنه
میرود دارای ظرفیتهایی است که اگر در راستای تعلیم و تربیت
به کار گرفته شود نتیجههای مثبتی میگیریم.
تئاتر در مدارس میتواند آینده اجتماعی کشور را بسازد

منوچهر اکبرلو نیز در این نشست به ارائه نظرات خود در
خصوص «ضرورت آموزش تئاتر از مقطع ابتدایی به دانشآموزان
به مثاب ه یک نیاز جدی» پرداخت و گفت :ما هنوز نمیدانیم
برای کودکان چه میخواهیم .از این رو معتقدم آموزش تئاتر
برای کودکان غلط است .از طرفی هم آموزش و پرورش درگیر
مشکالت بسیاری است و زیرساختهای بسیاری نیاز دارد تا به
تئاتر بپردازد .به این ترتیب مخالف تئاتر به صورت تخصصی در
مدارس هستم و رویکرد خود را به این مقوله در مدارس تغییر
دادم .مگر اینکه تئاتر در مدارس یک ابزار تربیتی و پرورشی باشد
به به عنوان یک درس تخصصی که از آن امتحان بگیرند و نمره
هم بدهند .در این شرایط وضع فرق میکند.
اکبرلو افزود :تئاتر در مدارس میتواند آینده اجتماعی
کشور را بسازد و مشکالت بسیاری از جمله اعتیاد ،طالق،
میل به مهاجرت و مسائل گوناگون دیگری را حل و رفع کند.
این کار نه به صورت تئاتر تخصصی بلکه به شیوه نمایش
خالق امکانپذیر است .در نتیجه در حال حاضر مخالف برپایی
زنگ درس تخصصی تئاتر برای دانشآموزان در مدارس هستم
اما شکی در موفقیت نمایش خالق در مدارس نیستم .چرا
که کارایی الزم برای مدارس با ویژگیهای آموزش و پرورش
کشور را دارد.

هنگامی که در تفهیم طرحهای نمایشی به مدیران آموزش
و پرورش از واژه تئاتر استفاده کنیم معموال استقبال نمیشود .در
حالی که اگر نمایش خالق را هم به لحاظ ماهیت وجودی خود و
هم به لحاظ نام آن به کار گیریم راحتتر هضم میشود
وی که خود معلم مدارس آموزش و پرورش است ،افزود:
نمایش خالق باید جای واژه تئاتر در مدارس و گفتگو با مدیران
مربوطه را بگیرد .چرا که نمایش خالق جامع تمامی هنرهای
دیگر است و کاربرد آن نیز با تئاتر حرفهای فرق دارد .از طرفی
هنگامی که در تفهیم طرحهای نمایشی به مدیران آموزش و
پرورش از واژه تئاتر استفاده کنیم معموال استقبال نمیشود .در
حالی که اگر نمایش خالق را هم به لحاظ ماهیت وجودی خود و
هم به لحاظ نام آن به کار گیریم راحتتر هضم میشود.
اکبرلو متذکر شد :هدف آموزش و پرورش در تمامی
دنیا تربیت یک شهروند قانونمند و انسان است .پس ما نیز
باید انتظارمان از تئاتر در مدارس تربیتی باشد اما نه به شیوه
تئاتر حرفهای که در پی آن دانشآموزان نمایشنامه بنویسند،
کارگردانی کنند و همانند بازیگران تئاتر حرفهای بازیگری کنند.
بلکه باید دانشآموزان با بازی تربیت شوند اما این بازی میتواند
با دانش تئاتر و غیر مستقیم انجام شود به عنوان مثال تئاتر
میتواند در راه آموزش دروس گوناگون مدارس مورد استفاده
قرار گیرد.
اکبرلو در پایان گفت :الزم است در اولین مرحله پیش از
هر کاری برای آموزش تئاتر از مقطع ابتدایی به دانشآموزان باید
هنرمندان و فعاالن تئاتر کودک و نوجوان با هم متفقالقول شویم
تا بتوانیم مسئوالن آموزش و پرورش را متقاعد کنیم که چگونه
و به چه شیوهای تئاتر در مدارس باشد.
نشست تخصصی «مکث و درنگ :سلسل ه نشستهای
آسیبشناسی تئاتر کشور» با موضوع «ضرورت آموزش تئاتر از
مقطع ابتدایی به دانشآموزان به مثابه یک نیاز جدی» از سوی
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری روز گذشته  ۹آذرماه با حضور
جمعی از فعاالن تئاتر کودک و نوجوان از جمله ناصر آویژه،
وحیدرضا قناعتیان ،توحید معصومی ،امیرحسین شفیعی ،احسان
فالحت پیشه ،محمد نباتی ،نصیر ملکی جو و دیگر عالقهمندان
در سالن اوستا حوزه هنری برپا شد.

تهیهکننده سریال مطرح کرد؛

محمد خزاعی تهیهکننده سریال «دختر
شینا» به کارگردانی نرگس آبیار ،از منتفی شدن
ساخت این سریال به دلیل آنچه تلویزیون آن را
«تلخی بیش از اندازه داستان» اعالم کرده است،
خبر داد .نرگس آبیار کارگردان توانمندی است
که از جمله موفقیتهای او میتوان به ساخت
روایت تکاندهنده انتظار یک مادر برای بازگشت
فرزندش از جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس
در «شیار »۱۴۳اشاره کرد که باعث شد او در مقام
یکی از کارگردانان تاثیرگذار حوزه دفاع مقدس
قرار گیرد«.شبی که ماه کامل شد» هم جدیدترین
ساخته سینمایی او است که در اکران امسال مورد
توجه مخاطبان قرار گرفت و به تازگی درخشش
در عرصه جهانی را هم در پایتخت استونی با
دریافت جایزه ویژه مخاطبان جشنواره «شبهای
سیاه تالین» ،تجربه کرد.نرگس آبیار پیش از این
تجربه سینمایی ،فیلمنامه سریالی با نام «دختر
شینا» را هم با اقتباس از کتاب خاطراتی با همین

«دختر شینا» به کام مدیران سیما تلخ آمد

نام ،برای تلویزیون به نگارش درآورده بود که قرار
بود ابتدا به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی
ساخته شود .با این حال ساخت این سریال که
ابتدا قرار بود در  ۱۳قسمت به تولید برسد،
چندین سال در مراحل مختلف تصویب فیلمنامه
و تولید و تهیه کنندگی باقی ماند.
تا اینکه سال گذشته نرگس آبیار فیلمنامه
این سریال را تا  ۳۰قسمت کامل کرد و امسال قرار
شد این مجموعه به تهیهکنندگی محمد خزاعی
ساخته شود .اما جدیدترین وضعیت سریال حاکی
از این است که تلویزیون فیلمنامه «دختر شینا»
را که براساس خاطرات قدم خیر محمدی کنعان،
همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی نوشته
شده تلخ دانسته و خواستار تغییر فیلمنامه شده
است .در همین راستا گفتگویی با محمد خزاعی
تهیهکننده سریال داشتیم تا درباره وضعیت
سریال توضیح دهد .محمد خزاعی تهیه کننده
سینما و تلویزیون که مدتی پیش تهیهکنندگی

سریال «دختر شینا» را بر عهده گرفته بود ،درباره
وضعیت تولید این سریال به خبرنگار مهر بیان
کرد :فیلمنامه «دختر شینا» توسط نرگس آبیار
نوشته شد و فیلمنامه کاملی بود من با او صحبت
کردم و گفته بود اگر شرایط تولید فراهم باشد
حاضر است که خودش هم کارگردانی این سریال
را بر عهده بگیرد.
وی اضافه کرد :نرگس آبیار خودش اعالم
کرده بود که اگر قرار باشد سریالی در تلویزیون
بسازد پروژه «دختر شینا» است .با این حال
تلویزیون بعد از استقبال اولیه از ساخت این اثر،
اعالم کرد که فیلمنامه فعلی قصه تلخی دارد.
تهیهکننده فیلم «به وقت شام» تصریح کرد:
تلویزیون معتقد است فیلمنامه نباید براساس خود
رمان نوشته شود ،چون رمان تلخ است و فیلمنامه
این سریال باید براساس ذائقه مخاطب تلویزیون
تغییراتی داشته باشد .خانم آبیار هم بیان کرده
که قرار نیست تغییراتی در فیلمنامه ارائه بدهد و

یک فنجان چای داغ
در سیوسومین سال برگزاری؛

سعید نجاتی داور جشنواره بینالمللی مستقل و فیلم کوتاه
داکا شد

سعید نجاتی در پانزدهمین
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه
و مستقل داکا  ۲۰۱۹به عنوان
یکی از اعضای هیات داوران
بخش بینالملل انتخاب شد.
به گزارش امتیاز؛ سعید
نجاتی فیلمساز ایرانی به عنوان
یکی از اعضای هیات داوران
بخش بینالملل پانزدهمین
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه و مستقل داکا  ۲۰۱۹انتخاب شد.
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و مستقل داکا ( ،)ISIFFیک رویداد
فیلم دوساالنه در کشور بنگالدش است که از سال  ۱۹۸۸شروع به فعالیت
کرده و در حال حاضر یکی از قدیمی ترین جشنوارههای فیلم کوتاه مستقل
در جنوب آسیا به شمار میآید .این جشنواره با شعار ترویج فرهنگ سینمای
مستقل راه اندازی شده و در حال حاضر ویترین بسیار متفاوتی از آخرین آثار
کوتاه و مستقل (داستانی ،انیمیشن ،مستند و تجربی) به نمایش میگذارد.
سعید نجاتی فارغ التحصیل رشته سینما در مقطع کارشناسی ارشد از
دانشگاه سوره تهران است و در کارنامه کاری خود تدریس در دانشگاه سوره؛
عضویت در هیات داوری جشنوارههایی چون جشنواره بین المللی ازمیر
ترکیه؛جشن خانه سینما ،جشنواره سما ؛جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه
تهران و جشنوارههای منطقهای انجمن سینمای جوان را دارد.
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم داکا از  ۷تا  ۱۳دسامبر مصادف با
 ۱۶تا  ۲۲آذرماه  ۹۸در بنگالدش برگزار میشود.
 ۱۰فیلم برتر اروپا اکران آنالین میشود

تماشای رایگان در  ۴۵کشور

در فستیوال فیلم «آرتکینو» که به صورت آنالین برگزار میشود،
 ۱۰فیلم هنری اروپا به صورت رایگان در دسترس مخاطبان قرار میگیرند.
فیلم تریلر سیاسی دانمارکی «پسران دانمارک» و فیلم درام صربستانی
«بخیهها» از جمله  ۱۰فیلم اروپایی هستند که قرار است به عنوان پروژههای
برتر در چهارمین دوره از فستیوال آرتکینو بین روزهای اول و سیویکم
دسامبر به نمایش دربیایند.
این فستیوال آنالین که محصول همکاری مشترک بین شبکه
تلویزیونی فرانسوی -آلمانی آرته و پلتفرم دیجیتال «فستیوال اسکوپ»
واقع در پاریس است ،در  ۴۵کشور در سراسر اروپا به صورت رایگان در
دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.
این ابتکار هنری با هدف ترفیع پخش و توزیع فیلمهای اروپایی که
نتوانستهاند به صورت فیزیکی و در سالنهای سینما به خوبی مخاطب
کسب کنند راهاندازی شده است و برمبنای آن پنج هزار صندلی مجازی در
دسترس هر فیلم قرار داده میشود .به این ترتیب در کل فستیوال فیلمها
 ۵۰هزار بازدید خواهند داشت.
«پسران دانمارک» که نخستین ساخته اوال سلیم فیلمساز دانمارکی
عراقی است اوایل امسال در فستیوال فیلم بینالمللی روتردام به نمایش
درآمد .داستان فیلم حول محور دو مرد مسلمان دانمارکی میگردد که از
 ۲سو نقشهای برای به قتل رساندن یک سیاستمدار بسیار ناسیونالیست
میکشند ،اما با رویدادهای غیرمنتظرهای مواجه میشوند.
داستان فیلم «بخیهها» اثر میروسالو ترزیچ فیلمساز اهل صربستان که
بر پایه وقایع حقیقی ساخته شده حول محور زنی میگردد که باور دارد
پسرش که  ۱۸سال پیش به او گفته شده بود در حین تولد از دنیا رفته
ممکن است زنده باشد .این فیلم امسال در برلیناله پیشنمایش شده بود.
اسوتال سوتسورکووا کارگردان بلغاریایی با فیلم روستایی «تشنگی»
در فستیوال آرتکینو  ۲۰۱۹حضور خواهد داشت .این پروژه نخستین بار در
فستیوال سن سباستین پیشنمایش شد و بعد در دیگر فستیوالهای سراسر
دنیا روی پرده رفت.
فیلم «سی» که ورودی آلمان در این فستیوال هست هم امسال
پیشنمایش خود را در فستیوال روتردام تجربه کرد .داستان این فیلم درباره
 ۲۴ساعت از زندگی گروهی از دوستان است که در برلین زندگی میکنند.
دیگر فیلمهایی که در قالب چهارمین فستیوال آرتکینو به صورت
آنالین به نمایش درمیآیند شامل «نغمه غمانگیز» ساخته لوییز ناربونی از
فرانسه« ،مسی و مائود» ساخته مارلین یونکمن از هلند« ،نرمال» ساخته
آدل تولی از ایتالیا« ،زن دیوانه» ساخته مارتین لوند از نروژ« ،روث» ساخته
آنتونیو پینیائو بوتلو از پرتغال و «سلفی» ساخته آگوستینو فرنته از فرانسه
میشوند.

«یخزده  »۲باکسآفیس شکرگزاری را گرفت

فیلم «یخزده  »۲در باکسآفیس آمریکای شمالی آتشبازی به راه
انداخته و تنها در نخستین هفته فروش خود  ۲۰۰میلیون دالر کسب کرد.
این فیلم انیمیشن محصول دیزنی در روز پنجشنبه که روز تعطیالت
شکرگزاری در ایاالت متحده بود  ۱۴.۷میلیون دالر از  ۴۴۴۰سالن سینما
کسب کرد که فاصله بسیار کمی با رکورد فروشی بود که در سال ۲۰۱۳
توسط فیلم «بازیهای گرسنگی :گرفتن آتش» در روز شکرگزاری به ثبت
رسیده بود .با این حال تخمین زده میشود که فروش «یخزده  »۲تا پایان
بازه تعطیالت پنجروزه آمریکا که یکشنبه به پایان میرسد  ۱۳۵میلیون
دالر باشد که رقمی رکوردشکن و  ۲۵میلیون دالر بیشتر از «بازیهای
گرسنگی» است.
فیلم کمدی راز قتل «چاقوها بیرون» یا «چاقوکشی» محصول
الینزگیت با نقشآفرینی کریستوفر پالمر ،دنیل کرگ ،کریس اوانز ،آنا د
آرماس ،مایکل شنون و جیمی لی کرتیس هم توانست در مولتیپلکسها
عملکرد قدرتمندی از خود نشان بدهد و در روز شکرگزاری  ۶.۲میلیون
دالر بفروشد .تخمین زده میشود فروش کل این فیلم از  ۳۳۹۱سالن
سینما تا پایان تعطیالت پنج روزه  ۴۵میلیون دالر باشد که بیش از دو برابر
پیشبینیهای اولیه فروش  ۲۰میلیون فیلم است.
با توجه به اینکه آمار فروش تا پایان یکشنبه هنوز نهایی نشده ،تخمین
زده میشود که دو فیلم برای کسب مقام سوم رقابت نزدیکی داشته باشند.
انتظار میرود که در پایان تعطیالت پنج روزه فیلم «روزی زیبا در
محله» محصول سونی بتواند از  ۳۳۲۵سالن سینما چیزی حدود  ۲۱میلیون
دالر بفروشد و بعد از آن فیلم «فورد مقابل فِراری» محصول دیزنی و فاکس
قرار بگیرد که فروشی معادل با  ۲۰میلیون دالر از  ۳۵۸۵سالن داشته باشد.
به این ترتیب فیلم «فورد مقابل فراری» با فروشی معادل حدود  ۸۲میلیون
دالر در  ۱۷روز نخست خود به آخر هفته تعطیالت پایان میدهد.
فیلم درام رمانتیک «کوئین و اسلیم» محصول یونیورسال با نقشآفرینی
دنیل کالویا و جودی ترنر-اسمیت توانست در روز شکرگزاری با نمایش در
 ۱۶۹۰سالن سینما  ۲.۴میلیون دالر بفروشد و تخمین زده میشود در پایان
تعطیالت پنج روزه فروش آن به  ۱۵میلیون دالر برسد .ملینا ماتسوکاس
این فیلم را بر پایه فیلمنامهای از لینا ویث کارگردانی کرده است.

« َمگرالِن» جایزه شوالیه طالیی را از جشنواره فیلم «مالت» گرفت

تنها با همین شرایط و فیلمنامه فعلی حاضر است
سریال را به تولید برساند .طبیعتا بعد از این نظر ،با
سیمافیلم به این نتیجه رسیدیم که این فیلمنامه
امکان ساخت ندارد.وی درباره تقریظ رهبر انقالب
بر کتاب «دختر شینا» و اینکه چرا تلویزیون در
کنار ساخت سریالهای تلخ اجتماعی ،فیلمنامهای
را که براساس واقعیتها و تلخیهای دوران دفاع
مقدس است تصویب نمیکند ،اظهار کرد :کتاب
«دختر شینا» براساس واقعیت است و خانم آبیار
هم فیلمنامه را براساس همین کتاب نوشته و
میخواست به کتاب وفادار باشد ،ولی تلویزیون
معتقد است که ساخت سریال براساس کتاب
«دختر شینا» مناسب نیست.
خزاعی در پایان اظهار کرد :در نهایت خانم
آبیار اعالم کرد که دوست ندارد روایتی متفاوت با
کتاب اصلی داشته باشد و یا از متن فیلمنامه کوتاه
کند بنابراین به ما اعالم شد که ساخت سریال با
این فیلمنامه منتفی است

فیلم کوتاه « َمگرال ِن» به کارگردانی و تهیه کنندگی مریم زارعی و
نویسندگی پیام سعیدی در بخش رقابتی جشنواره بین المللی فیلم کوتاه
«مالت» تندیس شوالیه طالیی بهترین فیلم را از آن خود کرد.
این جشنواره فیلمهای حرفه ای ،غیرحرفهای ،دانشجویی و غیرتجاری
را به رقابت میگذارد.عوامل این فیلم عبارتند از بازیگران :آتنا سلیمانی،
رزمریم کاظمی ،طاها نجف پور و منصور نصیری ،دستیار کارگردان :حامد
عزیزی ،طراح صحنه و لباس :آرام موسوی ،فیلمبردار :آریو متوقع ،تدوینگر
 :پویان شعله ور ،منشی صحنه :مهرآفرین محمدبیگی ،مدیر تولید :امیر
مرسلی ،صدا گذاری :حسن شبانکاره ،اصالح رنگ و نور :نیما دبیرزاده،
سیجی آرتیست :محمد جمشیدی ،طراح گریم :سینا کالنی ،مدیر رسانه
ای :باران بن یاسین ،صدابردار :احمد صابری ،دستیار صحنه :محمد
باباخانلو ،دستیاران فیلمبردار :اردالن معتمدی ،مصطفی ساجدی معین،
بهنام مرسلی و علی مرجوعی ،دستیار لباس :مهدیه مطهری ،عکاس :پرهام
عاشوری ،فیلمبردار پشت صحنه :محمد نعمتی ،اهنگساز :فرهاد خسروی،
اپراتور دوربین :سهیل ملکی ،مهدی نوروزی ،سینه موبیل :الهیار حیدری،
مسئول فنی :محمد فرقدانی و مدیر ترابری :عباس نوردی .پنجاه و هفتمین
جشنواره بین لمللی فیلم «مالت» در نوامبر  ۲۰۱۹به میزبانی شهر والتا
پایتخت مجمع الجرایر مالت برگزار شد

