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اخبار
 750اثر به بخش بین الملل
جشنواره فیلم شهر رسید

اثر متقاضی حضور در بخش
بین الملل ششمین جشنواره فیلم
شهر شدند.
به گزارش ایرنا از ششمین
جشنواره بینالمللی فیلم شهر،
با پایان یافتن مهلت ارسال اثر
به بخش بین الملل جشنواره
و استقبال خوب فیلمسازان و
کارگردانان خارجی از این دوره،
تعداد  750فیلم به دبیرخانه
بخش بین الملل ارسال شده است.
در این دوره از جشنواره
فیلم هایی از کشورهای اسپانیا،
آرژانتین ،مکزیک ،برزیل،
انگلیس ،فرانسه ،ایتالیا ،پرتغال،
هلند ،پاکستان ،ترکیه ،لبنان،
قزاقستان ،ترکمنستان ،استرالیا،
کانادا ،بلژیک و اتریش حضور
دارند.
با توجه به اتمام مهلت ارسال
آثار به بخش بین الملل جشنواره،
هیات انتخاب به زودی کار خود
را در این بخش آغاز خواهد کرد.
بخش بین الملل ششمین
جشنواره فیلم شهر از اسفندماه
 ٩٥کار خود را آغاز کرد و ٧٥٠
اثر در حدود سه ماه ،به دبیرخانه
بین الملل جشنواره رسید.
فراخوان بخش ملی ششمین
جشنواره بینالمللی فیلم شهر نیز
چندی قبل منتشر شد و ثبت
نام آثار از طریق سایت رسمی
جشنواره به نشانی www.
 urbanfilmfest.orgتا
 25خردادماه ادامه دارد.
ششمین جشنواره بینالمللی
فیلم شهر نیمه اول مردادماه به
دبیری سیدعلی احمدی در تهران
برگزار میشود.
این جشنواره به همت
موسسه تصویر شهر ،با هدف
نمایش آثار داخلی و خارجی با
محوریت نقش شهر در زندگی
انسان و پاسداشت تالش
سینماگران و همچنین ترویج
اخالق ،مهربانی و همدلی در آثار
سینمایی و تصویری ،در چهار
بخش «مسابقه سینمای ایران»،
«مسابقه سینمای بینالملل»،
«محله» و «جنبی» تدارک یافته
است.

ادیتی روی صداهای
«تیک آف» انجام نشد

میرشکاری
جهانگیر
صدابردار «تیک آف» عنوان کرد
که هیچ ادیتی روی صداهای این
فیلم انجام نشده و صداهایی که
سر صحنه ضبط شده عینا در
فیلم استفاده شده است.
میرشکاری
جهانگیر
صدابردار سینما درباره جدیدترین
فعالیت های خود گفت :بعد از
فیلم سینمایی «اسرافیل» به
کارگردانی آیدا پناهنده و «ایتالیا
ایتالیا» ساخته کاوه صباغ زاده
تاکنون فیلمنامه دیگری به من
پیشنهاد نشده است اما با توجه
به گرمای هوا در این برهه ترجیح
می دهم در کاری حضور نداشته
باشم .این را هم باید عنوان کنم
که دیگر اثرم با عنوان «تیک آف»
ساخته احسان عبدی پور این
روزها روی پرده است.
وی افزود :ما در این اثر
همکاری بسیاری خوبی با عوامل
تولید داشتیم البته من پیشتر در
فیلم سینمایی «پاپ» با احسان
عبدی پور هم همکاری داشتم
اما آن فیلم اکران نشد ،به همین
دلیل پذیرفتم که در «تیک آف»
هم حضور داشته باشم .هرچند
برخی از سکانس های این فیلم
در کوچه های تنگ بوشهر
فیلمبرداری می شد اما به لحاظ
صدابرداری کار سختی برای ما
نبود ،اما به هر حال آثار شهری
مشکالت خاص خود را دارند.
میرشکاری بیان کرد :در
حال حاضر صدابرداران سینما
و ابزارآالت آنها به قدری حرفه
ای شده اند که هنگام کار دچار
مشکل چندانی نمی شوند به
همین دلیل همکاری در این فیلم
سینمایی برای من بسیار لذت
بخش بود .ضمن اینکه داستان
«تیک آف» متفاوت از فیلم های
دیگر بود و اصال تکراری نبود و
همین موضوع ما را برای کار
کردن ترغیب می کرد.
این صدابردار در پایان اظهار
کرد :صداهایی که سر صحنه
ضبط شد ،در «تیک آف» استفاده
شد و اصال ادیتی روی آنها انجام
نگرفت ،یعنی تنها نریشن های
«فایز» یکی از شخصیت های
اصلی داستان به آن اضافه شد.
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نقاشانی که با رنگهای خود اعتراض کردند

سرویس هنری -نمایشگاه «بـیمـرزی»
با نمایش آثاری از هنرمندان نام آشنا در حیطه
نقاشی انتزاعی افتتاح شد.
به گزارش امتیاز؛ گالری ایوان روز جمعه
 19خردادماه با افتتاح نمایشگاه «بی مرزی»
روز شلوغی را پشت سر گذاشت .این نمایشگاه
که شامل بیش از بیست اثر از  13نقاش مطرح
انتزاع گرا بود با استقبال مخاطبان و حضور
هنرمندان همراه بود.
با ورود به گالری اولین چیزی که به
چشم میخورد تابلوی  4لته بزرگی است که
شاخههای سیاه درختان را روی زمینه سپید
نمایان میکند .این اثر که متعلق به پرییوش
گنجی است آب مرکبهای ژاپنی را برای بیننده
تداعی میکند .در کنار آن تابلویی از یعقوب
امدادیان نصب شده که سطوح رنگین آن
یادرآور طبیعتی بکر هستند .کمی آن سوتر دو
اثر از محمدابراهیم جعفری ،با رنگهایی مالیم
و یکنواخت ،روحی شاعرانه را بر بوم نمایان
میکند .غالمحسین نامی دو اثر مربوط به دو
دوره متفاوت کاری خود را به نمایشگاه آورده
است و مریم سالور اثری جدید از مجموعهای را
نمایش داده که به زودی در نمایشگاه انفرادی
او قابل مشاهده است.
پرهام دیدهور که گردآوری آثار این
نمایشگاه را بر عهده داشته است در مورد نحوه

انتخاب هنرمندان گفت :من آثاری از هنرمندان
سه نسل را انتخاب کردم که فعالیت آنها در
حیطه انتزاع است .البته هنرمندان انتزاعی
زیادی در ایران هستند اما در این نمایشگاه
آثار کسانی به نمایش درآمده که هنرشان کمی
مغفول مانده است .چون هنر انتزاعی بسیار
شخصی و درونی است و چندان مورد توجه
مارکت هنری ایران نیست.
او با بیان اینکه این موضوع چیزی از
ارزش هنر و هنرمندان آن کم نمیکند ادامه

داد :این سه نسل هنرمند در طول عمر خود با
اتفاقات ،تغیرات و رویدادهای اجتماعی مختلف
روبهرو شدند ،اما برای من جالب است که اینها
هنرمندان معترض نبودند و با وجود اینکه در
شرایطی قرار داشتند که اعتراض را میطلبید
و میتوانست نظر عمومی اجتماع را با آنها
همراه کند ،ولی اینها اعتراض یا حرفهایشان
را با رنگ و فرم و نقش نمایان کردند .این
هنرمندان روح خود را نقاشی کردند و چندان
دغدغه مخاطب نداشتند .این گروه با مارکت

پیش نرفتند در حالی که نسل جدید هنرمندان
با موج هنر روز و سلیقه مخاطب پیش میروند.
من ترجیح دادم با هنرمندانی کار کنم که
خودشان را ورای سلیقهای که جامعه به آنها
تحمیل میکند نقاشی کرده باشند.
در این نمایشگاه آثاری از غالمحسین
نامی ،محمدابراهیم جعفری ،فریده الشایی،
پرییوش گنجی ،یعقوب امدادیان ،هایده
زرینبال ،عبدالحمید پازوکی ،مریم سالور ،ژیال
کامیاب ،حسین ماهر ،مصطفی دشتی ،ساسان
نصیری و مصطفی درهباغی به انتخاب پـرهام
دیدهور به نمایش درآمده است.
گفتنی است گالری ایوان تمامی فروش
کاتالوگ و سود حاصل از فروش آثار این
نمایشگاه را به «بنیاد کودک» اهدا میکند.
گالری ایوان در نمایشگاههای قبلی سهم خود
از فروش آثار هنری را به خیریههای محک،
ماموت ،نیکان ،کمک ،دهشپور ،انجمن حمایت
از کودکان کار ،مجتمع آموزشی نیکوکاری
رعد و موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان
ارومیه اهدا کرده بود .نمایشگاه «بـیمـرزی»
تا دوم تیر ۱۳۹۶در 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.

حرکت «جشنواره فرهنگی هنری مسافر» از ایستگاه مترو صادقیه

سرویس فرهنگی -مدیریت فرهنگی هنری منطقه 5
به منظور ترویج فرهنگ عمومی سفرهای درون شهری ،از روز
شنبه  20خردادماه « 96جشنواره فرهنگی هنری مسافر» را در
ایستگاه مترو صادقیه آغاز میکند.
به گزارش امتیاز وبه نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی
هنری منطقه  ،5فرهنگسرای فردوس «جشنواره فرهنگی هنری
مسافر» را با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره
برداری راه آهن شهری تهران و حومه و با هدف افزایش سطح
آگاهی و دانش عمومی مسافران درون شهری با تاکید بر حقوق
شهروندی برگزار میکند.
بنا بر این گزارش ،در فاز نخست این جشنواره که با
محوریت ارتباطات فردی از  20تا  31خردادماه در محل ایستگاه
مترو صادقیه اجرا خواهد شد ،کارشناسان و مجریان کارگاههای
آموزشی ارتباطات فردی (کالمی و غیرکالمی) ،دانش عمومی
مسافران را در عرصه مهارتهای ارتباطی باال میبرند و پیرامون
موضوعاتی چون :چگونگی برقراری ارتباط موثر ،تکریم همسفران
به ویژه سالخوردگان ،رعایت حقوق شهروندی و نیز بهداشت و

طبق وعده سازندگان سریال شهرزاد،
درحالیکه دو هفته بیشتر تا پخش فصل
دوم این مجموعه در شبکه نمایش خانگی
باقی نمانده است ،حاشیه هایی درباره انتشار
اینترنتی این مجموعه به وجود آمده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی
شرکت های نمایش ویدیویی آنالین (VOD
و  ،)IPTVدر حالیکه تهیهکننده سریال
«شهرزاد» اعالم کرده که این سریال قرار است
از سایت نتفلیکس و سایت لوتوسپلی پخش
شود ،اما رئیس انجمن صنفی  VODو IPTV
این کار را قانونی نمیداند.
محمد صراف ،رئیس انجمن صنفی
 VODو  IPTVبه خبر منتشر شده درباره
پخش سریال «شهرزاد» واکنش نشان داده
و گفته است که خبر عرض ه سریال شهرزاد
در نتفلیکس تأیید نشده است ،ضمن اینکه
نتفلیکس در ایران فیلتر است.
وی همچنین درباره مجوز نداشتن سایت
لوتوسپلی گفته است :سایت لوتوسپلی نیز
مجوز قانونی  VODیا  IPTVرا از سازمان
صدا و سیما و مؤسسه رسانههای تصویری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ندارد بنابراین

«مادر قلب اتمی» که چند
روزی از اکرانش در سینما میگذرد،
در سال  92تولید شده و در ادامه
فیلم اول احمدزاده یعنی «بعد از
مهمانی کامی» روایت می شود.
این فیلم دومین ساخته بلند
علی احمدزاده در مقام کارگردان
است ،احمدزاده بعد از آنکه فیلم
نخستش هیچگاه راهی به چرخه
اکران پیدا نکرد به سراغ تولید مادر
قلب اتمی رفت.
درواقع داستان این فیلم از یک
شب تا صبح اتفاق میافتد و تماماً
در خیابانهای تهران جلوی دوربین
رفته که هنرمندانی چون ترانه
علیدوستی ،پگاه آهنگرانی ،مهرداد
صدیقیان و محمدرضا گلزار در کنار
احسان امانی و رضا بهبودی در آن
ایفای نقش میکنند.
نخستین حاشیه این فیلم به
گفته سیدامیر سیدزاده تهیه کننده
اثر ،به زمان دریافت پروانه نمایش
بازمی گردد که با وجود موافقت 6
نفر از اعضای  7نفره شورای پروانه
نمایش ،دریافت این مجوز  2سال
زمان بُرد و در نهایت اسفندماه

عالقهمندان برای استفاده از برنامههای فاز نخست این
جشنواره میتوانند از تاریخ  20تا  31خردادماه به ایستگاه
مترو صادقیه واقع در فلکه دوم صادقیه ،ابتدای بلوار فردوس
شرق ،انتهای خیابان ولی عصر (عج) ،مراجعه کنند و برای کسب
اطالعات بیشتر نیز با شماره دبیرخانه جشنواره فرهنگی هنری
مسافر  44058900تماس بگیرند.

«شهرزاد» نیامده ،حاشیه ساز شد

اگر سریال شهرزاد از این سایت یا هر سایتی
غیر از سامانههای دارای مجوز  VODو IPTV
منتشر شود ،غیرقانونی است و در مذاکراتی که
با نهادهای ذیربط داشتهایم اقدامات قانونی
الزم ،پیشبینی شده است.
طبق گفت ه رئیس انجمن صنفی VOD
و  ،IPTVپیش از این ،شرکتهای  VODبا
تهیهکننده سریال «شهرزاد» برای قرار دادن
این سریال در سایتهای قانونی مذاکره کردند
اما به نتیجه نرسیدهاند.
صراف توضیح داد :پیش از این صنف
 VODو  IPTVدر نامهای از تهیهکننده
سریال شهرزاد درخواست کردند که وارد مذاکره
شوند و برای انتشار این سریال در سامانههای
قانونی ایران قرارداد منعقد شود.
وی افزود :مذاکراتی هم از قبل با تهیه
کننده سریال شهرزاد انجام شده که ظاهرا به
نتیجه نرسیده و قصد دارند روی لوتوسپلی که
سایت خودشان است سریال را منتشر کنند
که این کار خالف قوانین و مجوزهای صادره
است و مثل این است که کارگردانی برای
اکران فیلمش در سینما به جای آنکه با دفاتر
پخشکنند ه سینمایی قرارداد ببندد ،خودش

سینما تاسیس کند!
صراف درباره کمکهایی که شرکتهای
 VODدر مسیر ارائه فیلمها در اختیار
مخاطبان قرار میدهند ،گفت :در ایران هم به
تعدادی از سایتها مجوز قانونی داده شده و
این مجوزها طی مراحل سختگیرانهای اعطا
شده است.
وی یادآور شد :شرکتهای  VODو
 IPTVدو سال است که مجوز گرفتهاند و
هزینههای سنگینی پرداختهاند تا مخاطب را به
سمت خرید قانونی تشویق کنند.
صراف اضافه کرد :این شرکتها هزینههای
مالیات و بیمه را می پردازند و عالوه بر

کارآفرینی و اشتغالزایی 15 ،تا  20درصد از
قاچاق محتوا در حوزه فضای مجازی را نیز به
خرید قانونی تبدیل کردهاند اما حاال که این
بازار در حال شکلگیری است ،ناگهان در خبر
تأییدنشدهای میشنویم که محتوای سریالی
مثل شهرزاد قرار است به شبکه نتفلیکس برود
و یا در سایتی که اصال مجوز ندارد منتشر شود!
بهتازگی تهیهکنندگان سریال ها و فیلم
های سینمایی ،سایتهایی راهاندازی میکنند
و سریالهایی که برای شبکه نمایش خانگی
تولید میکنند را در آن سایتها قرار میدهند
و صراف ،این موضوع را معضلی می داند که
در حوزه نشر آثار سینمای خانگی اتفاق افتاده
است.
به اعتقاد وی ،همگان باید تابع قانون و
متعهد به مجوزهای قانونی باشند زیرا اگر
سریال به جای اینکه در سامان ه قانونی قرار
بگیرد ،در یک وبسایت غیرقانونی توزیع شود،
شرکتهایی که با سرمایهگذاری سنگین ،شبکه
عرضه آثار سینمایی در فضای مجازی ایجاد
کرده اند ،متضرر خواهند شد.
فصل دوم سریال شهرزاد قرار است از 29
خردادماه وارد شبکه نمایش خانگی شود.

«مادر قلب اتمی»؛ساختاری متفاوت ،روایتی تهی

گذشته ( )1395مجوز اکران فیلم
صادر شد.
هر چند صدور این مجوز برای
دومین تجربه فیلم بلند احمدزاده،
به سادگی نبود و اصالحیه هایی
که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به فیلم وارد شده بود توسط
یک نماینده از طرف شورای صنفی
نمایش رصد و در نهایت فیلم آماده
اکران در سینماهای سراسر کشور
شد.
البته ماجراهای این فیلم به
همین جا ختم نشد و چند روز
پس از نمایش «مادر قلب اتمی»
در سینماهای کشور ،حوزه هنری
که بخش قابل توجهی از سالن های
سینمایی کشور را در اختیار دارد از
نمایش این فیلم در سالن های خود
سرباز زد.
هرچند این موضوع ،پیش از
این نیز برای برخی فیلم ها رخ داده
بود ،اما این بار از طرف مدیران حوزه
هنری متن یا سخنی درباره اکران
نکردن فیلم عنوان نشد و مدیران
این مجموعه هنری با سکوت و
اکران نکردن مادر قلب اتمی به نوعی

اعتراض خود به مجوز نمایش این
فیلم را اعالم کرده اند.
اما سوال اینجاست که به واقع
چرا این فیلم با این همه حاشیه،
اکران شد تا بسیاری از مخاطبان
سینما را بی دلیل برای دیدن
آن کنجکاو کند در حالیکه مادر
قلب اتمی نیز مانند بخشی از آثار
سینمایی ایران با سردرگمی در قصه
و روایت همراه است و کمتر می تواند
مخاطب خود را راضی از سالن سینما
بیرون آورد.
به عنوان نمونه در پرده نخست
این فیلم با دو دختری آشنا می
شویم که با شرایط نامتعادل در پشت
فرمان ماشین و خالف جهت اتوبان
در حال رانندگی هستند.
آنها در ادامه و به صورت اتفاقی
با «کامی» رو به رو می شوند که در
حال پیاده روی در کنار اتوبان با
عینک آفتابی در شب است.
فیلم بدون اینکه معرفی درستی
از شخصیتهای داستان داشته باشد
پیش میرود و مخاطب تا نیم ساعت
ابتدایی فیلم در انتظار اتفاق تازه و
هیجانی یا اوج گیری داستان است

اَللّـ ُه َّم َوفِّقْنى في ِه ل ُِموا َف َق ِة االَْبْرا ِرَ ،و َجن ِّْبنى في ِه ُمرا َف َق َة االَْشْ را ِرَ ،وآ ِونى
ِك اِلى دا ِرالْقَـرا ِر ،بِا ِلـ ِه َّيت َ
في ِه ب َِر ْح َمت َ
مين
ِك يا اِلـ َه الْعال َ َ
خدايا موفقم دار در اين ماه به همراهى كردن با نيكان و دورم دار
در آن از رفاقت با اشرار و جايم ده در آن بوسيله رحمت خود به خانه
قرار و آرامش به معبوديّت خود اى معبود جهانيان

پرده نقرهای
پور حسینی ،بازغی و فراهانی به سریال گمشدگان پیوستند

سرویس هنری -تصویر برداری مجموعه گمشدگان به کارگردانی
رضا کریمی همچنان ادامه دارد و به تازگی بازیگران شناخته شده ای به
این سریال پیوستند
به گزارش امتیاز وبه نقل از مشاور رسانه ای مجموعه تلویزیونی سریال
گمشدگان ،پرویز پور حسینی پژمان بازغی ،فریبا نادری،شقایق فراهانی
،رامین ناصر نصیر ،پاشا رستمی و بهاران بنی احمدی به عنوان بازیگران
جدید به سریال گمشدگان پیوستند و جلوی دوربین رفتند و قرار است
بزودی بازیگران مطرح دیگری در هفته آینده به سریال بپیوندند
پیش از این بازیگرانی همچون روشنک گرامی ،بهنام تشکر ،ستاره
اسکندری  ،سعید داخ،کتانه افشاری نژاد،مهرداد ضیایی،حسن تسعیری،
یاسر جعفری ،آرزوابی زاده،سارا مهدوی ،ادوین راستاد،در سریال نقش
آفرینی کردند
تصویر برداری این مجموعه همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از 60درصد
سریال پیشرفت داشته است و تدوین آن نیز به صورت همزمان ادامه دارد تا
سریال برای پخش در موعد مقرر در تابستان سال  96آماده شود.
مجموعه تلویزیونی «گمشدگان» محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو
سیما است و داستان آن با نگاهی آسیب شناسانه و اجتماعی به معضل
اعتیاد و تاثیرات مخرب آن بر خانواده می پردازد.
عوامل سریال «گمشدگان» عبارتند از :کارگردان :رضا کریمی،
نویسندگان :رضا مقصودی و احسان جوانمرد ،مدیر تصویر برداری  :علیرضا
رنجبران ،تصویر بردار :سجاد حیدری  ،تدوین :فریدون جامه بزرگ مدیر
تولید :مهدی رجبی ،دستیار اول کارگردان و برنامه ریز  :عادل معصومیان،
طراح صحنه و لباس :پیام سوری  ،طراح گریم :مجید اسکندری ،صدابردار:
رضا کنشلو ،منشی صحنه :جمشید خندان ،مدیر تدارکات :روحاهلل رهبری،
،عکاس:علی حمیدنژاد ،نورپرداز:نورالدین جعفری ،مشاور امور رسانه ای:
علی زادمهر،ناظر کیفی :سید هادی موسوی تهیه کننده :علی حجازی مهر،
محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما.

«برادرم خسرو» در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود

به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه  5آغاز شد

سالمت روانی سفر مشاوره میدهند .اجرای هنرهای مفهومی
نمایش (پرفورمنس) با استفاده از تکنیکهای جذاب ارتباطی
و انتقال مفاهیم زبان بدن به شهروندان ،از دیگر بخشهای این
جشنواره است.
این گزارش میافزاید ،ارتباطات جریان دو طرفهای است
که طی آن دو یا چند نفر به تبادل افکار ،نظریات ،احساسات و
حقایق میپردازد و از طریق به کار بردن پیامهایی که معنایش
برای آنها یکسان است به انجام آن مبادرت میورزند .هرگونه
انتقال پیام به صورت کالمی یا غیرکالمی بین فرستنده و
گیرنده ارتباط محسوب میشود .همچنین مهارتهای ارتباطی،
مجموعهی تواناییهایی است که سبب سازگاری با دیگران و
شکلگیری رفتارهای مثبت و مفید میگردند.
گفتنی است؛ دبیرخانه این جشنواره بروشوری با موضوع
مهارتهای ارتباطی و محتوایی شامل تعریف کلی ارتباطات ،انوع
ارتباط و تشریح مهارت ارتباط موثر از نگاه قرآن و دین تولید
کرده است تا شهروندان بتوانند از آموزشهای الزم و کاربردی
آن بهرهمند شوند.

دعاى روز شانزدهم ماه رمضان

که البته این انتظار ،مخاطب را تا
پایان معطل می گذارد.
در واقع باید فیلم مادر قلب
اتمی را در زمره آثار متوسط به
پایین سینمای ایران دانست که
نه تنها نتوانسته فراز و فرودهای
الزم را در داستان ایجاد کند
بلکه روایت یک خطی آن هم
آنقدر کنجکاوی در مخاطب ایجاد
نمیکند تا بنشیند و منتظر اتفاق
هیجان انگیز یا موقعیت دراماتیک
در فیلم باشد.
به نظر می رسد قصهگویی
به روش فیلم مادر قلب اتمی در
سینمای ایران و حتی دنیا از سکه
افتاده و جای خود را به قصههای
حداقل نصفه و نیمهای داده که
مخاطب پیشاپیش پایانش را حدس
نمیزند و یا با پایانی باز ،مخاطب را
به تفکر وامی دارد.
احمدزاده در «مادر قلب
اتمی» شکل متفاوتی برای فیلمش
انتخاب کرده اما بیش از آنکه این
تازگی ،نوعی تجربه در فرم یا
ساختار باشد به ترکیب آشفتهای
از آثار پست مدرن شبیه شده که

سرویس هنری -فیلم «برادرم خسرو» به کارگردانی احسان بیگلری
و تهیه کنندگی سعید ملکان یکشنبه  21خرداد ماه  1396ساعت  18در
فرهنگسرای ارسباران با حضور عوامل اکران  ،نقد و بررسی میشود.
به گزارش امتیاز و به نقل از باشگاه فیلم تهران ،در خالصه داستان این
فیلم سینمایی به قلم احسان بیگلری و پریسا هاشم پور آمده است :خسرو
که مبتال به اختالل  ۲قطبی است باید مدتی را در خانه برادر بزرگتر خود
سپری کند.
این فیلم سینمایی در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در بخش
نگاه نو حضور داشت و نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی و
بهترین فیلم این جشنواره شد« .برادرم خسرو» در جشن انجمن منتقدان و
نویسندگان نیز در پنج رشته نامزد دریافت جایزه شد و دیپلم افتخار بخش
خالقیت و استعداد درخشان را کسب کرد.
احسان بیگلری (نویسنده و کارگردان) ،ناصر هاشمی (بازیگر) ،کورش
جاهد (کارشناس سینما) و جمعی از عوامل و بازیگران فیلم مهمانان
چهارصد و سی و سومین نشست باشگاه فیلم تهران هستند.
احسان بیگلری (کارگردان و نویسنده) ،پریسا هاشم پور (نویسنده)،
سعید ملکان (تهیه کننده) ،کیومرث پوراحمد (مشاور کارگردان) ،محمدرضا
جهان پناه (مدیر فیلمبرداری) ،مصطفی خرقه پوش (تدوین) ،حامد ثابت
(موسیقی) ،بابک کریمی طاری (طراح صحنه و لباس) ،محمد کالهدوز
(طراح چهره پردازی) ،علی نیک رفتار(عکاس) ،بهناز شیربانی (مدیر رسانه
ای) ،شهاب حسینی ،ناصر هاشمی ،هنگامه قاضیانی و بیتا فرهی جمعی
ازعوامل و بازیگران این فیلم هستند.
عالقمندان برای حضور دراین نشست میتوانند به فرهنگسرای
ارسباران واقع در خیابان شریعتی باالتر از پل سیدخندان ،خیابان جلفا
مراجعه و یا با شمارههای  22872818 -20تماس بگیرند.

2فیلم در پردیس آزادی بیشترین فروش را دارد

مدیر پردیس سینمایی آزادی با اشاره به اینکه مردم از طرح اکران
رمضان استقبال کرده اند ،بیان کرد دو فیلم سینمایی «نهنگ عنبر  »۲و
«برادرم خسرو» بیشترین فروش را در این پردیس دارند.
رضا سعیدی پور مدیر پردیس سینمایی آزادی با اشاره به اکران رمضان
گفت :خوشبختانه استقبال مخاطبان سینما از طرح اکران «افطار تا سحر»
ماه مبارک رمضان در پردیس سینمایی آزادی بسیار خوب بوده است.
وی ادامه داد :با توجه به تنوع فیلم های اکران شده در این سینما،
مردم سعی می کنند که بعد از افطار به سینما آمده و فیلم ببینند و با توجه
به تفاوت سلیقه مخاطبان سینما ،هرکسی می تواند فیلم مورد عالقه خود
را انتخاب و به تماشای آن بنشیند.
این مدیر سینمایی تاکید کرد :پردیس سینمایی آزادی تا امروز فروش
خوبی داشته است و معموال تا  ۳صبح نمایش فیلم داریم.
سعیدیپور با اشاره به اینکه برخی از فیلم های اکران شده در این
پردیس با استقبال خوبی همراه بوده است ،ادامه داد :در این شب ها فیلم
سینمایی «نهنگ عنبر  »۲به کارگردانی سامان مقدم باالترین استقبال را
داشته است .همچنین فیلم «گشت  »۲به کارگردانی سعید سهیلی نیز با
فروش خوبی همراه بود اما بعد از اینکه نسخه نمایش خانگی آن به بازار
آمد از اکران خارج شد .فیلم دوم پرفروش پردیس سینمایی آزادی «برادرم
خسرو» به کارگردانی احسان بیگلری است که با استقبال خوبی همراه
بوده است.

اضافاتمسعودی
پوسته جدیدی دارد اما از درون،
خالی و بدون محتواست.
مادر قلب اتمی عالوه بر
فیلمنامه ضعیف و سردرگم از
بازیهای متوسط هم بهره میبرد
که کمکی به پوشاندن و ضعف
قصه نمی کند ،ترانه علیدوستی که
پیش از این در سریال شهرزاد و
یا فیلم فروشنده در میان مخاطبان
هنر هفتم بیش از بیش جلوه
کرده است در مادر قلب اتمی،
فراز و فرودهای یک فرد نامتعال
را چندان چشمگیر به نمایش
نمی گذرد و این اتفاق در بازی
پگاه آهنگرانی ،مهرداد صدیقیان
و محمدرضا گلزار نیز به وضوح،
مشاهده می شود.
حال نکته اینجاست که سر و
صدایهای بیجهت و حاشیه سازی،
گاهی فیلمی در این حد و اندازه را
به گونه ای در نظر مخاطبان جلوه
می دهد که کنجکاوی برای دیدن آن
باعث می شود تنها در  7روز نمایش
در تعداد محدودی سالن سینما،
بیش از  700میلیون تومان فروش
داشته باشد.

تلفن همراه یا بالی جان !

داخل ماشین نشسته ای و مشغول رانندگی
هستی ! صدای زنگ گوشی وسوسه ات می کند
که سری به شبکه های اجتماعی بزنی  .گوشی را
برمیداری و یک نگاه می اندازی ! خبر حمله به
مجلس و مرقد امام خمینی (ره) چشمانت را گرد
می کند  .دنده را عوض می کنی و دوباره با دقت
بیشتری شروع به خواندن می کنی ! حمله تروریست های داعش به مجلس
! از تعجب چشمانت گرد می شود اما دیگر فایده ای ندارد چون صدای
مهیبی باعث توقف ماشین شما شده است ! نه این دیگر داعش نیست  ،این
خود شما هستید که بخاطر پرت بودن حواستان با ماشین جلویی تصادف
کرده اید ! بدتر از این هم مگر می شود و مگر داریم ! یک سهل انگاری
کوچک یک گرفتاری بزرگ پدید می آورد و حاال پشت سر شما ترافیکی
ایجاد شده که بیا و ببین  « .صد دفعه هنگام رانندگی با موبایل صحبت
کرده ام اما هر بار حواسم جمع بوده که اتفاقی نیفتد» این جمله مشترک
تمام آنهایی است که باالخره صدویکمین بار بخاطر بی توجهی به قوانین و
یا صحبت با موبایل دچار حادثه و سانحه می شوند و حاال با هرکدامشان که
صحبت می کنی به صراحت از این اشتباه وحشتناک سخن می گویند و گل
صحبتشان هم این است که خدا را شکر که این تصادف برایشان خسارت
جانی بهمراه نداشته است  .تلفن همراه اینروزها مثل خیلی از تکنولوژی
های دیگر دو جنبه مثبت و منفی دارد که یکی از جنبه های منفی آن
عدم تمرکز در هنگام رانندگی است که بعضاً حوادث جبران ناپذیری را هم
به بار آورده است  .هدف از نوشتن این مطلب هم گوشزد کردن این نکته
به کاربران این وسیله پرکاربرد است که لطفاً و حتماً هنگام رانندگی تلفن
همراه تان را کنار بگذارید حتی اگر همین حاال پشت فرمان اتومبیل تان
مشغول خواندن این مطلب هشداردهنده هستید !!
مسعود عطری

