
27می2015 شماره 2359 8شعبان 1436 چهار شنبه 6خرداد 1394

سرفراز باشي 
ميهن من

پرونده»الله«بازمیشود
شهریکهباسینمازندهاست

گروه هنر :مقرر شده پرونده فیلم سینمایی 
»اللــه« بــه کارگردانی اســداهلل نیک نــژاد که 
مدت هاست در حالت تعلیق است، بازگشایی و 

صحنه های باقیمانده آن فیلمبرداری شود.
فیلم ســینمایی »الله« تیرماه سال ۱۳۹۱ به 
کارگردانی اســداهلل نیک نژاد کلیــد خورد و با 
برآورد بودجه ای معادل ۲.۵ میلیارد تومان توسط 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان 
مجری طرح از همان ابتدا با چالش رو به رو شد.
این جنجال در درازمدت رنگ سیاســی به 
خود گرفت و با تغییر دولت و به دستور حجت 
اهلل ایوبی حل این مساله به حکمیت گذاشته شد 
و علیرضا رضاداد مشــاور عالی رییس ســازمان 
سینمایی به عنوان َحَکم مسئول رسیدگی به امور 
این فیلم سینمایی شد و در نهایت رای به تعلیق 

این پروژه سینمایی داده شد.
پس از گذشــت چند مــاه از حکم تعلیق، 
شنیده شده که گفتگوهایی به تازگی بین طرفین 
اختالف صورت گرفته و مذاکــرات اولیه برای 
حل اختالف فیلم »الله« از ســر گرفته شــده اما 
مجمــوع این مذاکرات هنوز روی کاغذ نیامده و 

رنگ عملی به خود نگرفته است.
همچنین آخرین صحبت هــا درباره پروژه 
سینمایی »الله« مبنی بر این است که در صورت 
پیش نیامدن اختالفــی جدید، تا آغاز ماه مبارک 
رمضان بخش پایانی این فیلم ســینمایی ساخته 

شود.
فیلم ســینمایی »الله« برداشــتی از زندگی 
الله صدیق قهرمان اتومبیل رانی ایران اســت که 
به نویســندگی جلیل عرفان منش نوشته شده و 
اسداهلل نیک نژاد این اثر ســینمایی را کارگردانی 
کرده و پروانه پرتو بــه عنوان تهیه کننده در این 

فیلم سینمایی حضور داشته است.

محکومیت10ساله
درانتظار»جانیدپ«

گروه هنر :»جانی دپ« برای بردن غیرقانونی 
دو سگ به کشور اســترالیا، در معرض ۱0 سال 

محکومیت قرار گرفته است.
این بازیگر سرشــناس هالیــوودی که هم 
اکنون مشــغول بــازی در قســمت جدید فیلم 
»دزدان دریایی کارائیب« اســت با بردن دو سگ 
یورکاشایر به استرالیا از طریق جت خصوصی اش 
خودش را به دردســر انداخت و به دلیل نقض 
قوانین قرنطینه این کشور می تواند تا ۱0 سال به 

زندان محکوم شود.
کمیته سنای اســترالیا اعالم کرد اگر »جانی 
دپ« به این جرم راهی دادگاه شــود، می تواند تا 
۱0 ســال زندان و یا جریمه نقدی سنگین ۳40 

هزار دالری مواجه شود.
همچنیــن خلبان این هواپیما نیز برای نقش 
داشــتن در این تخلف در معرض دو سال زندان 

قرار گرفته است.
پس از فاش شــدن این ماجرا، این دو سگ 
توسط همسر »جانی دپ« به کالیفرنیا بازگردانده 
شــده اند و برخی منابع از ترک محل فیلمبرداری 
فیلم »دزدان دریایی کارائیب« توسط »جانی دپ« 

و بازگشت او به آمریکا خبر داده اند.
پنجمین قسمت از سری فیلم های پرفروش 
»دزدان دریایی کارائیــب« با نام کامل »مرد مرده 
داستان نمی گوید« عالوه بر حضور مجدد »جانی 
دپ« در نقــش اصلی این بار با بــازی »خاویر 
باردم« بازیگر برنده اســکار هالیوودی در نقش 

منفی همراه خواهد بود.

مشاورعالیطرحوتوسعه
خانهسینمامنصوبشد

گروه هنر :مهدی یزدانی به عنوان مشاور 
عالــی طرح و توســعه خانه ســینما منصوب 

شد.
طــی حکمــی از ســوی ســید رضــا 
مهدی  ســینما،  خانه  عامل  مدیــر  میرکریمی 
یزدانــی به عنــوان مشــاور عالــی طرح و 
توســعه خانه ســینما منصوب شد متن حکم 
است:                                                                                شرح  بدین  میرکریمی 
در آغــاز دوره ای جدیــد از مدیریت 
تجربه  بــه  ایران،  ســینمای  اصناف  جامعــه 
مدیریتــی و دانــش فرهنگــی شــایان ذکر 
جنابعالــی نیازمندیــم و از مســیر ایــن نامه 
به عنوان مشــاور عالی طرح و توســعه خانه 

شوید. می  منصوب  سینما 
مهدی یزدانی، متولد ۱۳44، کارشــناس  
فعالیت  در ســوابق  اســت.  مدیریت صنعتی 
هــای وی می تــوان به مســئولیت های زیر 
اشــاره کرد: معاون تامیــن و توزیع، معاون 
بنیاد  ســینمایي فارابي،  امور مالي و اجرایي 
معــاون اجرایي جشــنواره بیــن المللي فجر 
و کــودکان، معاون اداري شــرکت توســعه 
فضا هــاي فرهنگي شــهرداري تهران، مدیر 
عامــل بنیاد یــادگار هاي فرهنگي )وابســته 
به ســازمان میراث فرهنگي(، مشــاور برنامه 
ریزي مالي معاونت ســینمایي وزارت ارشاد، 
خزانه دار بنیاد ســینمایي فارابي، عضو هیات 
ایران،  مدیره شــرکت تجهیــزات ســینمایي 
عضو هیات مدیره موسســه سینماشهر، عضو 
هیــات مدیره صنــدوق اعتبــاري هنرمندان، 
مدیــر عامــل و رئیس هیات مدیره شــرکت 
آریا )ثبت شــده در امــارات متحده عربي(، 
مدیرعامل موسســه رســانه هــاي تصویري، 
بــازرس موزه ســینما،  مدیر عامل شــرکت 
بازرگاني ســبحان،  مدیر عامل )غیر حقوقي( 
شــرکت هاي مه نــخ، ناز نخ، مدیــر عامل 
بازرگانــي مهرتاب، رییــس هیات  شــرکت 
اداری  معاون  آرشام،  بازرگاني  مدیره شرکت 

رودکی. بنیاد  مالی 

گروه هنر :پردیس ســینمایی »شــهر فیروزه« با 
ظرفیت ۵۸۷ صندلی با حضور حجت اهلل ایوبی رییس 
سازمان ســینمایی، جمعی از مدیران سینما و برخی از 

سینماگران در شهر نیشابور افتتاح شد.
رییس سازمان سینمایی در مراسم افتتاح پردیس 
سینمایی »شهر فیروزه« که 4 خرداد برگزار شد، گفت: 
حدود ۲0 ماه پیش سینماگران خواستار تعطیلی سینماها 
بودند اما امروز شــاهد موج جدیدی از سینماسازی در 

کشور هستیم.
وی با بیان این مطلب که راه اندازی سه سالن در 
پردیس سینمایی »شهر فیروزه« رخداد خوبی به شمار 
می آید گفت: همه ما ایرانیان به این شــهر می بالیم و 
امروز برای ما مدیران و سینمای ایران روز خوبی است 
و احداث این سه سالن، نشان از نوزایی و تولدی دیگر 
در سینمای ایران است. خراسان زادگاه خورشید است 
و باید حق این ســرزمین در عرصه فرهنگی ادا شود. 
منطق الطیر عطار اثری جهانی اســت؛ ژان کلود کریر 
با نمایشــنامه ای یک نفره برگرفتــه از این اثر با عنوان 
»گفتگوی پرندگان« در سراســر دنیا ســفر کرد و همه 
مخاطبان دنیا دیدنــد که روایت مرغان عطار، مخاطب 

را برای برگشتن به خویشتن خویش دعوت می کند.
رییس سازمان سینمایی تاکید کرد: از اینکه در این 
شهر سینما نداشتیم و آقایان سروری چراغ سینما را در 
این شهر روشــن نگاه داشتند تشکر می کنیم. ملت ما 
ملت تاریخ و تمدن اســت و در هنرهای سنتی سرآمد 
دنیا اســت. این ملت به رغم اینکه پای در گذشته دارد 
نگاهش به آینده اســت. مردم ایران بالفاصله خود را با 
ســینما وفق دادند و امروز سینمای ایران جزو برترین 
سینماهای دنیا است. کمتر جشنواره ای در دنیا می بینید 
که فیلم های ایرانی در آن حضور نداشــته باشند. سال 
گذشته سینمای ایران بیش از ۲00 جایزه در عرصه بین 
المللی کســب کرد و می توان سال ۹۳ را سال نوزایی 

سینمای ایران دانست.رییس سازمان سینمایی یادآور شد: 
سینماگران ما در فضایی نفس می کشند که در آن عطار، 
خیام و شمس تبریزی خوانده شده است و سینماگران با 
تکیه بر این مهم، با آثار ارزشمند، دنیا را محو خود می 
کنند. اگر به ۲0 ماه گذشته بازگردیم می بینیم شرایطی 
وجود داشت که سینماگران خواستار تعطیلی سینماها 
بودند اما امروز شــاهد موج جدیدی از سینماسازی در 
کشور هستیم و امیدواریم عقب ماندگی های تاریخی در 
این بخش جبران شود.  آوردن یک جشنواره ی منطقه 
ای به نیشابور کمترین کاری است که می توان برای این 
شهر انجام داد و امیدوارم برای ساخت فیلم دیگر نیازی 
به مهاجرت به تهران نباشــد و تمرکز زدایی از جمله 
اهداف ما اســت.رییس سازمان سینمایی به همراهی و 
نگاه فرهنگی مدیران شــهر نیشابور اشاره کرد و گفت: 
از اینکه این شــهر زیبا و تاریخی – فرهنگی از مدیران 
فرهیخته ای در دولت تدبیر و امید بهره می برد و امور 
به دســت آنان است خوشحالیم. امروز به این حقیقت 

رسیده ایم که توسعه جز با تکیه بر فرهنگ، هنر، ادبیات، 
شعر، سینما و... ممکن نیست.ایوبی تصریح کرد: سال ها 
به عنوان دانشجو، مدیر و رایزن فرهنگی در کشورهای 
دیگر نشیندم که به عنوان نمونه فردی به نقل از ویکتور 
هوگو چیزی بیان کند اما از مجریان رادیوهای فرانسوی 
شنیدم که می گفتند خیام چنین گفت. در شوروی سابق 
و روسیه امروز بیش از ۱00 ترجمه از خیام وجود دارد؛ 
خیام به ما آموخت لحظه ها را دریابیم و این شاعر حق 

دارد که جهانی شود. 
وی در پایان گفــت: امیدوارم روزهای خوبی در 
انتظار سینما و مردم شایسته نیشابور باشد و معتقدم تنها 
راه مقابله با تهاجم فرهنگی و بحران هویت، همانگونه 
که عطار گفت بازگشــت به خویشــتن خویش است.
در ادامه این مراســم جهانگیر ســروری مدیر پردیس 
ســینمایی »شهر فیروزه« با اشاره به مراحل ساخت این 
پردیس گفت: تالش کردیم با بهســازی و توسعه این 
ســینما، مجموعه ای مناسب با سلیقه ی مردم نیشابور 

را به وجود آوریم. این مجموعه برای نخســتین بار در 
ســال ۶4 احداث و در سال ۶۸ با ظرفیت ۶۵0 صندلی 
در دو طبقه به بهره برداری رسید و در این سال ها این 
سینما تا آستانه تعطیلی پیش رفت اما با کمک مسووالن، 
به فعالیت خود ادامه داد.مدیر پردیس ســینمایی »شهر 
فیروزه« توضیح داد: امروز ســینما فیروزه دارای ســه 
سالن مجهز به سیستم پخش دیجیتال و سیستم صوتی 
دالبی اســت. ظرفیت کنونی این ســینمای مدرن ۵۸۷ 
نفر اســت و پس از سینما هویزه مشهد، هیچ سالنی در 
استان خراسان دارای چنین امکاناتی نیست. این اتفاق با 
حمایت مدیریت موسسه سینما شهر رخ داد و از تالش 
و همکاری همه مدیران مربوطه استانی نیز که در این راه 
همراه ما بودند تقدیر می کنم.ابوالحسن داودی کارگردان 
»رخ دیوانه« نیز در این مراســم با اشاره به ظرفیت های 
فرهنگی و تاریخی نیشابور اظهار کرد: با راه اندازی سه 

سالن مدرن در نیشابور احساس خوبی دارم.
وی یــادآور شــد: از زمانی که چشــم باز کردم 
نیشابور، جز معدود شهرهایی بود که سه سینما داشت 
و مردم این شهر بیش از نیم قرن است که با سینما آشنا 
هستند. البته از منظر من سهم نیشابور بیش از سه سالن 
است. نیشــابور می تواند به مهد یک فرهنگ مشترک 
ســینمایی در منطقه تبدیل شود و بهترین شهرک های 
ســینمایی را می توان در نیشــابور بنا نهاد و سرویس 
های ما در عرصه ســینما، می توانــد دیگران را به این 
منطقه بکشــاند.داودی تاکید کرد: عالقه مند هستم در 
نیشــابور فیلم بسازم اما امکانات این شهر کافی نیست 
و این شــهر می تواند به بازار کاری خوبی برای گروه 
های سینمایی منطقه تبدیل شود.در ادامه این مراسم از 
مجید مسچی مدیرعامل موسسه سینما شهر، طباطبایی 
معاون وی، رفیعی نژاد طراح داخلی ســینما فیروزه و 
جهانگیر ســروری مدیر و مالک سینما پردیس »شهر 

فیروزه« تقدیر شد.

باظرفیت۵۸۷صندلی؛

پردیس سینمایی »شهر فیروزه« در نیشابور افتتاح شد
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نکوداشتلطفیدر»سالنوا«
گروه هنر :مراســم نکوداشت و تجلیل از 
مقــام هنری ابراهیم لطفی نوازنده صاحب نام و 
بنیان گذار »گروه کوارتــت زهی تهران« جمعه 
۸ خرداد ماه در تاالرخلیج فارس فرهنگســرای 

نیاوران برگزار می شود.
در این مراسم فیلم مستندی به کارگردانی 
فرید حامدی از ابراهیم لطفی پخش خواهد شد 
ضمــن اینکه در ادامه برنامه نیز کنســرتو برای 
چهار ویولن اثر موســیقی دان شــهیر ایتالیایی 
ویوالدی توسط شاگردان استاد اجرا خواهد شد. 
در پایان این مراسم نیز تندیسی به پاس سال ها 
تالش در عرصه فرهنگ و هنر به ابراهیم لطفی 

اهدا می گردد.
ابراهیم لطفی ســال ۱۳4۵ در تهران زاده 
شد. پدرش از شــاگردان ویولن ابوالحسن صبا 
بود. او با تشــویق خانواده در ۱0 سالگی برای 
تحصیل در موســیقی و رشته نوازندگی ویولن 
وارد هنرســتان عالی موسیقی شد و نزد ماریکو 
مانوکیان و ابوالقاسم طالب زاده نواختن ویلون 
را آموخت، ســپس تا کارشناسی ارشد موسیقی 
در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر ادامه تحصیل 
داد. لطفی از ۱۶ ســالگی بــرای نواختن ویولن 
وارد ارکستر سمفونیک تهران و صدا و سیما شد 
و با ارکسترهای موســیقی گوناگونی همکاری 
کرد. سپس به تدریس در هنرستان های موسیقی، 
دانشــکده موســیقی دانشــگاه هنر و دپارتمان 
موسیقی دانشگاه تهران پرداخت. ابراهیم لطفی 
در ســال ۱۳۷۵ »گروه کوارتت زهی تهران« را 
بنیان نهاد که از گروه های موســیقی کالســیک 
ایران است. لطفی همچنین رهبری ارکستر زهی 
فرهنگســرای نیاوران را در سال ۱۳۸0 بر عهده 
داشت و آثاری از موسیقی دانان بزرگ جهان را 

اجرا کرد.
آئین بزرگداشت اســتاد ابراهیم لطفی در 
نخســتین برنامه »ســال نوای موســیقی ایران« 
برگزار می شــود که به نکوداشــت مقام هنری 

هنرمندان موسیقی می پردازد.
این مراســم جمعه ۸ خرداد ماه ســاعت 
۲۱ در ســالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران 

برگزار می شود.

سوئدمیزبانخیامومولویمیشود
گروه هنر :گروه تئاتر »یــاس تمام« برای 
اجرای نمایش های »تا یک بشــمار« و »زمین و 
چرخ« در دوساالنه تئاتر سوئد، راهی این کشور 

اروپایی شد.
زهــرا صبری دربــاره جدیدترین فعالیت 
گــروه »یاس تمام« گفــت: نمایش های »تا یک 
بشمار« برگرفته از اشعار خیام و »زمین و چرخ« 
برگرفته از اشــعار مولوی را در دوساالنه تئاتر 
سوئد که یک جشــنواره تئاتری است و در آن 
اشکال مختلف تئاتر روی صحنه می روند، اجرا 
می کنیم. این جشــنواره هر ۲ سال یک بار و در 
شهرهای مختلف ســوئد برگزار می شود که در 
این دوره شهر مالمو میزبان این جشنواره است.

وی با اشاره به اینکه گروه »یاس تمام« در 
جشنواره تئاتر سوئد چهار اجرا دارد، افزود: در 
ابتدا در ۲ اجرا نمایش »تا یک بشــمار« را روی 
صحنه می بریم و بعــد از آن نیز نمایش »زمین 
و چــرخ« ۲ اجرا خواهد داشــت. هر دوی این 

نمایش ها با حضور عوامل قبلی اجرا می شوند.
صبری درباره نحــوه انتخاب نمایش های 
»تا یک بشــمار« و »زمین و چــرخ« برای اجرا 
در دوساالنه تئاتر ســوئد، توضیح داد: دبیر این 
جشــنواره اجرای نمایش »زمین و چرخ« را در 
جشــنواره تئاتر اربیل عراق دیــده بود و برای 
اجرای در جشنواره تئاتر سوئد گروه را دعوت 
کرد. من پیشنهاد اجرای نمایش »تا یک بشمار« 
را هم به دبیر این جشــنواره ارائه دادم و او هم 
پذیرفت که »تا یک بشمار« و »زمین و چرخ« را 

روی صحنه ببریم.
وی درباره وضعیت تأمین هزینه های سفر 
و اجرا در جشنواره تئاتر سوئد، تأکید کرد: این 
جشــنواره کلیه هزینه های سفر و اقامت و اجرا 

در کشور سوئد را متقبل شده است.

»تقدیربازان«ازتئاترشهر
خداحافظیمیکند

گروه هنر :اجــرای نمایش »تقدیربازان« به 
کارگردانی سیما تیرانداز جمعه هشتم خردادماه 

به پایان می رسد.
نمایش تازه تیرانداز پنجشنبه و جمعه این 
هفته در دو سانس ساعت ۱۸ و ۲0 روی صحنه 
رفته و پرونده »تقدیربازان« با این اجراها بســته 
می شود. در طول اجراهای این نمایش تعدادی 
از هنرمندان و منتقدان مهمان ویژه »تقدیربازان« 
بودند.گالب آدینه، رویا نونهالی، الهام پاوه نژاد، 
آنا نعمتی، لیلی رشــیدی، مهرداد فرید، سیاوش 
اسعدی، منیژه محامدی، مریم کاظمی، اسماعیل 
عفیفه، مسعود آب پرور، قاسم جعفری، افشین 
هاشــمی، محســن قرایی، حسین ســحرخیز، 
حمیدرضا پگاه، شــیرین بینــا، محمد حاتمی، 
نگیــن صدق گویــا، کاظم هژیر آزاد، پرســتو 
گلستانی، محمد اسکندری، حسین محب اهری، 
فرهاد جــم، هنگامه حمیدزاده، مونا فرجاد، لیال 
برخــورداری، آرمان گرشاســبی خواننده گروه 
چارتــار، علیرضــا معتمدی، فرشــته نوبخت، 
محسن حســینی، حسین پارســایی و رحمت 
امینی از جمله هنرمندانی هســتند که تماشاگر 
»تقدیربازان« در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر 

شهر بودند.
همچنین از میان منتقدان و روزنامه نگاران 
کیوان کثیریان، امیر پوریا، مازیار فکری ارشــاد، 
رامتین شهبازی، خسرو نقیبی، نسیم قاضی زاده 
و منوچهــر اکبرلو بــه تماشــای »تقدیربازان« 

نشستند.

گروه هنر :دبیر پنجمین جشــنواره بین المللی 
فیلم شــهر از تایید فیلم های انتخاب شــده در این 
جشــنواره توســط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خبر داد.
نشســت خبری پنجمین جشــنواره بین المللی 
»فیلم شهر« با حضور سیاوش حقیقی دبیر جشنواره، 
یزدان عشــیری مدیر روابط عمومی این جشــنواره 
برگــزار شــد. در ابتدای این نشســت خبری یزدان 
عشــیری گفت: گفتمان ســینمای شــهری موضوع 
اجتناب ناپذیر ســینما است و در جامعه ما که شاهد 
رشد کالنشهرها هســتیم مولفه های سینمای شهری 

بیشتر از هر مساله دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.
ســیاوش حقیقی دبیر این جشــنواره نیز بیان 
کرد: پنجمین جشــنواره بین المللی فیلم شــهر بعد 
از چند ســال توقف توســط حجت االسالم شهاب 
مرادی رئیس سابق سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران راه اندازی شــد. در همان ابتدا در نظر داشتیم 
این جشــنواره را به صورت یک جشنواره استاندارد 
برگزار کنیم و با توجه به اینکه دوره ســوم جشنواره 
با دبیری علیرضا رضاداد برگزار شده بود سطح توقع 
ها نســبت به برگزاری این جشنواره باال رفته بود به 

همین دلیل از افرادی چون محمد خزایی، محمدرضا 
عباســیان، محمد حیدری و کامران ملکی در بخش 

سیاست گذاری جشنواره استفاده کردم.
وی با اشــاره بــه برگزاری بخــش محله این 
جشنواره از سوم خردادماه جاری توضیح داد: در این 
بخش به صورت رایگان از ســوی سازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهران خدماتی به شهروندان برای 
ســاخت فیلم های شــهری ارائه شــد که البته این 
خدمات رســانی وظیفه شــهرداری به حســاب می 
آید. در این راســتا ۱۵۸ فیلم در بخش محله توسط 
همشــهریان ما ســاخته شــد که در حال حاضر در 

پردیس سینمایی ملت در حال نمایش است.
دبیر پنجمین جشــنواره بین المللی فیلم شــهر 
ادامه داد: مراســم افتتاحیه جشــنواره چهارشــنبه ۶ 
خرداد ســاعت ۸:۳0 دقیقه در محل ایوان شــمس 
برگزار شــده و در این مراســم از هنرمندانی چون 
مسعود کیمیایی، پوران درخشنده و زنده یاد مرتضی 
احمدی و زنده یاد رســول مالقلــی پور تجلیل می 
شود. در کنار آن بخش اهدای جوایز اقالم تبلیغاتی، 
بخش محله و بخش فیلمنامه نیز در مراســم افتتاحیه 

صورت می گیرد.
وی با اشاره به سیاست های ۱۸گانه شهرداری 
تهران که برگرفته از فرمایشــات مقام معظم رهبری 
اســت، توضیح داد: این سیاســت ها در چگونگی 
برگزاری جشــنواره فیلم شــهر دخیل بــوده و فیلم 
هایی را انتخاب کردیم که نگاه مهربانانه ای به مساله 
شهری داشــته باشند.حقیقی با اشــاره به بخش بین 
الملل جشــنواره بیان کرد: ۳۳۲ فیلم از ۵۲ کشــور، 

متقاضــی حضور در این جشــنواره بودند که از این 
میان تعدادی فیلم توســط امیر اسفندیاری و تیمش 
انتخاب شدند. همچنین در این دوره از جشنواره ۵0 
هنرمند از کشورهای مختلف حضور دارند که کارگاه 
های آموزشی و مسترکالس هایی با حضور این افراد 

برگزار می شود.
عشــیری در ادامه این نشســت گفت: در این 
جشــنواره ۹ مسترکالس و ۳ نشســت رسانه ای با 
حضور داوران جشــنواره و در محــل پردیس ملت 
برگــزار می شــود. همچنیــن برای اولیــن بار طی 
قراردادهایی با آموزشگاه های آزاد سینمایی تصمیم 
گرفته شد تا این آموزشــگاه ها هنرجویان و اساتید 
منتخب خود را به جشنواره معرفی کنند تا به صورت 
رایگان از برنامه های جشــنواره فیلم شــهر استفاده 
کننــد. همچنین برای همه اعضــای انجمن منتقدان 
و نویســندگان ســینمای ایــران کارت های حضور 
در جشــنواره و اســتفاده از مســترکالس ها فراهم 
شده اســت.محمدی مدیرکل روابط عمومی سازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری تهران نیز در بخش دیگی 
از این نشست با اشــاره به پیام محمدباقر قالیباف به 
جشنواره فیلم شــهر بیان کرد: شهردار تهران در این 
پیام صراحتا عالقه خود به برگزاری این جشنواره به 
صورت ســاالنه را اعالم کرده و ظرفیت این کار در 

جشنواره وجود دارد.
یزدان عشــیری در ادامــه اســامی نامزدهای 
بخش اقــالم تبلیغاتی را اعالم کرد. در بخش عکس 
امیرحسین شجاعی برای »ملکه«، آرش صادقی برای 

»آوا«، ایران انتظام برای »تابو« کاندید شدند.

در بخش پوستر علی باقری برای »شیار ۱4۳«، 
علیرضا نصرتی برای »برف« و در بخش آنونس فیلم 
آرش معیریان برای »ســوت پایــان«، حمید نجفی و 
میثم میرزایی برای فیلم های گروه هنر و تجربه، روح 

اهلل موحدی برای »حوض نقاشی«.
حقیقی بیان کرد: مراسم اختتامیه جشنواره فیلم 
شهر همزمان با تولد امام زمان )عج( برگزار می شود.
دبیر پنجمین جشــنواره »فیلم شــهر« در پاسخ 
به خبرنگار مهر که تا چه انــدازه انتخاب فیلم های 
اجتماعی همسو با سیاســت های وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی صورت گرفته است و انتخاب فیلم 
علیرضا امینــی نکته مثبتی در روند جشــنواره فیلم 
شهر گفت: مساله فیلم علیرضا امینی به دلیل اختالف 
بین تهیه کنندگان به وجود آمده بود و خوشــبختانه 
این مشکل برطرف شــده و فیلم سینمایی »بلوک ۹ 
خروجی ۲« که یک فیلم تلخ اما آموزنده است برای 
حضور در این جشــنواره پروانه نمایش گرفته است 
اما نباید فراموش کنیم که سیاست جمهوری اسالمی 
ایران که توســط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
حوزه ســینما اجرا می شود در جشنواره ما نیز مورد 
توجــه قرار می گیرد. بر همین اســاس ما فیلم های 
خود را بر اســاس سیاســت های مورد نظر انتخاب 
کردیم و بعد از استعالم از وزارت ارشاد هیچ مشکلی 

در صدور پروانه نمایش آنها نداشتیم.
حقیقــی در پایان تاکید کرد: خوشــبختانه همه 
فیلم هایی که در جشنواره »فیلم شهر« انتخاب شدند 
مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی قرار 

گرفتند.

دبیرپنجمینجشنوارهفیلمشهر:

آثارمنتخبجشنواره»فیلمشهر«موردتاییدوزارتارشاداست

گــروه هنر :»کارول«، انیمیشــن »درون« پیکســار و مســتند »ایمی 
واین هــاوس« در صدر فیلم هایی جای دارند که مطمئنا در اســکار جایی 

خواهند یافت.
به گزارش ورایتی، فستیوال فیلم کن به هالیوود یادآوری کرد که هرگز 

برای پیش بینی جوایز اسکار سال آینده زود نیست.
در جشنواره کن امسال اولین بار هاروی واینستین از اسکار حرف زد 
و وقتی درباره فیلم هایی که در راه دارد می گفت، قول داد که جیک جیلنهال 
برای نقش آفرینی در فیلم »بوکسور چپ دست« نامزد دریافت جایزه اسکار 
خواهد شد. اما او همچنین با نمایش فیلم »کارول« که بزرگترین مدعی اسکار 
اســت که در فستیوال کن به نمایش درآمد، نشان داد بیش از یک سورپرایز 

برای بینندگان در نظر گرفته است.
این ها پنج فیلم کن هستند که به احتمال زیاد در فصل جوایز اسکار به 

رقابت خواهند پرداخت:
»کارول«: فیلم تاد هیز که در ماه دسامبر در سینماها اکران خواهد شد 
مطمئنا در بخش های بهترین فیلم سال، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه 
در اســکار رقابت خواهد کرد. این فیلم باید بتواند برای کیت بالنشت در 
نقش زنی که از زندگی اش خوشــحال نیست، هفتمین نامزدی اسکارش را 

به ارمغان بیاورد.

»درون«: در ســال ۲00۹ کمپانی پیکســار با فیلم »باال« به کن آمد که 
موفق به کســب دومین نامزدی بهترین فیلم ســال اسکار در تاریخ را برای 
یک انیمیشن کسب کند. پیکسار امسال هم با فیلم کمدی که داستانش درون 
ذهن یک دختر جوان اتفاق می افتد، خارج از بخش رقابتی به کن بازگشت. 

اگر آکادمی تعداد نامزدهای بهترین فیلم سال را همچنان بیشتر از پنج فیلم 
نگه دارد، »درون« شانس خوبی برای نامزد شدن خواهد داشت. این فیلم در 
حال حاضر شانس اول دریافت جایزه بهترین فیلم انیمیشن سال نیز هست، 

اما باید با »دایناسور خوب« پیکسار که ماه نوامبر اکران می شود رقابت کند.
»سیکاریو«: فیلم درام درباره مواد مخدر ساخته دنیس ویلنوو نقدهای 
مثبت زیادی دریافت کرد، مخصوصا به خاطر نقش آفرینی پرقدرت ستاره اش 
امیلی بالنت که در نقش یک مامور اف بی آی ظاهر شــده اســت. این فیلم 
کمپانی الینزگیت که در ماه ســپتامبر اکران می شود، باالخره می تواند اولین 

نامزدی اسکار را برای بالنت به همراه داشته باشد.
»ایمی«: با وجود اینکه بخش مستندهای آکادمی نشان داده از مستندهایی 
که درباره چهره های مشــهور است خیلی خوشش نمی آید، فراموش کردن 
اینکــه اعتیاد چطور خواننده محبوبی مانند ایمــی واین هاوس را نابود کرد 

ممکن است، راحت نباشد. این فیلم اشک تماشاچیان کن را نیز درآورد.
»پسر ســائول«: نظر جامع در جنوب فرانسه این است که بخش فیلم 
خارجی زبان اســکار، اگر جایزه اش را به »Son of Saul« ندهد، مطمئنا 
جایی برای نامزد کردن اولین ســاخته الزلو نمس پیدا خواهد کرد. کمپانی 
سونی پیکچرز کالسیکس تالش بســیاری کرد تا این درام هولوکاستی از 

مجارستان را بخرد.

گروه هنر :»این جا کن است. شهری بر ساحل 
دریای مدیترانه ، شــهر سینما ، شــهر جشنواره ، شهر 
شادی و غم ، شهر ثروت و فقر ، شهر سکوت و هیاهو 

و شهر گفت وگوی واقعیت و رویا.«
شصت و هشتمین جشنواره فیلم کن که شامگاه 
۲۳ اردیبهشت با نمایش فیلم »سربلند« به کارگردانی 
امانوئل برکــو کارش را آغاز کرده بود، شــامگاه ۲ 
خرداد ماه با معرفــی برگزیدگانش و با اهدای نخل 
طــال به فیلم »دیپان« ســاخته ژاک اودیار، کارگردان 

سرشناس فرانسوی به کار خود پایان داد.
»ناهید« ساخته آیدا پناهنده، تنها نماینده سینمای 
ایران در کن ۶۸ به طور مشــترک با فیلم »ماســان« 
ســاخته نراج قیوان، کارگردان هنــدی جایزه »آینده 
روشــن« بخش نوعی نگاه جشــنواره فیلم کن را به 

دست آورد.

این جشــنواره که هرســاله تعــداد زیادی از 
عالقمندان سینما را به جنوب فرانسه می کشاند، یکی 
از مهمترین رویداد سینمایی سال محسوب می شود، 
شــهری که گفته می شــود،فقط در زمــان برگزاری 
جشنواره کن به قولی زنده است و میزبان گردشگران 
مختلف از نقــاط مختلف دنیاست.مســعود مهرابی 
روزنامه نــگار و صاحــب امتیاز مجله فیلم ســال ها 
پیش در ســیاحتنامه ی جشــنواره های جهانی فیلم با 
نام »پشــت دیوار رویا« در بخشــی از یادداشتش که 
به روزهای پایانی جشــنواره ی کن مربوط می شود، 
اینگونه نوشــته اســت:»انگار خاک مرده پاشیده اند. 
بولوار کوروازت سنگین و خسته آرمیده است. سوت 
و کور. نه کســی می آید نه کسی می رود. از آن موج 
مواج جمعیت پرشور و اشتیاق – شیدا و سرگشته- 
خبری نیســت. از آن مرد که چون تندیسی مرمرین 

– سراپا ســفید- ســاعت ها بی حرکت می ایستاد و 
رهگذران را مجذوب خود می کرد، از آن نوازنده ای 
که با ویلنســل اش غمگین می نواخت ، از پیکر تراش 
پیری که با چشمانی کم سو ، صبح علی الطلوع شروع 
می کرد و تا غــروب آفتاب از تکه ای چوب زمخت ، 
مجســمه ای زیبا و با احساس خلق می کرد، از گدای 
ســالخورده و محجوبی که ســر در گریبان داشت و 
بر تکه ای کاغذ نوشــته بود »مرا در شادی های خود 
شریک کنید« و عابران به جای شادی ، خرده سکه در 
برابرش می نهادند ، از بساط خنزرپنزر سیاه پوستی که 
از بطن فقر و فالکت قبیله ای در آفریقا به ساحل یکی 
از اشرافی ترین شهرهای دنیا پرتاب شده بود ، خبری 
نیست.ســوت و کور. از خیل فیلم برداران شبکه های 
تلویزیونی و ماهواره ای که چون پروانه گرد بازیگران 
و کارگردان های مشهور می گشتند و از هر لحظه شان 

فیلــم و خبر به سراســر جهــان می فرســتادند ، از 
نویسندگان و منتقدان شیفته و خوره فیلم که از میان 
جمعیت انبوه باشتاب راه باز می کردند، تنه می زدند و 
می خوردند تا خود را از فیلمی به فیلم دیگر برسانند، 
خبری نیســت. انگار قطره آبی بر زمین تفته و تشنه 
فرو افتاده است.دوازده روز گذشته است. جشنواره به 
پایان رسیده و حاال به سان آرامش پس ازتوفان ، نسیم 
مالیم ، شــاخه نخل های باال بلند بولوار کوروازت را 
نوازش می دهد. ســنگفرش کنار ساحل را می روبد. 
در بسته های رنگارنگ نشریه های رها شده بر سنگ 
فرش ها می پیچــد و روزنامه هــا و مجله ها را ورق 
می زند. نوشــته ها و عکس های لیبراســیون ، فیگارو ، 
لوموند ، اسکرین ، ورایتی ، مووینگ پیکچرز ، بیزینس ، 
اســتودیو ، کایه دوسینما ، فیلم... از میان صفحه ها سر 

می خورند و بر زمین پراکنده می شوند. 

پيش بينی  زودهنگام اسکار
 بر اساس اتفاقات »کن«

شهری که با سینما زنده است 

اخبار اخبار

نگارستان
جزییات دومین فستیوال »آیینه دار« از زبان محمد رضا درویشی

گروه هنر :دبیر علمی دومین فســتیوال موســیقی » آینه دار« جزییات برگزاری این رویداد موســیقایی مرتبط با 
موسیقی نواحی کشورمان را تشریح کرد.

محمدرضا درویشــی دبیر علمی فستیوال موســیقی نواحی و آیینی آینه دار  توضیح داد:  دومین دوره فستیوال با 
تمرکز بر روی موسیقی های در معرض تحول جنوب ایران برگزار می شود و هنرمندان بزرگی از جنوب ایران در این 

دوره  به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
دبیر علمی فســتیوال موسیقی آینه دار افزود: جزییات برنامه های فستیوال در نشست خبری اعالن خواهد شد اما 
بدیهی است موســیقی های متنوع جنوب کشور که تا حدودی رو به خاموشــی یا دگرگونی هستند، توسط هنرمندان 
بزرگ این مناطق در طول ســه شب اجرای فستیوال در برابر دیدگان هنرمندان و موسیقی دانان و دانشجویان موسیقی 

کشور به اجرا  گذاشته می شود.


