فرهنگی

بازیگری در سینما فقط جای افراد خاص شده است

مهدی صبایی بازیگر فیلم س��ینمایی «مرسدس» در خصوص
فعالیتهای خود در سال جاری گفت :امسال هنوز کار خاصی
را ش��روع نکردهام .پیش��نهاداتی شده اما فعال در حد مذاکرات
بوده و چیزی قطعی نش��ده اس��ت .البته در حوزه سینما سال
گذشته بازی در فیلم «ماهور» به کارگردانی "حمید زرگرنژاد"
را داشتم که به احتمال فراوان به جشنواره فجر امسال خواهد
رسید .وی در پاس��خ به فعالیت کمرنگ خود در سینما افزود:
من سینما را با سلطان آغاز کردم و سال  78در فیلم شیرهای

ج��وان نقش اول را بازی ک��ردم اما در حال حاضر
در س��ینما کار خوبی به من پیش��نهاد نمیش��ود
یا اگر نقش��ی هم پیشنهاد ش��ود آنقدر کوچک و
جزئی اس��ت که من در ش��ان خودم نمیبینم آن
را ب��ازی کن��م .البته خ��دا را ش��کر آخرین نقش
س��ینماییام در فیلم ماهور نقش��ی بس��یار خوب و قابل دفاع
اس��ت .بازیگر س��ریال «بدون ش��رح» به میزان گفت :واقعیت
امر این اس��ت که بعد از این همه س��ال هنوز راه و چاه سینما

را نمیدان��م و میبین��م که س��ینما ج��ای برخی
اف��راد خاص و تکراری ش��ده اس��ت .ان��گار برخی
در تمام��ی فیلمه��ا بدون هیچ تغیی��ری در نقش
بازی میکنند و تنها لباسش��ان عوض میش��ود و
نقشهایشان هیچ فرقی با هم ندارد .وی با گالیه از
وضعیت حال حاضر سینما تصریح کرد :متاسفانه در سینمای
ایران همه چیز به س��مت بدتر ش��دن م��یرود .من دلیل این
اتفاقات را نمیدانم.

درادبیاتنمایشیغلطاست
در فرآیند مجوز فیلمها نه وزیر و نه رئیس سازمان سینمایی و نه هیچ سازمان دیگری
مداخله ندارد بلکه در روند قانونی خودش بررسی میشود .ما در دولت آقای روحانی
گفتیم که گوش شنوایی داریم و معتقد هستیم که حتما باید نقد را بشنویم و به آن
پاسخدهیموهمچنینبایدحساسیتالزمنسبتبهحساسیتهایدینیداشته
باشیم و فیلم ها حتما باید ارزشهای دینی و اخالقی را تبلیغ کنند

اکثری��ت قریب ب��ه اتفاق
فیلمها مج��وز میگیرند و
بقیه نیز که نمیگیرند باید
اصالحات را اجرا کنند
س��یدرضا صالحی امیری در حاش��ی ه نشس��ت
چش��مانداز تئات��ر اس��تانها که در تماش��اخانه
«س��نگلج» برگزار ش��د با بیان اینکه «تئاتر باید
به موضوعات اجتماعی ورود بکند»  ،گفت :امروز
باید تئاتر پاسخگوی مسائل اجتماعی ایران باشد.
من مس��ائل اجتماع��ی ای��ران را در ده مورد (در
این نشست) برش��مردم که مهمترین آنها ،بحث
اخالق اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،سبک زندگی،
سازگاری اجتماعی و انسجام اجتماعی است؛ در
مجموع جهتگیری تئاتر باید به سمت پاسخ به
موضوعات اجتماعی باشد.
فری��اد و مظلومی��ت «آتنا»ه��ا ت��ا «س��تایش»ها
پیامهای تلخی است

وی ادامه داد :یکی از نکاتی که به نظر من بسیار
مهم اس��ت ،بحث سازگاری اجتماعی است .شما
خش��ونت را میبینید که از نق��اط مختلف ایران
گزارش میش��ود .افول اخالق و فریاد مظلومیت
«آتنا» تا «س��تایش» پیامهای تلخی در جامعه

در حوزه نشر در بهترین وضعیت
بعد انقالب به سر میبریم

صالح��ی امیری که در جمع خبرنگاران س��خن
میگفت ،ب��ا بیان اینکه «به اعتقاد من ،در حوزه
نش��ر کتاب در بهترین وضعیت بعد از انقالب به
سر میبریم» ،گفت 83 :هزار عنوان کتاب مجوز
نشر داده شده است .خوشبختانه مجموعه مولفان
نس��بت به خطوط زرد و قرمز نظام واقف هستند
و یک هماهنگی ذهنی و فکری ش��کل گرفته و
ما ضمن اینکه آزادی نش��ر ،قل��م و بیان را قبول
داریم وظیفه ما ایجاد فضای الزم برای نشر و قلم
اس��ت .ولی باید چارچوبهای ارزشی -فرهنگی
نظ��ام را رعایت کنی��م و در این خصوص تعارف
ه��م نداریم .ممکن اس��ت در این  83هزار مجوز
هم چند مورد مشکل داشته باشند که آنها را نیز

مفه��وم توقی��ف را از اذهان پاک کنی��م .فیلم یا
مجوز میگیرد یا نمیگیرد .چیزی به اسم توقیف
در ادبیات نمایش��ی غلط اس��ت .اکثریت قریب
ب��ه اتفاق فیلمها مجوز میگیرن��د و بقیه نیز که
نمیگیرند باید اصالحات را اجرا کنند .مثال یکی
از فیلمها تهیهکننده و کارگردان تمایلی به اصالح
ن��دارد به همین دلیل به نظر ما این فیلم قابلیت
اکران نیز نخواهد داش��ت .وزیر ارش��اد با اش��اره
به برخی حواش��ی فیلمها ادام��ه داد :اما به جای
قضاوت عجوالنه این کار را به نظامهای تخصصی
بسپارید.
حوزه س��ینمایی از یک نظام استاندارد برخوردار
است و مطابق آن عمل میکند و همه مالحظات
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و هنجارهای الزم
را توجه میکند و چنانچه چالشی در این خصوص
باش��د باید گزارش کنند و بر اساس آن در همان
ش��ورا باید مجددا به تصمیم برس��د .به گزارش
ایس��نا ،صالحی امیری در پایان گفت :در فرآیند
مجوز فیلمها نه وزیر و نه رئیس سازمان سینمایی
و نه هیچ س��ازمان دیگری مداخله ندارد بلکه در
روند قانونی خودش بررسی میشود .ما در دولت
آقای روحانی گفتیم که گوش ش��نوایی داریم و
معتقد هس��تیم که حتما باید نقد را بشنویم و به
آن پاس��خ دهیم و همچنین باید حساسیت الزم
نسبت به حساس��یتهای دینی داشته باشیم و
فیلم ها حتم��ا باید ارزشهای دینی و اخالقی را
تبلیغ کنند.

کیومرث پوراحمد:

امیدی به حذف سانسور در سینما نیست

صداوسیما رسانه ملی
نیست بلکه میلی است.
هر بخش از این رسانه
یک نوع عمل میکند.
شبکه یک در همین
رسانه فیلم اتوبوس شب
را یک جور سانسور
کرد و شبکه چهار آن را
کامل پخش کرد
در تازهتری��ن برنام��ه س��ی و پنج که از س��ایت
ث پوراحمد روز شنبه
فیلمنت پخش ش��د ،کیومر 
( 24تیرم��اه) مهمان فری��دون جیرانی ب��ود .در
این برنامه ،پوراحمد با اش��اره به پیروزی حس��ن
روحانی در انتخابات اخیر گفت :دوستان اصولگرا
چ��را اینقدر بیاص��ول رفتار میکنند؟ ش��ما در
انتخابات باختید؛ بعد یک نفر به نام حسن عباسی
میگوی��د میخواهد جلو روحانی بایس��تد .ما که
 24میلیون نفر هس��تیم؛ پشت روحانی هستیم.
وی با اشاره به اثرات برجام در اقتصاد ایران گفت:
برجام اتفاق بزرگ و مهمی بود .برجام دستاوردهای
مهمی داشته و مردم امروز دولت را به خاطر برجام
دوس��ت دارند .وی درباره تقاض��ای خود از دولت
گفت :من هیچ تقاضای��ی از دولت ندارم زیرا وزیر
ارش��اد کار زیادی نمیتواند انجام دهد .وزیر ارشاد
جزئی از وزرایی است که باید تایید شود و در چنین
مدلی خیلی نمیتوان کاری انجام داد.
وی ادامه داد :روزگاری فقط وزارت ارش��اد مبصر

ب��ود اما امروز برخی اف��راد خاص و نهادها مبصر
س��ینما هس��تند لذا من امید ندارم سانس��ور را
بتوانیم حذف کنیم .پوراحمد بخشی از سخنان
خ��ود را به انتقاد از صداوس��یما اختصاص داد و
گفت :صداوسیما رس��انه ملی نیست بلکه میلی
اس��ت .هر بخش از این رس��انه ی��ک نوع عمل
میکند .شبکه یک در همین رسانه فیلم اتوبوس
شب را یک جور سانسور کرد و شبکه چهار آن را
کامل پخش کرد .همین نشان میدهد صداوسیما
بیشتر میلی عمل میکند تا ملی .کارگردان فیلم
قصههای مجید با انتقاد از وضعیت امروز سینما
گفت :امروز برخی افراد به س��ینما وارد ش��دهاند
درست مانند کسی که وارد ظرف عسل شده .آنها
پول کالن میگیرند اما بازیگرخوبی نیستند؛ فقط
خوشگل هس��تند و سوپراستارهای بدلی .بعضی
هم کارگردانی میکنن��د و تهیهکنندگی اما کار
نمیدانند اما وابسته هستند .وی ادامه داد :برخی
تهیهکنندگان در س��ینما با نصف پول س��اخت

فیل��م؛ برای خ��ود پنتهاوس میخرن��د اما من
فیلم اتوبوس شب را با پول یک تلهفیلم ساختم
حتی قرارداد هم نداش��تم .یا پنج��اه قدم آخر را
با بودجه یک میلیارد تومانی ساختم .در ساخت
این فیلم تهیهکننده با انجمن سینمای انقالب و
دف��اع مقدس ش��ریک ب��ود .من ه��م درنهایت
 200میلیون تومان برای یک سال دستمزد گرفتم.
در فیلم کفشهایم کو هم با علی قائممقامی شریک
بودیم و سودی عاید ما نشد.پوراحمد فیلم «شب
یلدا» را ش��خصیترین فیلم خود دانست و افزود:
شخصیت اصلی این فیلم خودم هستم .این فیلم
در اکران موفق نبود اما به مرور در شبکه نمایش
خانگی مورد اس��تقبال قرار گرف��ت و به یکی از
پرفروشتری��ن فیلمهای ش��بکه نمایش خانگی
تبدیل شد اما فقط  40میلیون تومان به من دادند
زیرا اصال حق تالیفی وجود ندارد .کارگردان فیلم
«پنجاه قدم آخر» ادامه داد :در زمان نمایش فیلم
پنج��اه قدم آخر یک خبرگ��زاری قبل از نمایش

فیلم پیام��ک داد که برخورد س��ردی ازس��وی
تماشاگران با فیلم صورت گرفته درحالیکه هنوز
فیلم شروع نشده بود .در زمان اکران در برج میالد
نیز آدمهای مختلف را در سالن گذاشته بودند تا
فیل��م را ُهو کنند .در نهایت هم این فیلم قربانی
ش��د .پوراحمد افزود« :کفشهای��م کو؟» فیلم
خوبی بود ولی من مخالف اکران آن در عید نوروز
بودم زیرا فیلم برای عید مناسب نبود .سالنهای
فیلم هم بسیار کم بود .مثال فیلم «من سالوادور
نیس��تم»  140سالن داشت و «کفشهایم کو؟»
 17س��الن .وی با تمجید از س��ینما در دهه 60
گف��ت :در ده��ه  60و  70یعنی زم��ان مدیریت
سیدمحمد بهش��تی؛ کارگردانساالری بر سینما
حاکم بود .ما هم فیلمهای خوبی میساختیم اما
امروز تهیهکنندگان ،سالن سینما هم خریدهاند.
آنها تعیین میکنند چه فیلمی س��اخته شود یا
نه .درنهایت برای امثال من کار بس��یار س��خت
شده اس��ت .من برای ساخت فیلم باید از بیرون
از س��ینما سرمایه بیاورم .البته در میان جوانها؛
افرادی مانند ش��هرام مکری ،رضا درمیش��یان و
مجید برزگر را داریم که گرچه جوان هستند اما
بهروز هستند .اینها فیلمهای قابل تاملی میسازند
و م��ن ه��م فیلمهای مکری و برزگ��ر را بیش از
 ۵بار در سینما دیدهام .به گزارش ایلنا،پوراحمد
به دوستی خود با محمد نوری هم اشاره کرده و
گفت :قرار بود بعد از ساخت فیلم خواهران غریب
ی��ک فیلمی با حض��ور محمد ن��وری (خواننده)
بس��ازم .حتی در سفری در ژاپن این موضوع را با
وی مطرح کردم و نوری نیز قبول کرد اما در موقع
ساخت نیامد .من هم بسیار ناراحت شدم ولی بعد
متوجه شدم که محمد نوری موسیقی را به سینما
ترجیح میدهد.

گریم رضا یزدانی در «از یادرفته»

قاب

این تصویر جدیدی از رضا یزدانی خواننده موسییقی پاپ در سریال «از یاد رفته» است.
او برای بازی در این سریال موهای خود را پس از  20سال کوتاه کرد.

گريممتفاوتسپندامير
سليمانيدر«هزارپا»
فیلم سینمایی «هزارپا» این روزها
مراحل تولید خود را طی می کند،
این تصویر گریم متفاوتی از سپند
امیرس�لیمانی برای حضور در این
فیلم را نشان می دهد.

آلبوم ش�عر و دکلم�ه «آبرنگ» ،اث�ری از «مریم حیدرزاده» ،ش�اعر معاصر و نام آش�نای
کش�ورمان ،به زودی منتشر می ش�ود .گفتنی است هم زمان با انتشار نسخه فیزیکی این
اثر ،خرید و دانلود قانونی نس�خه دیجیتالی آن نیز به همراه کدهای پیشواز قطعات آلبوم
از طری�ق «ریتمو» امکان پذیر خواهد بود .به گ�زارش آنا ،این اثر در قالب  15ترانه ضبط و
تولید شده است.

اپرای خیام آغاز شد

چیزی به اسم توقیف

اسالمی اس��ت .من معتقدم سینما و تئاتر ،شعر،
ادبیات و کتاب ما باید در این عرصهها وارد شوند
و در جهت کاهش آس��یبهای اجتماعی کمک
کنند .وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با اشاره به
اینک��ه «در وزارتخانه س��تادی را ب��رای این کار
تعری��ف کردهام» بیان ک��رد :بنده به عنوان عضو
شورای عالی اجتماعی کشور مسئولیت دارم که
از منظر فرهنگی در جهت آسیب شناسی فعالیت
کنیم.خوش��بختانه این س��تاد فعال شده است و
اقدام��ات جدی انجام داده و ما با مدیران گفتگو
داشتیم برای پیدا کردن راهحلها.

مریم حیدرزاده با «آبرنگ» می آید

کوتاه از هنر

وزیر ارشاد:

رفع خواهیم کرد .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر
ارائ ه کتابهای «غیر اخالقی» در کتابفروش��یها
و دستفروشیها بیان کرد :کتابهایی که شما از
آنها نام بردید ،حتما غیر قانونی است و کتابهای
بدون مجوز و غیر قانونی را با هماهنگی که با قوه
قضاییهونیرویانتظامیداشتیم،بامداخلهجدیآنها
به سرعت در یک سال اخیر کاهش دادهایم .اگر امروز
گزارشی به همکاران ما داده شود ظرف کمتر از  2یا
 3روز نیروی انتظامی اقدام قانونی انجام خواهد داد.
صالحی امیری درخصوص یکی دو فیلمی که اخیرا
حواشیای برای اکران آنها بوجود آمده ،افزود:نظام
پروان��ه س��اخت و نمای��ش و اکران ،ی��ک نظام
قانونمندی است که روال جاری دارد ،هیچکس
در آن مداخلهای ندارد .اعضایی که برای ش��ورای
س��اخت و نمایش انتخاب شدهاند از بهترینهای
حوزه فرهنگ هستند و صاحب صالحیت هستند
و هیچک��س در صالحیت حرفهای و اخالقی آنها
ش��بههای ندارد .یک روحانی ه��م در این جمع
ب��رای نظارته��ای دینی و فقهی حض��ور دارد،
در مجموع س��الیانه درس��ازمان سینمایی صدها
مورد فیل��م کوت��اه و بلند را مج��وز میدهیم و
بعضی از این فیلمها نیز از طرف س��ازمان مجوز
نمیگیرند .سیاس��ت سازمان س��ینمایی ما این
اس��ت که اصالحات را اعالم میکند و در صورت
انجام اصالحات دوباره برای پروانه نمایش بررسی
میش��ود و در نهایت تایید خواهد شد .وی ادامه
داد :ما میخواس��تیم یکبار برای همیش��ه این
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آفتاب یزد :اپرای عروس��کی خیام به عنوان
هش��تمین اثر از مکتب تئاتر عروسکی آران
به نویس��ندگی  ،طراحی و کارگردانی بهروز
غریب پور از روز گذشته  25تیرماه در تاالر
فردوسی و با صدای محمد معتمدی در نقش
خیام روی صحنه رفت .در این اپرا گوشههایی
از زندگ��ی خیام و افکار او و همچنین تاثیری
ک��ه روی مردم ایران و حتی جهان داش��ت،
دی��ده خواهد ش��د ،خی��ام ب��ا رباعیاتش در
جهان سفر کرده و به همین دلیل در این کار
موس��یقی جایگاه ویژ ه خود را دارد و خاص و
غنی ساخته خواهد ش��د و امیر بهزاد که در
اپرای «س��عدی» و پیش از آن اپرای «لیلی و
مجنون» به عنوان آهنگساز همکاری داشت،
در این پروژه هم س��ومین همکاری را با گروه
آران به عنوان آهنگس��از اپرای «خیام» دارد .
الزم به ذکر اش��عاری از خی��ام به زبان های
انگلیس��ی  ،فرانسوی ،آلمانی و کردی خوانده
می شود.

«هاتف» كليد می خورد

سریال «هاتف» به کارگردانی داریوش یاری و
تهیه کنندگی نعمت چگینی در  10قسمت
 50دقیقه ای برای پخش در ماه محرم تولید
می ش��ود  .نعمت چگینی تهی��ه کننده این
س��ریال خبر از انتخاب بیش از  80درصد از
بازیگران اصلی س��ریال داد و افزود :یکی ،دو
نقش اصلی ما به زودی انتخاب خواهد شد و
کار تصویربرداری از اواخر تیرماه در تهران آغاز
می شود .به گزارش صبا ،در خالصه داستان
م��ي آيد :در روز عاش��ورا ،ابراهيم در كربال بر
اثر حمل��ه قلبي مي مي��رد .دخترش ريحانه
پيگير آخرين گفته ناتمام پدر مي ش��ود .اين
پيگيري ريحانه را رو در روي خانواده و زندگي
زناش��ویياش قرار مي دهد .اما ريحانه اعتقاد
دارد كه عدالت نمي تواند در پش��ت در خانه
آدم ج��ا بماند ...او پرده از ابهام وصيت پدر بر
مي دارد.

«شنل» پاییز اکران می شود

حس��ین کندری ،کارگردان سینما با اشاره به
جدیدترین فعالیت های خود در حوزه سینما
گفت :در حال حاضر  3فیلمنامه سینمایی را
در دس��ت دارم که ن��گارش آخرین فیلمنامه
به زودی به پایان می رس��د .این  3فیلمنامه
فضاهای مختلفی دارن��د که نمی توان با هم
مقایس��ه کرد .البته هنوز مش��خص نیس��ت
کدام ی��ک از این آثار را جلو دوربین می برم.
کارگردان فیلم «اینجا کسی نمی میرد» بیان
کرد :فکر می کنم طی  2هفته آینده با توجه
به بررس��ی ش��رایط تولید ،مشخص شود که
کدام یک از این فیلمنامه ها را جلوی دوربین
می برد .وی در بخش دیگری از صحبت های
خود درباره فیلم س��ینمایی «شنل» توضیح
داد :پروانه نمایش این اثر سینمایی به تازگی
صادر ش��ده و برنامه ریزی برای اکران آن در
حال انجام اس��ت .کندری اظهار کرد :این اثر
سینمایی در صورت امکان و اگر اتفاق خاصی
رخ ندهد ،اواخر تابس��تان و اوایل پاییز توسط
ش��رکت پخش نس��یم صبا اکران می شود.
ب��ه گزارش مهر ،فیلمنامه «ش��نل» نوش��ته
حمیدرضا بابابیگی تراژدی تنهایی انس��ان ها
اس��ت که در بستر ش��هری کوچک به مثابه
دهک��ده جهانی روایت می ش��ود ،در خالصه
داستان فیلم آمده :خیلی طول می کشه باور
کنی که دیگه منو نمی بینی .ش��نیدی چی
گفتم صحرا؟

اکران«كوه»درهنروتجربه

فیلم سینمایی «کوه» ( ،)Monteجدیدترین
ساخته امیر نادری فیلمساز ایرانی از نیمه دوم
مردادماه در س��ینماهای گ��روه هنرو تجربه
به نمایش درمیآید« .ک��وه» به عنوان اولین
فیلم ایتالیاییزبان ن��ادری ،روایتگر ماجرای
مردی اس��ت که به رغ��م تاریکی مطلقی که
پیرامونش را فراگرفته ،تقال میکند آفتاب را
به روستای خود بازگرداند .در خالصه داستان
فیلم آمده« :در گذشتههای دور ،در دهکدهای
نیمه متروک پای کوه ،آگوس��تینو به همراه
همسرش نینا و پسرش جان زندگی میکند.
آنها قربانی سختیهای زندگی و درگیر جنگ
دایمی با طبیعت میش��وند ».به گزارش هنر
و تجرب��ه ،آندریا س��ارتورنی و کلودیا پوتنتزا
بازیگ��ران اصلی جدیدترین فیلم س��ینماگر
ایرانی هس��تند که تقریبا تم��ام صحنههای
آن در کوهه��ای منطقه تی��رول جنوبی و در
ارتفاع  2500متری از سطح دریا فیلمبرداری
شده است.

تلویزیون
علی اکبر کریمی:

شیرینصمدی
ممنوع التصویر نیست اما...

علی اکبر کریمی تهیه کننده برنامه تلویزیونی
«عص��ر خانواده» گفت :ش��یرین صمدی که
اج��رای برنامه «خانواده» را بر عهده داش��ت
ممنوع التصویر نیست و دلیل نوشتن مطلبی
با چنین مضمونی را باید از خود او جویا شد.
کریم��ی تصریح کرد :هماکن��ون خانم بناکار
اج��رای برنامه «عص��ر خان��واده» را بر عهده
دارد و در ادام��ه روند ای��ن برنامه از مجریان
دیگری هم اس��تفاده میکنی��م .وی در ادامه
صحبتهای خود اظهارکرد :بر اس��اس روال
کاری که برای خود ترس��یم کردهایم ،به طور
معم��ول پس از مدتی که موضوعات برنامه را
تغییر میدهیم  ،سعی میکنیم از مجریهایی
استفاده کنیم که درباره آن موضوع تخصص
کافی داشته باشند و با محورهای الزم آشنایی
کام��ل داش��ته باش��ند .تهیه کنن��ده برنامه
تلویزیونی «عصر خانواده» خاطرنش��ان کرد:
ق��رارداد من با تلویزیون برای س��اخت برنامه
«عصر خانواده» تا پایان س��ال ادامه دارد .به
گزارش میزان ،ش��یرین صمدی که پیش��تر
اج��رای برنامه «عص��ر خان��واده» را بر عهده
داشت ،چند روز پیش در صفحه شخصیاش
خبر از ممنوع التصویری خود به دلیل بازی در
یک نمایش داده بود که این موضوع بر اساس
صحبتهای تهیهکننده این برنامه ،از س��وی
تلویزیون تکذیب شد.

رویدادهایهنری

«ترنسفورمرز»
نیممیلیاردی شد

فیل��م س��ینمایی «ترنس��فورمرز» (آخری��ن
ش��والیه) ب��ه کارگردان��ی «مایکل ب��ی» در
ادام��ه موفقیتهای خود به فروش��ی معادل
نی��م میلیارد دالر در جهان رس��ید .این فیلم
هماکن��ون یکهتاز س��ینماهای چین اس��ت.
«مایکل ب ِی» بار دیگر کارگردانی این نس��خه
را همچون دو سری گذشته بر عهده داشته و
«مارک ولبرگ» برای دومین بار در این فیلم
به ایفای نق��ش پرداختهاند« .مت هالووی» و
«آرت مارکوم» فیلمنامه این اثر را نوش��تند و
داستان فیلم ادامه ای بر نسخه گذشته است.
به گزارش میزان ،در این فیلم ماش��ین ها به
موجودات فضایی تبدیل می شوند« .آپتیموس
پرایم» رئیس گروهی به نام «دیسپتیکان ها»
برای حفاظت از زمین در برابر نیروهای بیگانه
می جنگد.

«تابش»
دربیمارستانبستریشد

علیرضاتابش(مدیرعاملبنیادسینماییفارابی)
به دلیل عارضه قلبی از روز جمعه  23تیرماه
در بیمارستان بستری شد .تابش هماکنون در
بخشای سی یو یکی از بیمارستانهای تهران
بستری و ممنوعالمالقات است اما پزشکان و
خانواده وی امیدوارند که امروز (دوش��نبه) از
بیمارس��تان مرخص شود .س��یدرضا صالحی
امیری ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز شنبه
به عیادت تابش رفت.

تدوین «پالس» تمام شد

تدوین فیلم سینمایی «پالس» آخرین ساخته
آیدا کنی توس��ط نیما شاعری تمام شد  .آیدا
کنی کارگردان فیلم س��ینمایی «پالس» پس
از پای��ان مراحل فنی قص��د دارد این فیلم را
به حضور در جش��نواره فجر و فستیوال های
خارجی معرفی کند« .پالس» که س��اختارش
با فیل��م های قبلی این کارگردان جوان کامال
متفاوت اس��ت ،فض��ای رئال جادوی��ی دارد.
به گزارش ایس��کانیوز ،کاوه آهنگر نویسنده
این فیلم رابطه شخصیت اصلی فیلم با دیگر
کارکترها و رابطه ش��خصیت با خودش را در
فیلم نوشته است.

«آشوب» به نیمه رسید

 50درصد از تصویر برداری سریال تلویزیونی
«آشوب» با فیلمبرداری سکانس های حمله
دشمن بعثی به خرمش��هر ،انجام شده است.
مهدی همایونفر تهیه کننده این سریال دفاع
مقدسی با اعالم این خبر گفت :تصویربرداری
این سریال این روزها پس از ضبط صحنه های
مربوط به انفجارها و بخش��ی از درگیری های
نظام��ی در خارج از تهران به نیمه رس��یده و
 50درصد آن انجام ش��ده اس��ت .گروه تولید
این روزها به بوس��تان والیت تهران به عنوان
لوکیشن اصلی این س��ریال بازگشته و کار را
ادامه می دهد .در این لوکیش��ن با استفاده از
امکانات موجود ،بخش هایی از شهر خرمشهر
در زمان اشغال بازسازی شده است .به گزارش
ایسکانیوز ،این سریال روایتی از مقاومت مردم
خرمش��هر در زمان آغاز جنگ تحمیلی است
که داس��تان آن در ماههای منتهی به اشغال
این ش��هر می گذرد .قصه عاش��قانه ای بین
یک جاس��وس عراقی و یک پرستار که فضای
ملتهب جنگ آن را دستخوش فراز و فرودهای
بسیار می کند.

