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فرهنگی

«بازدم» در شیراز نقد میشود

فیلم «بازدم» به کارگردانی آرش سنجابی امروز چهارشنبه  ۲۱شهریور ساعت  ۱۷:۳۰در
پردیس گلستان شیراز اکران و نقد میشود .پس از نمایش این فیلم نشست نقدوبررسی
«بازدم» با حضور آرش سنجابی کارگردان و محسن جعفری قرقانی از تهیهکنندگان فیلم
برگزار میشود .به گزارش هنروتجربه ،داستان«بازدم» درباره پسری سیوپنج ساله است
که بورسیه گرفته و اینک در واپسین روزها به واکاوی هستی دردمندش نشسته است.

سینمای جهان

«سوبیبور»دراسکار  

فیلم «س��وبیبور» به کارگردانی «کنستانتین
خابنس��کی» به عن��وان نماینده س��ینمای
روسیه در ش��اخه بهترین فیلم غیرانگلیسی
جوایز اس��کار  ۲۰۱۹ش��ناخته شد .این فیلم
با محوریت جنگ جهان��ی دوم روی موضوع
ش��ورش س��ال  ۱۹۴۳در اردوگاه م��رگ
«سوبیبور» به رهبری یک افسر اهل شورری
به نام «الکس��اندر پچرسکی» میپردازد .این
فیلم بر اساس کتابی نوشته «ایلیا واسیلیف»
به نام «الکس��اندر پچرس��کی :دس��تیابی به
جاودانگی» س��اخته ش��ده اس��ت و شورش
در اردوگاه م��رگ «س��وبیبور» را ب��ه تصویر
میکش��د که موجب فرار کردن حجم زیادی
از زندانیان ش��د و تا به ام��روز به عنوان تنها
ش��ورش موفق در اردوگاههای مرگ نازیها
شناخته میشود« .س��وبیبور» از تاریخ سوم
می امس��ال در سینماهای روسیه اکران خود
را آغ��از کرد و به ف��روش پنج میلیون دالری
دست یافت .این فیلم بیستوپنجمین نماینده
سینمای روسیه در جوایز اسکار از سال ۱۹۹۱
و فروپاش��ی اتحادیه جماهیر ش��وروی است.
«نیکیت��ا میخایلف» در س��ال  ۱۹۹۴با فیلم
«آفتاب سوخته» موفق به کسب جایزه اسکار
خارجی برای سینمای روسیه شد و فیلمهای
روسی شش بار دیگر به جمع نامزدهای نهایی
این شاخه راه یافتند که آخرین بار آن با فیلم
«لویاتان» در س��ال  ۲۰۱۷رقم خورد .آخرین
مهلت ارسال و معرفی فیلمها از سوی کشورها
مختلف برای رقابت در ش��اخه بهترین فیلم
خارجی اس��کار  ۲۰۱۹روز اول اکتبر ۲۰۱۹
(  ۹مهرماه) اعالم ش��ده اس��ت .همچنین بر
اساس قوانین آکادمی اسکار تمامی فیلمهای
واجد ش��رایط برای رقابت در این شاخه باید
بین تاری��خ  ۹اکتب��ر  ۹( ۲۰۱۷مهر )۱۳۹۶
ت��ا  ۳۰س��پتامبر  ۸( ۲۰۱۸مهر  )۹۷حداقل
به م��دت هفت روز در س��ینماهای کش��ور
مبدا اکران ش��ده باش��ند .به گزارش ایس��نا
ب��ه نقل از هالی��وود ریپورتر ،مراس��م اعطای
جوایز نودویکمین دور ه اس��کار روز  ۲۴فوریه
( ۵اسفند) در لسآنجلس برگزار میشود.

کوتاه از هنر

«تجربه های اخیر»
در «مهرگان»

آفت�اب ی�زد :س��ارا داروف��روش تازهترین
اثر خ��ود را با ن��ام «تجربه ه��ای اخیر» به
نویس��ندگی امیررض��ا کوهس��تانی در خانه
نمایش مهرگان به روی صحنه میبرد .س��ارا
داروفروش در خالصه این اثر نوش��ته است:
نادیا و اندرو دو عاش��ق هس��تند ک��ه بنا بر
تجربه و ایجاد تنوع در رابطهش��ان از هم دور
می ش��وند و حاصل عشقش��ان دو دختر دو
قلو به نام های انگرید و تریس��ی اس��ت؛ در
ادامه تجربه ها ،این افراد با ماجراجویی ها و
حوادثی همراه می شوند که باید دید .این اثر
نمایشی از یک ماه هر روز به غیر از شنبه ها
ساعت  ۲۱در سالن دو خانه نمایش مهرگان
روی صحنه میرود.

جوای��ز هنرهای خالق ام��ی  ،۲۰۱۸دو جایزه
بهترین نویس��ندگی غیرداستانی برای سریال
تلویزیونی و بهترین س��ریال اطالعاتی را برای
دهمین فصل از مجموعه تلویزیونی آشپزی ـ
جهانگردی «بخشهای ناشناخته» به «آنتونی
بوردی��ن» مجری و س��ازنده درگذش��ته این
مجموعه اختصاص داد .این مجموعه تلویزیونی
عالوه بر دو جایزه برای «آنتونی بوردین» س��ه
جایزه فنی دیگر را نیز دریافت کرد« .بوردین»
پیش از این بین سالهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۶چهار
جایزه پیاپی امی برای فصلهای قبل مجموعه
«بخشهای ناش��ناخته» دریافت ک��رده بود.
مجموعه «بخشهای ناشناخته» که شامل سفر
«آنتونی بوردین» به فرهنگها و کش��ورهای
کمتر ش��ناخته شده و تس��ت کردن غذاهای
محلی میش��د در س��ال  ۲۰۱۴جایزه معتبر
«پیبادی» را نیز به پاس دس��تاورد برجسته و
خدمات عمومی شایس��ته برای «بوردین» به
ارمغ��ان آورد .این ش��خصیت تلویزیونی برای
اجرای مسابقه تلویزیونی « »Tasteدر شبکه
 ABCآمری��کا نیز چندین ب��ار نامزد دریافت
جایزه امی ش��ده بود« .آنتونی بوردین» اولین
بار در س��ال  ۲۰۰۰میالدی با انتش��ار کتاب
پرفروش «آش��پزخانه س��ری :ماجراجویی در
جهان ش��کم» به شهرت رس��ید و نخستین
برنامه تلویزیونی خود را در سال  ۲۰۰۲شبکه
تلویزیونی "فود ن��تورک" به روی آنتن برد و
سپس در سال  ۲۰۰۵به شبکه تلویزیونی تراول
پیوست .وی از سال  ۲۰۱۳به شبکه سیانان
پیوست و ساخت مجموعه معروف «بخشهای
ناش��ناخته» را آغاز ک��رد و به معرفی غذاهای
مناطق مختلف جهان میپرداخت« .بوردین»
در س��ال  ۲۰۱۴و برای ساخت بخشهایی از
این برنامه تلویزیونی به ایران و شهر اصفهان نیز
سفر کرده بود .به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،
وی در تاریخ  ۸ژوئن امسال و در حالی که برای
ساخت قسمت جدید از فصل یازدهم مجموعه
تلویزیونی محبوب «بخشهای ناشناخته» در
فرانسه به سر میبرد در هتل محل اقامتش به
زندگی خود پایان داد.

رضا ایرانمنش از حضورش در فیلم س��ینمایی «سایه
مرگ» خب��ر داد .رض��ا ایرانمنش اظهار ک��رد :فیلم
سینمایی «سایه مرگ» در مرحله پیشتولید قرار دارد
و تا به امروز حدود نیمی از عوامل آن انتخاب شدهاند.
این بازیگر ،نویسنده و کارگردان سینما افزود :این فیلم
که از اوایل مهر در شهر بابل کلید میخورد با حمایت استانداری
مازندران ،فرمانداری ،شهرداری و شورای شهر بابل ساخته خواهد
شد .وی که نویسندگی ،کارگردانی و تهیهکنندگی سایه مرگ را

ایرانمنش رضای «سایه مرگ» میشود

برعهده دارد ،گفت :کارهای مقدماتی کار انجام شده
و فقط در مرحله انتخاب بازیگر هستیم .ایرانمنش
ب��ا بیان اینکه بازیگر یک��ی از نقشهای این فیلم با
عنوان «رضا» اس��ت ،عنوان کرد :هنوز بازیگران آن
مش��خص نشدهاند و قطعاً در این فیلم بازی خواهم
کرد .این بازیگر س��ینما و تلویزیون با بیان اینکه فیلمنامه «سایه
مرگ» را سال گذشته نوشته بودم ،افزود :این فیلمنامه به مرحله
انتخاب بازیگر رسید ،اما کل فیلمنامه را بازنویسی کردم و تغییرات

زیادی کرد به طوری که با توجه به اینکه بیشتر کارهای آن انجام
و حتی بازیگران آن هم انتخاب ش��ده بود ،اما عم ً
ال با تغییر کل
موضوع «سایه مرگ» دوباره فعالیت درباره آن را آغاز کردیم .وی
با بیان اینکه موضوع «س��ایه مرگ» اجتماعی و ماورایی اس��ت،
عنوان کرد 45 :روز فیلمبرداری آن به طول میانجامد .به گزارش
آنا ،این هنرمند پیشکس��وت که مدتهای مدیدی است در هیچ
کار تصویری حضور نداش��ته در پایان خاطرنشان کرد :در مواقع
بیکاری به دور از کار سینما به خوشنویسی مشغول میشوم.

عاشق حضور در ونیز هستم
دیوید کراننبرگ:

حس��ین عرفان��ی دوبل��ور تلویزی��ون در
بیمارس��تان تحت مراقبت های ویژه بستری
است .مجتبی نقییی مدیر واحد دوبالژ سیما
گفت :سابقه بیماری اس��تاد حسین عرفانی
صدای ماندگار دوبل��ه تلویزیون به چند ماه
قبل برمی گردد و روند تحت درمان پزشکی
او رو ب��ه بهبودی بود ،اما متاس��فانه در چند
روز اخی��ر بیماری وی دوباره ش��دت گرفت
و منجر به بس��تری در بخ��ش مراقبت های
ویژه بیمارس��تان ش��د .وی درباره وضعیت
فعل��ی صداپیش��ه «دی دی» و «مدیر کل»
گفت :خوشبختانه با رسیدگی کادر پزشکی
وضعی��ت او اکنون مثبت اس��ت و من تقاضا
دارم هم��کاران و مردم عزیز برای س�لامتی
ص��دای ماندگار کش��ور دعا کنند ت��ا دوباره
ش��اهد حضور او در س��ازمان و خلق آثاری
فاخر همچون گذشته از او باشیم .به گزارش
صب��ا ،عرفانی متولد  ١٣٢١اس��ت و با بیش
از  ٥ده��ه فعالیت ،دوبلور بازیگرانی همچون
اکبر عبدی در فیلم «س��فر جادویی» ،کاظم
افرندنیا ،جمشید هاشمپور ،محمد برسوزیان،
محمد مطیع و شخصیت های خارجی مانند
آرنولد ،تامی لی جونز ،ساموئل ال جکسون،
دنزل واشنگتون ،الرنس فیش برن ،مورگان
فریمن و سیلوستر اس��تالونه بوده است .وی
سابقه اجرا و بازیگری هم دارد.

دیوید کراننبرگ از تاثیرگذارترین کارگردانان دنیا
که هفته گذش��ته و در  ۷۵سالگی موفق به شکار
ش��یر طالی افتخاری ونیز شد ،طی این سالها با
فیلمهایش به ذهن بشر نفوذ کرده و به کاوش در
مورد ترس ،دگرگونی و گناه پرداخته ،در مصاحبه
اخی��ر خود با هالیوود ریپورت��ر از مزیت کانادایی
ب��ودن در این روزها ،کار با هاروی واینس��تین و
نوش��تن دومین رمانش صحبت ب��ه میان آورده
است .به گزارش مهر ،متن این گفتگو را در ادامه
میخوانید.
ب��ا جایزه اخیر ش��روع کنیم ش��یرطالی
افتخاری ونیز برای شما چه معنایی دارد؟
من عاش��ق این مجس��مههای کوچک هس��تم و
باغ وحش بزرگی از آنها دارم .یک ش��یر نقرهای
از برلی��ن ،ی��ک پفین (نوع��ی پرنده) نق��رهای از
ریکیاوی��ک ،افزودن ش��یرطالی ونیز ب��ه این باغ
وحش ب��رای من بس��یار نش��اطانگیز اس��ت .به
خصوص که ونیز قدیمیترین جش��نواره در میان
جشنوارههای دنیاس��ت و  ۷۵سال دارد و من نیز
 ۷۵ساله هستم.

وقت�ی ب�ه گذش�ته ن�گاه میکنی�د چه
احساسی در مورد کارهایتان دارید؟
فیلمهای م��ن همچون مس��تندی از آنچه هنگام
ساختش��ان انجام دادهام هس��تند .م��ن واقعا هیچ
ارزیابی عینی درباره آنها ندارم .منظورم این است
که س��اختن فیلمها در طول سالهایی که آنها را
ساختهام آسانتر نشده و گاهی حتی بعضی وقتها
سختتر هم شدهاند .اما هر یک از این فیلمها معنای
ویژهای برای من دارد زیرا هرکدام نمایانگر بخش��ی
از زندگ��ی من و زمانی که در آن زیس��ت میکردم
هستند .پس همه آنها برای من شخصیاند .هرکدام
ی هستند که از خود
از آنها برای من دارای احساس 
فیلم جدا محس��وب میش��وند .به گونهای که هر
صحنهای را به یاد میآورم به یاد اتفاقات سر صحنه
فیلم در آن روز میافتم.
چه احساس�ی در مورد این که در دنیای
امروز یک کانادایی هستید دارید؟
باید بگویم حس بس��یار زیبایی است( .میخندد)
فکر میکنم کانادا ش��اید در دنی��ا بهترین مکان
برای زندگی باش��د و البته ما با برخی از دوس��تان

پیکر پیتر سلیمانپور در خاک آرام گرفت

آغاز نگارش «مرگ خاموش   »2

تصویربرداری س��ریال «م��رگ خاموش» به
کارگردان��ی احمد معظم��ی و تهیهکنندگی
ابوالفضل صفری ادامه دارد .ابوالفضل صفری
تهیهکنن��ده س��ریال «مرگ خام��وش» در
خصوص آخری��ن وضعیت تصویربرداری این
مجموعه ب��ه «صبا» گف��ت :در حال حاضر
تصویربرداری در کرج مش��غول انجام است و
 ۳۰درصد از فصل اول س��ریال ضبط ش��ده
اس��ت .وی در خص��وص ادامه س��اخت این
مجموع��ه گفت :این س��ریال قرار اس��ت در
س��ه فصل بیست قسمتی س��اخته شود که
هماکنون نگارش فصل دوم س��ریال «مرگ
خاموش» آغاز ش��ده اس��ت .به گزارش صبا،
این س��ریال با موض��وع امنیت ن��رم و مواد
مخ��در اس��ت و بازیگرانی مثل :س��عید راد،
حمی��د عطایی ،علیرضا جاللیتبار ،س��امیه
لک ،رؤیا میر علمی  ،ستاره اسکندری  ،رضا
موالیی،پریوش نظریه و ..تا به حال در مقابل
دوربین قرار گرفته اند.

پوراحمد به دنبال بازیگر   

کیوم��رث پوراحم��د کارگردان س��ینما که
مدتی اس��ت پیشتولید اثر جدید سینمایی
خود با نام «تیغ و ترمه» را آغاز کرده است،
همچنان به دنبال بازیگر نقش اول زن برای
ای��ن فیلم می گ��ردد .این کارگ��ردان برای
این نقش به دنب��ال یک دختر جوان  ۲۶یا
 ۲۷س��اله اس��ت و بالفاصله بعد از انتخاب
بازیگر مورد نظر «تیغ و ترمه» را جلو دوربین
م��ی برد .به گزارش مهر ،ای��ن پروژه تا دو
هفت��ه آینده جلو دوربین م��ی رود تا برای
حضور در سیوهفتمین جشنواره ملی فیلم
فجر آماده شود.

فیلمهای من همچون مس��تندی از آن
چه هنگام ساختش��ان انج��ام دادهام
هس��تند .من واقعا هیچ ارزیابی عینی
درباره آنها ندارم .منظورم این است
که ساختن فیلمها در طول سالهایی
که آنها را ساختهام آسانتر نشده و
گاه��ی حتی بعضی وقتها س��ختتر
هم شدهاند .اما هر یک از این فیلمها
معنای وی��ژهای برای م��ن دارد زیرا
هرک��دام نمایانگر بخش��ی از زندگی
م��ن و زمان��ی ک��ه در آن زیس��ت
میکردم هستند .پس همه آنها برای
من شخصیاند
دارید یک فیلمساز حرفهای شوید .من با واینستینها
کار ک��ردم .آنها پخشکننده فیلم من بودند .با این
وجود من قراردادی با باب واینس��تین و ش��رکتش
داشتم تا فیلمم را در حداقل  ۷۰۰سالن سینما اکران
کنم .با این حال فکر میکنم فیلم من در نهایت در
 ۳۰س��الن سینما به نمایش گذاشته شد و شکست
خورد .چون ما یک نمایش آزمایش��ی داش��تیم که
موفق نبود .برای کسانی که میگویند آنها نوابغ بازار
فیلم هستند شاید این روش تعداد سالن سینما دادن
استاندارد باشد ،اما برای من این روش ناراحتکننده و
غمانگیز است.

حسینعرفانیدربیمارستان   

هنرمندان جهان

دو جایزه امی برای
«آنتونیبوردین»

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

مراس��م تش��ییع پیک��ر
زن��ده یاد پیتر س��لیمانپور
آهنگساز و نوازنده سازهای
ب��ادی سهش��نبه بیس��تم
ش��هریور م��اه ب��ا حض��ور
تعدادی از هنرمن��دان و با
اج��رای امیر بهاری در تاالر
وحدت تهران برگزار ش��د .سپس پیکر مرحوم
س��لیمانپور در آرامس��تان ارامنه مسگرآباد به
خاک س��پرده می ش��ود .س��یاوش روش��ن از
دوستان مرحوم سلیمانپور در این مراسم بیان
کرد :افتخ��ار دارم در ارتب��اط با صمیمیترین
دوس��تم صحبت کنم .آش��نایی با پیتر یکی از
بهترین اتفاقات زندگی من بوده اس��ت .او نه به
عنوان یک هنرمند بلکه به عنوان یک دوس��ت
در مسیر رشد و آگاهی خود گام بر می داشت.
او مردی دوستداش��تنی بود ک��ه برای من و
تمام��ی افرادی که ب��ا او در ارتباط بودیم یک
انسان حقیقی است .او صداقت داشت که شما

رضا آقایی کارگردان فیلم "عینک" در سیویکمین
جش��نواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان
حض��ور یاف��ت و جای��زه بهتری��ن فیلمنامه بلند
داس��تانی این جشنواره را از آن خود کرد .داستان
فیلم درباره اتفاقاتی است که برای یک کودک در
پنجشنبه آخر سال رخ میدهد و او برای گرفتن
پ��ول از دس��تگاه عابربانک مراجع��ه میکند اما
دستگاه کارت او را ضبط میکند و در همین حین
عین��ک مادربزرگ خانواده هم میش��کند و او به
دنبال تعمیر این عینک با یک خانواده افغان آشنا
میشود و  ...او با گالیه از وضعیت اکران فیلمهای
ک��ودک و به خصوص فیلمهای مس��تقل گفت:
"عین��ک" را اکران نخواهم ک��رد .در حالی که در
این دوره کسی جرئت نمی کند فیلم بسازد ،من
تنها فیلمس��از مستقلی هستم که در ژانر کودک
و نوج��وان در ای��ن دوره از جش��نواره کار کردم.
فیلمی که در  15فستیوال بینالمللی حضور یافته
اس��ت و به زودی در مهرماه در دو جشنواره فیلم
لوکاس در آلمان و ش��ارجه در بخش مس��ابقه به
رقابت خواهد پرداخت و این نشان از کیفیت خوب
فیلم دارد ،اما در داخل کشور به این فیلم بها داده
نشد و آن را نادیده گرفتند .در حالی که فیلم من
سیاهنمایی برای جذب در جشنوارههای خارجی را
ندارد .انتظار داش��تم حداقل فیلم من مورد توجه
واقع شود .آقایی افزود :فیلم من برای کودک است
نه درباره کودک و همین عامل نیز موجب ش��ده
اس��ت تا کودکان آن را ببینند و از دیدن آن لذت
ببرن��د .این کارگردان همچنی��ن درباره وضعیت
پروانه س��اخت فیلم بیان ک��رد :تهیهکننده فیلم
برای آن مجوز ویدئویی دریافت کرد در حالی که

این صداقت را می توانستید
در آث��ار او نیز م��ی بینید.
هومن مرتضوی گرافیس��ت
و از آش��نایان نزدیک پیتر
س��لیمانپور ه��م در ای��ن
برنام��ه بی��ان ک��رد :م��ا
بچ��ه هایی هس��تیم که در
دهه ش��صت ش��کل گرفتیم .ای��ن دهه معرف
حضور همه اس��ت چون در دههای بود که تنها
تکیهگاه ما همین دوس��تان ما بودند که اکنون
در اینجا آرام گرفتهاند .پیتر برای من همیش��ه
زنده اس��ت .او را هیچ وقت به عنوان گرافیست
جدی نگرفتیم گرچه او گرافیس��ت خوبی بود
که هر سفارش��ی را ب��ه بهترین ش��کل انجام
میداد ،اما من هیچ وقت کارت ویزیتی از او به
عنوان گرافیس��ت ندیدم .به گزارش مهر ،کارن
همای��ون فر ،داود گنجهای ،هوش��نگ کامکار،
کریس��تف رضاع��ی و ...از جمل��ه حاضران در
مراسم بودند.

آمریکاییمان که این روزها خوشحال نیستند و این
مشکالت برایشان پیش آمده همدردی میکنیم.
آی�ا ممکن اس�ت کانادا در پی نشس�ت
دوس�تانه اخی�ر والدیمیر پوتین ب�ا دونالد
ترامپ آسیبپذیر شود؟
نه فکر نمیکن��م .مطلقا نه ،من فکر میکنم این
فقط کانادا نیس��ت که از رابطه دوستانه آمریکا و
روسیه شوکه شده بلکه همه دنیا شوکه شدهاند.
فک��ر میکنم پوتین ه��م از بخت و اقبال بلندش
شوکه شده است.
ش�ما ی�ک بار گفت�ه بودید ک�ه هرگز با
ن هاروی
آدمه�ای بیمصرف (که منظورت�ا 
واینستین بود) کار نمیکنید ،آیا امروز حق
را به خود میدهید؟
م��ن این جم�لات را به ص��ورت خصوصی برای
عدهای دانشجوی س��ینما گفته بودم .چیزی که
واقعا س��عی میکردم به آنها نشان دهم این بود
که واقعا باید مراقب باش��ید که چه کسی با شما
کار میکند .باید مقداری تحقیق انجام دهید و یک
همکاری خوب با تهیهکننده داشته باشید؛ اگر قصد

هنوز رمان مینویسید؟
بله ،این یادداش��تهایی که مینویس��م میتواند
تبدیل به یک رمان ش��ود .فک��ر نمیکنم به یک
فیلم تبدیل ش��ود .اما گم��ان میکنم یک رمان
شود .حاال در آینده خواهیم دید.
ش�یرینترین خاط�ره ش�ما از ونی�ز
چیست؟
من عاش��ق حضور در ونیز هستم .شما میدانید
ای��ن که ب��ا بازیگرانم در آنجا باش��م را دوس��ت
دارم .در ش��هر ونیز ب��ودن برای فیلم «یک روش
خطرناک» آن هم تنها در کنار قایقها و جزیرهها،
واقعا دوستداش��تنی بود .به گونهای ش��بیه یک
فانت��زی ج��ذاب از بازیهای ویدئویی تماش��ای
نمایش فیلم خودتان و معرفی فیلم برای تعدادی
از اف��راد دوستداش��تنی در س��النی زیبا ،خیلی
هیجانانگیز و شیرین است.

مبارزه اولیویا نیوتون جان با بیماری سرطان

اولیوی��ا نیوت��ون ج��ان
خوانن��ده و بازیگ��ر ف��اش
ک��رد که برای س��ومین بار
در حال مب��ارزه با بیماری
س��رطان اس��ت .اولیوی��ا
نیوت��ون ج��ان خواننده و
بازیگ��ر طی ی��ک مصاحبه
با برنامه تلویزیونی یکش��نبه ش��ب اس��ترالیا
گف��ت که یک غده در پایین س��تون فقراتش
تش��خیص داده شده اس��ت .او گفت :شوهرم
همیش��ه حامی من بوده است و باور دارم که
بر بیماری غلبه خواه��م کرد و این هدف من
اس��ت .س��تاره فیلم «گریس» در سال ۱۹۹۲
مبتال به بیماری سرطان سینه شد او در سال
 ۲۰۱۳در حال��ی ک��ه به دنبال ی��ک تصادف
مختصر اتومبیل تحت درمان بود متوجه ش��د
که سرطان به شانهاش سرایت کرده است .وی
سال گذش��ته اعالم کرد که سرطان سینهاش
بازگشته اس��ت .بازیگر و خواننده  ۷۰ساله به

رضا آقایی:

به سینمای مستقل بها داده نمیشود  

ما تمام المانها و اس��تانداردهای سینمایی را در
فیلم رعایت کردهایم و فیلم کامال سینمایی ساخته
شده است .حتی به جرئت میتوانم بگویم این فیلم
از فیلمهای دیگری که با پروانه سینمایی ساخته
شده بودند یک سروگردن باالتر بود ،اما چون پروانه
ویدئویی دریافت کرده اس��ت و برچسب ویدئویی
روی آن خورده است برای اکرانش نمیتوانم کاری
انجام دهم .امیدوارم که عنوان ویدئو از روی فیلمها
برداش��ته شود و ارش��اد در این زمینه همکاری با
فیلمسازان داشته باشد .من برای ساخت این فیلم
از نظر مالی بس��یار سختی کشیدم و از این بابت
اصال ناراحت نیس��تم .از مس��ئوالن هم به لحاظ
مالی انتظاری ندارم اما حداقل خواس��ته من این
است که به من سالن سینما بدهند تا فیلمم دیده
شود .چرا باید فیلم را در قالب دیویدی وارد بازار

در ح�ال حاض�ر روی پ�روژه خاصی کار
میکنید؟
در حال یادداشتبرداری هستم.

کنم که آن هم به راحتی کپی یا دانلود ش��ود ،در
حالی که هزینه اصلی را صرف ساخت آن کردهام.
حمایت مالی نیست ،اما حداقل میتوانند سینما
بدهند تا فیلمهای ما به نمایش درآید .متاس��فانه
سینما دست یک عده است که مافیای سینما را
شکل دادهاند .در چنین وضعیتی واقعا یاد عباس
کیارستمی افتادم که فیلمهایش در داخل کشور
اجازه پخش نداش��ت و نشان داده نمیشد اما در
دنیا همچنان هم فیلمهای او دیده میش��ود و از
آن لذت میبرند .وی در ادامه بیان مشکالت اکران
اظهار ک��رد :در این میان تنها آق��ای ایلبیگی از
فیلم من حمایت کردند ولی او نیز در همان زمان
ب��ه من گفت که فیلم ف��روش نمیکند در حالی
که فیلم من در ژانر هنری س��اخته ش��ده است و
نباید به فروش آن فکر کرد .به گزارش هنرآنالین،

مج��ری برنامه بی��ان کرد:
تالش م��ی کنم ب��ر ترس
متمرکز نش��وم .او در مورد
افکار مثبت خود نیز چنین
گفت :م��ن در ای��ن مکان
زیبا زندگ��ی میکنم .یک
شوهر فوقالعاده دارم .همه
حیواناتی را که دوستش��ان دارم در کنار خود
دارم .یک شغل فوقالعاده دارم و چیزی ندارم
که در موردش ش��کایت کنم .نیوتون جان در
لندن به دنیا آمد و مدت طوالنی در اس��ترالیا
اقامت داشت .او اکنون در لسآنجلس زندگی
می کن��د .به گزارش مهر به نق��ل از ددالین،
ای��ن خواننده برن��ده چهار جای��زه گرمی در
پای��ان گفت که در ح��ال درمان س��رطان با
ترکیبی از پزش��کی و داروه��ای طبیعی برای
تس��کین درد است و آرزو کرد که این دارو به
زودی در اس��ترالیا در دس��ترس همه بیماران
سرطانی قرار بگیرد.
من تنها فیلمس��از مستقلی هستم که
در ژانر کودک و نوجوان در این دوره
از جشنواره کار کردم.
فیلمی که در  15فس��تیوال بینالمللی
حض��ور یافته اس��ت و ب��ه زودی در
مهرماه در دو جش��نواره فیلم لوکاس
در آلمان و ش��ارجه در بخش مسابقه
به رقابت خواهد پرداخت و این نشان
از کیفی��ت خ��وب فیل��م دارد ،اما در
داخل کشور به این فیلم بها داده نشد
و آن را نادیده گرفتند

آقایی در پاسخ به این س��وال که چرا از بازیگران
گیشهپس��ند در کار بهره نبرده است ،عنوان کرد:
فیلم کودک نمیشود چهره داشته باشد .فیلم من
برای کودک است و نمیتوانم سوپراستار برای آن
بگذارم .این سینما نمیتواند بازیگر حرفهای داشته
باشد تا مخاطب محو آن سوپراستار شود .برای من
حس انساندوس��تانه فیلم که حرف اصلی در آن
بیان میشود از اهمیت بیشتری برخوردار است و
دغدغه این روزهای من تنها پخش فیلم است .من
دوست داشتم حتی اگر شده فیلم به شکل رایگان
اکران ش��ود و این برای من عجیب است که چرا
از این فرصتها استفاده نمیشود .انگار باید حتما
یک عنوان بزرگ پشت کار باشد تا از آن استقبال
کنند .سینمای امروز ما دچار یک مافیاست و من
که سالهاس��ت در این فضا کار ک��ردهام میدانم
که با دست خالی نمیشود کاری کرد .درست به
همین دالیل هم دلزده ش��دهام و برای کار بعدی
هم انگیزه الزم را ندارم.

