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فرهنگی

نقشم در«ماجرای نیمروز »۲بسیار از خودم دور است

محســن کیایی بازیگر و فیلمنامهنویس سینما و تلویزیون ضمن
اشــاره به فعالیتهای جدید خود گفت :در حال حاضر مشغول
بازی در فیلم «ماجرای نیمروز  »۲به کارگردانی محمدحســین
مهدویان هستم .فیلمبرداری این اثر سینمایی به تازگی آغاز شده
و با توجه به اینکه فیلمنامه را خواندهام معتقدم اثر خوبی میشود.
وی با اشاره به اینکه قرار بود در «ماجرای نیمروز  »۱نیز بازی کند،
ادامه داد :فیلمنامه «ماجرای نیمروز  »۱به دستم رسیده و آن را
مطالعه هم کرده بودم اما متاسفانه به دلیل اینکه در پروژه دیگری

حضور داشتم نتوانســتم در آن فیلم حضور داشته
باشم .این بازیگر سینما تاکید کرد :بهنظرم «ماجرای
نیمروز  »۲نســبت به فیلمهای قبلی محمدحسین
مهدویان فیلمنامه بسیار بهتری دارد .وی با اشاره به
اینکه اولین تجربه همکاری خود را با این کارگردان
پشت سر میگذارد ،توضیح داد :نقشی که در «ماجرای نیمروز »۲
بازی میکنم نسبت به نقشهایی که تا امروز بازی کردهام بسیار
متفاوت اســت و کامال از خودم دور است .بازیگر فیلم سینمایی

«بارکد» ادامه داد :قرار است فیلمنامه «لونه زنبور»۲
را بنویســم تا ســال آینده به مرحله تولید برسد .به
گزارش مهر ،کیایی همچنین با اشاره به فعالیتهای
تلویزیونــی خود گفت :آخریــن مراحل نگارش یک
ســریال تلویزیونی را انجام میدهم که به زودی وارد
مرحله تولید میشود .فیلمنامه این پروژه کمدی است و به زودی
کارگردان آن مشخص میشود و تهیهکنندگی آن برعهده احمد
زالی است .این سریال برای شبکه یک سیما ساخته خواهد شد.

فیلمهایهایلنــدر ،اژدهادل (قلب اژدها)،
صخره ،یافتن فارســتر ،گذرگاه مارسی و
هرچه سختتر باشی زمین میخوری هم
صداپیشگی کرده است.
او به عنوان دوبلور آرنولد شــوارتزنگر هم
شــناخته میشــود و در فیلمهای انتقام
منصفانه ،روز ششم ،داغ سرخ ،ترمیناتور
( ،)۵ ،۳ ،۲ ،۱نقشــه فرار ،سابوتاژ ،آخرین
ایستگاه ،بیمصرفها ( ،)۳ ،۲ ،۱پاککننده،
غارتگر ،تلفات جانبی ،یــادآوری مطلق،
آخرین حرکت قهرمان ،کماندو به جای او
صحبت کرده است.
این هنرمند دوبله ســابقه اجرا و بازیگری
هم دارد .عرفانی در سریال «عالیجناب» که
سال  ۱۳۹۶در شبکه نمایش خانگی منتشر
شد ،به ایفای نقش پرداخت ه است.
عرفانی در فیلمهای دیدی که سالها قبل
از تلویزیون ایران پخش میشد ،صداپیشه
نقش اصلی بود.
او همچنین در سریال لوک خوششانس به
جای جالی صداپیشگی کرده است.

عطاءاهلل کاملی lدوبلور

عطاءاهلل کاملی در سال ۱۳۰۸
در تهران متولد شد .فعالیت در
عرصه دوبله را از سال ۱۳۲۵
بهطور حرفهای آغاز کرد .دامنه کارهای او در
زمینه دوبله ،به سالهای دور و زمان موسوم
به «دوران طالیــی دوبله» بازمیگردد که به
جای بازیگران بزرگی نظیر کرک داگالس در
فیلم اسپارتاکوس صحبت کرده بود .از فیلمها
و ســریالهایی که این گوینده متبحر درآنها
صداپیشگی کرده میتوان به مجموعه پوارو،
اســکیپی ،کاراگاه کاستر ،ارتش سری ،ارباب
حلقهها ،راه افتخار ،اسپارتاکوس ،احمقها در
اکسفورد و… اشــاره کرد .وی که از مدتها
قبل ،از بیماری سرطان استخوان رنج میبرد،
در سال  ۱۳۸۷بر اثر تصادف ،دچار شکستگی
از ناحیه پا شد و سرانجام شامگاه روز بیست
و دوم شهریورماه همان سال ،در  ۷۹سالگی
چشم از جهان فروبست.
گویندگی به جایهامفری بوگارت در فیلم
شاهین مالت و کازابالنکا و کالرگ گیبل در
فیلم بربادرفته از نمونه کارهای شاخص و به
یادماندنی وی هستند.

علی فرامرزی:

به گزارش ایســنا ،مراســم تشییع پیکر
زندهیاد حسین عرفانی دوبلور پیشکسوت
ساعت  9صبح امروز  ۲۲شــهریور ماه از
مقابل مسجد بالل تهران انجام میگیرد.

فرزین محدث:

نمیتوانگفت نقاشینکن
و نقاشیات را نفروش

دیگران بگوییم نقاشی
نکن و نقاشــیهایت
را نفــروش مگر اینکه
آن اتفاق باعث شــده
حــق یک آرتیســت
دیگر ضایع شده باشد.
فرامرزی معتقد است
این کار باعث میشود
عده بیشــتری جذب
نقاشی شوند و خریداران بیشتری به سمت نقاشی
بیایند؛ با این حال در پاســخ به این پرسش که
آیا این موضوع باعث دمدســتی شــدن نقاشی
نمیشود؟ گفت :دمدستی شدن نقاشی به مواردی
مانند بازار رقابت و گالریای که ســطح کار خود
را مطرح میکند مربوط اســت .این نقاش اظهار
کرد :مرحوم سهراب ســپهری همزمان شاعر و
نقاش بود اما چون شاعر معروفی بود نقاشیهایش
هم به تدریج گران شــد و جا باز کرد .فرامرزی
همچنین گفت :در دنیای امروز که مرزهای هنر
با یکدیگر درهمآمیخته شــده و ما نمیتوانیم به
دقت رشــتههای هنری را تفکیک کنیم ،چگونه
میتوانیم خط تعیین کنیم که چه کسی میتواند
نمایشگاه برگزار کند چه کسی نه؟ او با بیان اینکه
ما گالری ،کم نداریــم اظهار کرد :با وجود تعداد
گالریهــای زیاد ،چند گالری فعــال داریم؟ ما
کبمود فضا نداریم .به گزارش ایسنا ،این هنرمند
اظهار کــرد :ما باید خودمان را از فضای هیجانی
دور کنیم وگرنه بقیه سطوح فرهنگی و هنری را
هم تخریب میکنیم؛ زیرا نتیجه این میشود که
جسارت از بین میرود.

بازی در هفت نقش «استیو جابز»
برایم وسوسهکننده است

فرزین محدث بازیگر
تئاتر ،تلویزیون و سینما
دربــاره جدیدتریــن
فعالیتهایــش گفت:
متنی به نام «اســتیو
جابز» نوشــته مهران
رنجبــر و کارگردانی
خود او را بــرای بازی
قبول کــردم .وی در
ادامــه افزود :این نمایش تنهــا دو کاراکتر دارد
کــه من و خود مهــران رنجبر نقشهــا را ایفا
میکنیم .نمایش استیو جابز احتماال از بیستم
مهر ماه اجرایش را در عمارت نوفل لوشاتو آغاز
خواهد کرد .محدث با اشاره به فضاسازی توهمی
ذهن استیو جابز و نگاه ویژه کارگردان برگرفته
از گروتســک ،توضیح داد :بر اساس این فضاها
مقاطع مختلف زندگی استیو جابز تشریح شده
است .جابز شــخصیت مهمی در دنیا محسوب
میشود ،وی سازنده اپل است و بسیاری از مردم
دنیا از تکنولوژی او استفاده میکنند ،همه این
ویژگیها باعث شد در این کار حضور پیداکنم.
وی با بیان اینکه نقش استیو جابز را خود مهران
رنجبر ایفا میکند ،افزود :من امسال به دلیل از
دست دادن مادرم و اینکه از لحاظ عاطفی شرایط
عجیبی را تجربه کردم ،یک سری متن که به من
پیشنهاد شد اما در فضای ذهنیام قرار نداشت
که با آن آثار روی صحنه بیایم اما این اثر و فضای
خاصی که داشت و اینکه هفت نقش را قرار شد
تجربه کنم برایم وسوســه انگیز بود .این بازیگر
یادآور شــد :تا به حال در کارهای مهران رنجبر

حضور پیدا نکرده بودم
امــا کارهای بــازی و
کارگردانیاش را دیدم
و به نظرم او میداند که
از کار چه میخواهد و
فرد بااستعداد و خالقی
هم در بازیگری و هم
کارگردانی و فضاسازی
متــن چگونه اســت.
وی با اشــاره به اینکه در این هفت نقش جنون
بازیگری پیدا کــردم که چطور اینها را ایفا کنم
و االن هم در مســیر تمرین هستیم ،افزود :من
اصوال بازیگری را تجربه و آزمون و خطا میدانم.
شــما دســت به آزمون میزنید و نتیجهاش را
میبینید اگر قرار باشــد همان کارهای قبلی را
حتی اگر نتایج خوب داده باشد تکرار کنیم بعد
از مدتی برای مردم یک نقش کلیشهای میشویم
و خالقیتمان از بین میرود .محدث با بیان اینکه
باید همه فضاهای هنــری را تجربه کرد ،افزود:
حتی اگر کار ما را تماشــاگر دوست هم نداشته
باشد ایرادی ندارد .ما تالشمان را میکنیم و تمام
انرژی خود را میگذاریم حال اگر دوستداشتنی
نشــدیم ،حداقل یک دنیای جدیــد را تجربه
کردهایم .من در همه این سالها تالش کردم بر
صحنه تئاتر حداقل پرونده کاریام درخشان و با
نقشهای مختلف باشــد .به گزارش میزان ،وی
در ادامه گفت :فعال در مســیر تمرین هستیم تا
پس از دهه اول محرم برای بازبینی برویم .تعداد
اجراهایمان هم به وضعیت ســالن و اســتقبال
تماشاگر باز میگردد.

با معرفی هیئت انتخاب

فهرست اولیه معرفی فیلم ایرانی به اسکار  ۲۰۱۹اعالم شد

هیئت معرفی فیلم ایرانی به فرهنگســتان علوم
و هنرهای ســینمایی به فهرستی کوتاه مرکب از
سه فیلم برای بررسیهای تکمیلی رسیده است.
به گزارش مهر ،هیئت معرفی فیلم ایرانی در سال
جاری نیز به روال معمول با میزبانی بنیاد سینمایی
فارابی در تعامل مستقیم با خانه سینما و سازمان
ســینمایی و امور ســمعی و بصری ،سازماندهی
شده اســت .اعضای این هیئت عبارتند از آتوسا
قلمفرســایی (طراح صحنه و لبــاس) و محمد
آالدپوش (فیلمبردار) ،امین تارخ (بازیگر) ،فرهاد
توحیدی (فیلمنامه نویس) ،رامین حیدری فاروقی
(مستندساز) ،محمدمهدی عسگرپور (کارگردان) و
قاسم قلیپور (تهیهکننده) و رائد فریدزاده (معاون
بینالملل بنیاد ســینمایی فارابی) .در نخستین
جلسه این هیئت ،ابتدا علیرضا تابش مدیرعامل
بنیاد سینمایی فارابی ضمن خوشامدگویی از ادامه
این تعامل مطلوب خانه سینما ابراز رضایت کرد
و برخی از رویکردهای متفاوت نسبت به اهمیت
نمایشگاه نقاشــی سارا جعفری با عنوان "عبور"
در گالری گلســتان برپاست .سارا جعفری دارای
فوقلیســانس هنرهای تجســمی از دانشــگاه
ســوربن و دکترای هنرهای تجسمی از دانشگاه
استرازبورگ است .جعفری درباره نمایشگاه اخیر
خود گفت :در این نمایشگاه مجموعهای با  ۱۶اثر
مشاهده میکنید که این آثار روی بوم اجرا شده
اســت .در این آثار رفتار من با بوم همانند کاغذ
اســت ،به این معنا که از تکنیکها و روشهای
مختلف و ترکیب مــوادی مانند اکریلیک ،مداد،

فیلم سینمایی درساژ در یازدهمین حضور بینالمللی خود ،در بخش رقابتی  Busterکه
مربوط به فیلمهای نوجوانان است ،روی پرده میرود .این جشنواره که بزرگترین جشنواره
فیلم دانمارک است ،از  ۲۷سپتامبر تا  ۱۰اکتبر ( ۵الی  ۱۸مهر) در شهر کپنهاگ برگزار
میشود .به گزارش ایلنا« ،درساژ» پیش از این در جشنواره جهانی فجر ،برلین  ،۲۰۱۸گرانادا،
سیدنی استرالیا ،شانگهای ،ملبورن ،افقهای نو لهستان و ساخالین به نمایش درآمده است.

صفحاتفرهنگیامروز
تقدیم میشود به:

سرطان،جانصداراگرفت

لغو نمایشگاه نقاشی
تهمینــه میالنــی
یکــی از کارگردانان
ســینما ،در روزهای
اخیر حاشیههایی را
در حــوزه هنرهــای
تجســمی رقــم زد.
هــر چنــد گالــری
برگزارکننده به دلیل
آنچه کپی بودن کارها عنوان شد ،در نهایت به لغو
نمایشگاه تصمیم گرفت ،اما اعتراضاتی که صرفا به
دلیل ورود یک هنرمند به حوزهای دیگر مطرح
میشود ،برای نخستین بار نیست که خصوصا در
فضای تجســمی شکل میگیرد و این پرسش را
به ذهن متبادر میکند که آیا میتوان برای ورود
اهالی و فرهنگ به حوزههای مختلف مرزی قائل
شد؟ علی فرامرزی نقاش پیشکسوت در این زمینه
بیان کرد :چه اشکال دارد فردی که در رشتهای
دیگر دارای نام و ســابقه و کارهای مثبتی است،
دست به کاری (مانند نقاشــی) بزند که در حد
هنرمندان حرفهای آن رشــته نیست؟ اینکه آثار
تجسمی فردی به واسطه اینکه او در سینما دارای
موقعیت است ،فروش میرود چه اشکالی دارد؟
چه چیزی از نقاشــی کم میشود؟ این هنرمند
ادامه داد :حضور دیگران در نقاشی باعث مطرح
شدن نقاشی میشود اما اگر او را همسطح هنرمند
حرفهای نقاشی قرار دادند آنجاست که باید جامعه
نقاشی و هنرمندان نقاش اعتراض کنند .اگر هم
کارش کپی بوده ،نقدش کنند .او تاکید کرد :باید
حق حرفهایگری رعایت شود اما حق نداریم به

«درساژ» در کپنهاگ به نمایش درمیآید

روزنگار

درگذشت حسین عرفانی

حسین عرفانی دوبلور پیشکسوت عرصه
تلویزیون و ســینما دیروز در  ۷۶سالگی،
در بیمارســتان دار فانــی را وداع گفت.
حسینعرفانی به علت سرطان ریه در بخش
مراقبتهای ویژه بستری بود که روز گذشته
( ۲۱شهریور ماه) در بیمارستان درگذشت.
عرفانی با نام کامل حسین عرفانی پارسایی،
متولد  ۱۳۲۱تهران ،از بزرگترین دوبلورها و
گویندگان ایران بود.
او با بیــش از پنج دهه فعالیــت ،دوبلور
بازیگرانی همچون اکبر عبدی در فیلم «سفر
جادویی» ،کاظم افرندنیا ،جمشیدهاشمپور،
محمد برسوزیان و محمد مطیع بوده است.
صداپیشــگی به جای همفری بوگارت از
مهمترین فعالیتهــای عرفانی در عرصه
دوبله اســت و در فیلمهایی چون سراسر
شب ،داشتن و نداشــتن ،گذرگاه تاریک،
دست چپ خدا ،کی الرگو ،گنجهای سیرا
مادره به جای ایــن بازیگر مطرحهالیوود
صحبت کرده است.
حســین عرفانی به جایشــان کانری در
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و ســابقه شــرکت در این
مراســم بزرگ سینمایی را
برشــمرد .وی روند معمول
مبنی بــر هماهنگیهای
اولیه با فرهنگستان جهت
برخورداری از فرصت کافی
بــرای تشــکیل کمیتهای
که اعضــای آن در تولید و
بهرهبرداری از فیلمهای اکران شده طی یک سال
گذشته ذینفع به حساب نیایند و انجام مکاتباتی
با ســازمان سینمایی کشور و خانه سینما پس از
دریافت اســامی فیلمهای حائز شرایط و اعضای
معرفی شــده جهــت عضویت و حضــور در این
هیئت را تشریح کرد .پس از آن ،اعضای هیئت با
بازخوانی مقررات وارد بررسیهای تخصصی شدند.
مقررات فرهنگستان که در سال جاری در شکل
بیان مفاد – به ویژه در زمینه نحوه انتخاب فهرست
کوتاه و نامزدها– تغییراتی قابل توجه داشته است،

احراز شــرایط ذیل را برای
فیلمهای حاضــر در رقابت
اسکار بهترین فیلم خارجی
زبان ضروری دانسته است:
• تولیــد در خارج از ایاالت
متحده با دیالوگهایی اساساً
به زبانی غیر انگلیسی.
• امکان معرفی پویانمایی یا

مستندبلند.
• نخستین اکران عمومی در کشور مبدأ در فاصله
زمانی یک سال گذشته به مدت یک هفته متوالی
به قصد منفعت مالی تهیهکننده و صاحب سالن
ســینما (بنا به مدارکی که میبایست به آکادمی
تحویل شــود ،این نمایش متوالی میبایست در
حداقل یک سالن سینمای ثابت اتفاق افتاده باشد)
• برخورداری از شــرایط اکران و تبلیغ بر مبنای
عرف پذیرفته در صنعت سینما.
• عدم پخش عمومی پیش از آغاز اکران سینمایی

به هر صورتی (به جــز نمایشهای غیر انتفاعی
فرهنگی)
• ارائه گواهی کشور معرفیکننده مبنی بر حضور
اتباع یا مقیمان کشور معرفیکننده در مقام عوامل
خالق تولید و مولف فیلم.
• عدم ضرورت نمایش عمومی فیلم معرفی شده
در ایاالت متحده.
در این جلســه پــس از بازخوانی مقــررات ،رائد
فریــدزاده در مقام ســخنگوی هیئــت در مورد
پیشــرفت کار هیئت گفــت« :در روند بازخوانی
مقــررات و بررســی فهرســت کلیــه فیلمهای
اکرانشده و حتی حاضر در نوبت اکران شامل بر
 ۱۱۰عنــوان و بازبینی برخــی از عناوین مورد
بررســی ،هیئت به فهرست کوتاه سه فیلم جهت
انتخاب گزینه نهایی رسید:
«بدون تاریخ ،بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند،
«تنگه ابوقریب» ساخته بهرام توکلی و «شماره ۱۷
سهیال» ساخته محمود غفاری.

روایت سارا جعفری از نمایشگاه "عبور" در گالری گلستان

داستانی از زندگی زن شرقی

رواننویس ،آب رنگ ،مــداد رنگی ،چاپ و ...در
خلق این آثار استفاده کردم.
جعفری درباره نمادهای قدیمی که در آثار خود
به کار برده اســت ،گفت :در پروسه نقاشیهای
من که از ســالیان کودکی آغاز میشــود و تا به
امــروز ادامه دارد میتوان حضــور این نمادها و
موتیفها را بسیار پررنگ مشاهده کرد .به گزارش

هنرآنالیــن ،او درباره جنبــه روایتگری آثارش
گفت :در نقاشــیهایم همیشــه داستانسرایی
میکنم .داســتان نقاشیهایم داستان زن شرقی
اســت و در اکثر آثارم پرتره زنی را میبینید که
روایتهایی تلخ و شیرینبیان میکند ،و آن زن
منم...
نمایشگاه نقاشی سارا جعفری با عنوان "عبور" تا

 ۲۱شهریور در گالری گلستان به آدرس دروس،
خیابان شهید کماسایی ،شماره  ۳۴برپاست.

پارسا پیروزفر lبازیگر

پارســا پیروزفــر در تاریــخ
۲۲شهریورســال  ۱۳۵۱در
تهران به دنیا آمد .او در کودکی
و از ســال  ۱۳۶۳در عرصه کامیک استریپ و
گرافیک فعالیت کرد و عالقه بسیار زیادی به
کارهای گرافیکی دارد و کار در این عرصه را تا
ســال  ۱۳۶۹ادامه داد و طراحیهای زیادی را
از خود به جا گذاشت ولی بنا به دالیلی نامعلوم
هیچکدام از آنها را منتشر نکرد .او در سال ۶۹
دیپلمش را در رشته ریاضی فیزیک اخذ کرد
و هوش بسیار باالیی در ریاضی دارد و در سال
 ۱۳۷۰با بهترین رتبه در کنکور قبول شــد و
در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در
رشته نقاشی به تحصیل مشغول شد .وی همان
زمان در دانشگاههای مختلف به روی صحنه
تئاتر رفت و در ســال  ۱۳۷۱برای نخستین
بار در فیلم مجســمه در نقش یک دانشــجو
حاضر شــد و پس از آن درســال  ،۱۳۷۲در
نقش کوتاهی در فیلم پری ســاخته داریوش
مهرجویی حضور پیدا کرد .در ســال ۱۳۷۴
دوره بازیگری را در مؤسسه هنرهای نمایشی
استاد سمندریان پشت سر گذاشته و در سال
 ۱۳۸۰نمایش هنر اثر یاسمینا رضا را به روی
صحنه برد .او در ســال  ۱۳۸۲برای بازی در
فیلم «مهمان مامان» جایزه بازیگری هشتمین
جشن خانه ســینما را دریافت کرد .پیروزفر
همچنین جوایز دیگری نیــز برای فیلمهای
اعتراض ،اشــک ســرما و ...نیز کســب کرده
است .پارســا پیروزفر در سال  ۱۳۹۴نمایش
«ماتریوشکا» براساس  ۶داستان کوتاه از آنتوان
چخوف را در لسآنجلس آمریکا و شــهرهای
تورنتو و مونترال کانادا به روی صحنه برد.

کوتاه از هنر

جایزه برای
« درخت زیتون سعد»

فیلــم کوتــاه « درخــت زیتون ســعد» به
کارگردانــی احمــد زائــری و تهیهکنندگی
مهدی مطهر دیپلم افتخار و تندیس بهترین
فیلم را در جشنواره فیلم کازان دریافت کرد.
فیلم « درخت زیتون ســعد» روایتی است از
تقابل دنیای خشــن با دنیای لطیف و زیبای
کودکان؛ کودکانی که جنگ با چهره خشــن
خود کودکی را از آنان گرفته است .به گزارش
آنا ،این فیلم که به تهیهکنندگی خانه مستند
انقالب اسالمی اســت ،توانست در جشنواره
فیلــم کازان به موفقیت نائل شــود و جایزه
بهترین فیلم کوتاه را دریافت کند.

«سارق روح »2کلید میخورد

تهیهکننده فصل دوم «سارق روح» گفت :کار
مطالعاتی و پژوهشی این مجموعه تلویزیونی
به پایان رســیده و در اواخــر پاییز تولید آن
شروع میشود .به گزارش سینماپرس ،فصل
اول «سارق روح» به کارگردانی احمد معظمی
از بهمنماه سال گذشته در شبکه پنج سیما
پخش شــد و تا جمعه پانزدهم تیرماه ادامه
داشت« .ســارق روح» با محتوایی برگرفته از
امنیت نرم و آســیبهای اجتماعی در فصل
دوم به ســراغ اعتیاد و باندهای موادمخدر و
آســیبهای اجتماعی همچــون عضوگیری
فرقههای مجازی میرود .فرقههایی که بدون
اینکه مخاطــب بداند چه ترکیبی دارند همه
کار میکننــد تا مخاطب مجازی را به بیراهه
ببرند.گفتنی اســت ،دانیال حکیمی ،محمود
پاکنیــت ،نگین معتضدی ،علیــرام نورایی،
کمند امیرسلیمانی و ....از جمله بازیگران این
سریال هستند در فصل اول «سارق روح» به
ایفای نقش پرداختهاند.

رویدادهای هنری

«پرنده بلند پرواز»
بهنتفلیکسرسید

نتفلیکــس جدیدترین ســاخته اســتیون
ســودبرگ با نام «پرنده بلند پرواز» را سال
آینده منتشــر میکند .این اولین همکاری
بین نتفلیکس و ســودربرگ است .استیون
سودربرگ کارگردان مطرح آمریکایی دراین
باره گفت :ما چندین گزینه قوی برای پخش
فیلــم «پرنده بلند پرواز» داشــتیم اما با وام
گرفتــن از لهجه خود فیلــم میگویم ،این
معامله مثل یک اســلم دانک (یکی از قواعد
بازی بسکتبال) است و برای آغاز ارتباط من
به عنوان یک کارگــردان با نتفلیکس راهی
بیعیب و نقص اســت .داستان «پرنده بلند
پرواز» درباره یک کارگزار ورزشی با بازی آندره
هلند است که به مشتری یک تیم بسکتبال
تازهکار ،پیشنهادی فریبنده و جنجالی ارائه
میدهد .جوزف مالوچ تهیهکننده فیلم است.
تــارل آلوین مککرینی که جایزه اســکار را
برای فیلمنامه فیلم «مهتاب» از آن خود کرده
فیلمنامه این فیلم را نوشته است .زازی بیتز،
سونیا سن ،زکری کینتو و بیل دوک از دیگر
بازیگران این فیلم هستند .به گزارش مهر به
نقل از ورایتی ،سودربرگ «پرنده بلند پرواز»
را در ماههای فوریه و مارس در شهر نیویورک
فیلمبرداری کرد.

«ستارهای متولد شده است»
در توکیو

فیلم «ستارهای متولد شــده است» با بازی
بردلیکوپــر و لیدیگاگا ســیویکمین دوره
جشــنواره بینالمللی فیلم توکیــو را افتتاح
میکند .این فیلم که نخستین تجربه بردلی
کوپر به عنوان کارگردان هم هست ،نخستین
بار در جشــنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد
و بعد همین هفته در جشــنواره فیلم تورنتو
دیده شد .جشــنواره فیلم توکیو از  ۲۵اکتبر
تــا  ۳نوامبر ( ۳تا  ۱۲آبان) برگزار میشــود.
این جشــنواره «گودزیال :خورنده سیاره» به
کارگردانــی کوبون شیتســونو و هیرویوکی
سشــیتا را به عنوان فیلم اختتامیه انتخاب
کرده است .این فیلم سومین فیلم از سهگانه
انیمیشنی و سیوچهارمین فیلم از مجموعه
فیلمهایی اســت که درباره گودزیال ساخته
میشــود و مثل همیشــه توهو تهیهکننده
آن اســت.اندکی پس از نمایش این فیلم در
جشــنواره فیلم توکیو یعنی از  ۹نوامبر این
فیلم در سینماهای ژاپن اکران میشود .ژاپن
در عین حال از آخریــن بازارهای مهم فیلم
است که «ســتارهای متولد شده است» را به
نمایش درمیآورد و این فیلم از  ۲۱دسامبر در
سینماهای ژاپن روی پرده میرود .به گزارش
مهر به نقل از ورایتی ،این جشنواره فهرست
کامل فیلمهای حاضر این دوره را  ۲۵سپتامبر
اعالم میکند.

سرنوشتمبهمنقشمنفی
«جیمزباند»

ســعید تغماوی بازیگر فرانســوی فیلم «زن
شگفتانگیز» میگوید نقش شخصیت منفی
جیمز باند در قسمت جدید به وی رسیده بود
اما اکنون با خارج شــدن دنی بویل از پروژه،
وضعیت نقش نامشخص است .سعید تغماوی
بازیگر سینما به روزنامه ابوظبی گفته است که
دنی بویل کارگردان انگلیســی پیش از خارج
شدن از پروژه «جیمز باند» در ماه گذشته او
را برای شخصیت اصلی منفی قسمت جدید
این فیلم انتخاب کرده بود اما تهیهکنندگان
فیلم باربارا بروکولی و مایکل ویلســون هنوز
تصمیمــی دربــاره ملیت شــخصیت منفی
«جیمز باند» نگرفتهاند .به گزارش مهر به نقل
از ورایتی ،این هنرپیشه فرانسوی مراکشی به
روزنامه گفت :قرار بود در قسمت بعدی جیمز
باند من نقش شخصیت منفی اصلی فیلم را
بازی کنم .من توسط دنی بویل برای این نقش
انتخاب شده بودم و اکنون با رفتن او از پروژه
وضعیت نامشخص است.

