شبنم مقدمی به «زهرمار» پیوست

فاطمه معتمدآریا داور جشنواره «ونیز» شد
«آتینا تسانگاری» کارگردان ،فیلمنامهنویس و تهیهکننده زن یونانی« ،مایکل آلماریدا» کارگردان
آمریکایی« ،فاطمه معتمدآریا» بازیگر ایرانی« ،فردریک بونو» منتقد فرانسوی« ،محمد حفظی»
فیلمنامهنویس و تهیهکننده مصری« ،آلیسون مک لین» کارگردان و فیلمنامهنویس زن کانادایی و
«آندرا پاالئورا» کارگردان ایتالیایی فهرست کامل داوران بخش افقهای جشنواره فیلم ونیز را تشکیل
میدهند.
امســال فیلم «همچنان که میمردم» به کارگردانی مصطفی ســیاری و «پاگرد» ساخته محسن
بنیهاشمی به ترتیب در بخش اصلی افقها و فیلمهای کوتاه افقهای جشنواره ونیز حضور دارند .
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یادداشت


زنان در اقلیت سینما
فرنوش صمدی
فیلمساز

یادداشتی که میخوانید نه به معنای اعتراض
بلکه به معانی پیشنهاد است .البته دروغ چرا؟
کمی هم با اعتراض است .چه میشود کرد
ذهن من در عین صلح و آرامش ،معترض و
جنگجوست.امروزبرایاعالماسامیفیلمهای
کوتاهمنتخبنهمینجشنفیلمکوتاهبهخانه
سینما رفتم .اولین چیز عجیبی که به نظرم
رسید و شاید به نظر خیلیها عجیب نباشد،
حضور فقط ۶-۵زن در میان جمعیت کثیری
از مردان بود اما نکته جالبتر وقتی بود که دبیر
محترم جشن اســامی فیلمهای منتخب را
اعالم کردند و از بین  ٣٩فیلم فقط  ٨فیلمساز
زن حضور داشتند .بعد از کمی پرس و جو به
نکته خیلی جالبتری رسیدم که از بین هیات
انتخاب که شامل  ٢١نفر بود ،فقط و فقط یک
زن وجود داشته است .زیاده گویی نمیکنم
و راجع به حقوق زنهــا هم حرفی نمیزنم
که همه فیلمسازان و فرهیختگان ما خدا را
شکر به این امر واقفاند .البته که حضور زنان
نه فقط به معنای حفظ حقوقشان و نادیده
گرفته نشدنشــان بلکه در کاملتر کردن و
متنوعتر کردن فیلمهای منتخب جشن است
و از همه مهمتر این اســت که زنان با حضور
در چنین موقعیتهایی به دلیل تشــویق و
دیده شدن اعتماد به نفس بیشتری برای کار
کردن و فیلمسازی پیدا میکنند .بدون شک
فیلمسازی چه در ایران و چه در خارج از ایران
مثل هر شغل دیگری برای زنان شغلی جدید
محسوب میشود پس زنان تجربه کمتری
در این زمینه دارند اما با حضور بیشتر آنها
و کسب تجربه کافی به آنها این اجازه داده
میشــود که فیلمهای بهتری بسازند .این
تجربه در کشورهای دیگر ثابت شده است.
امیدوارم در هیات داوری که شــنیدهام ٧٠
نفر هستند فقط یک زن حضور نداشته باشد.
البته گویا این موضوع در سالهای قبل هم به
همین شکل بوده است و حضور زنان کمرنگ.
پس به عنوان یکی از زنان حوزه فیلمسازی از
انجمن فیلم کوتاه خواستارم برای سالهای
آتی تجدیدنظری در هیات انتخاب و حضور
پر رنگتر زنان داشته باشند .شاید راهکارهای
جدیدی در این زمینه وجود داشــته باشد.
مطمئن هستم که حضور گستردهتر زنان و
تشویق آنها در شور و نشاط گرفتن و متنوعتر
شدنسینمایکوتاهوبلندماتأثیرگذارخواهد
بود .از ایسفای عزیز ،دبیر محترم جشن و همه
اعضای محترمش قدردانی میکنم .از میزان
زحماتی که شما برای فیلم کوتاه در سالهای
اخیر کشــیدهاید صمیمانه تشکر میکنم و
آگاه هستم .تنها دلیل نوشتن این یادداشت
روحیه صلح جو ،حمایتگر و نقدپذیری شما
است .امیدوارم از نوشــته من دلگیر نشوید.
همیشه به من لطف داشتهاید و مرا حمایت
کردهاید و از این موضوع سپاسگزارم .یادداشت
را با جملهای از آقای کیارســتمی به پایان
میرسانم« .یک نهال شــاید هنوز کامال از
خاک سر برنیاورده باشــد ،اما میدانیم که
ریشههایش عمیقتر شده است .چیزی در آن
زیرها آماده است که سر برون آورد».

کوتاه از فرهنگ
نجات کتابفروشیها در پکن

با افزایش اســتفاده از کتابهای دیجیتال و
تهدید روزافزون کتابفروشیهای شهر پکن،
مقاماتچینیبودجهحفظکتابفروشیهای
سطح پایتخت را از دو میلیون پوند در سال
 ۲۰۱۶به  ۵.۷میلیون پوند در ســال ۲۰۱۸
افزایش دادهانــد تا به هر شــکل ممکن از
بسته شــدن این مغازهها جلوگیری کنند  .
ت چین از
از جملــه اقدامات حمایتــی دول 
کتابفروشیهای سطح شهر پکن پرداخت
حداقل  ۴۰درصــد از اجارهبهای آنها اعالم
شده اســت .قرار است بر اســاس این طرح
حمایتی  ۷۰۰کتابفروشــی جدید نیز در
سطح پایتخت چین در ســه سال پیش رو
افتتاح شــود و در صورتی که این امر محقق
شود شمار کتابفروشــیهای پکن به عدد
 ۱۷۰۰مغازه برای جمعیــت  ۲۲میلیونی
این شــهر خواهد رسید .کتابفروشیهایی
که میخواهند از امتیازهای شهری در پکن
برخوردار باشــند باید حداقل در ســه سال
گذشته فعالیت تجاری داشته باشند تا بتوانند
از همه مزایا از جمله معافیت از مالیات فروش
نیز بهرهمند شوند.

سینمای ایران
فیلمبرداری «دوچ» با بازی ثریا
قاسمی به نیمه رسید

شبنم مقدمی بازیگر سینما و تلویزیون به فیلمسینمایی «زهرمار» به کارگردانی سیدجواد رضویان
و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی پیوست .پیش از این حضور سیامک انصاری در این فیلم سینمایی
قطعی شده بود .این فیلم اولین فیلم سینمایی سیدجواد رضویان در مقام کارگردانی است .پیش تولید
«زهرمار» در روزهای پایانی پیش تولید قرار دارد و با انتخاب کامل بازیگران و عوامل پشت دوربین ،به
زودی مقابل دوربین خواهد رفت« .زهرمار» به نویسندگی پیمان عباسی یک کمدی اجتماعی است.
این فیلم سه شخصیت اصلی و چندین شخصیت محوری دارد .در واقع در طول فیلم این سه شخصیت
با اتفاقات و حوادث مختلفی روبهرو میشوند و تمامی کاراکترها به نوعی با یکدیگر در ارتباط هستند.
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خاطرات سینمای ایران در ونیز

سینمایمادرجزیره
ســینماگران ایرانی تاکنون بــا  ۹۹عنوان
فیلم در  ۳۳دوره از  ۷۵دوره جشنواره فیلم
ونیز حضور داشتهاند که  ۷۴فیلم محصول
ســینمای ایران و  ۲۵فیلم محصول دیگر
کشــورها بود ه اســت .از  ۷۴فیلم محصول
ایــران ۶۶،فیلــم از محصوالت رســمی و
دارای مجوز بوده و تنها  ۸فیلم بدون مجوز
به جشــنواره ونیز راه پیدا کردهاند .با اعالم
فیلمهای حاضر در جشــنواره ونیز ۲۰۱۸
مشخص شد امسال دو فیلم ایرانی «همچنان
ی ُمردم» به کارگردانی مصطفی سیاری
که م 
و فیلم کوتاه «پاگرد» به کارگردانی محسن
بنیهاشمی در بخش فیلمهای کوتاه افقهای
جشنوارهبهنمایندگیازسینمایایرانحضور
خواهند داشت  .همچنین فیلم «چراغ جادو»
به کارگردانی امیر نــادری و «رابطه خونی»
بــه کارگردانی رامین بحرانی دو فیلمســاز
ایرانی نیز به نمایندگی از سینمای آمریکا در
بخش غیررقابتی «سینما در باغ» که امسال
به بخــش « »Sconfiniتغییر نام داده حضور
خواهند داشت .همچنین نسخه ترمیم شده
فیلم «خشت و آینه» ساخته ابراهیم گلستان
نیز میهمان بخش کالسیک ونیز خواهد بود  .
امسال فاطمه معتمد آریا بازیگر ایرانی داور
بخش افقها و رامین بحرانی فیلمساز ایرانی-
آمریکایی نیز داور بخش فیلمهای اول ونیز
خواهد بود  .هفتادوپنجمین دوره جشنواره
فیلم ونیز از  ۲۹اوت تا  ۸ســپتامبر ( ۷تا ۱۷
شهریور) ادامه خواهد داشت.
سالپربارسینمایایراندرونیز
در سال  ،۱۳۵۱سال پرباری برای
سینمای ایران در جشــنواره فیلم ونیز بود و
 ۱۴فیلم «آرامش در حضور دیگران» (ناصر
تقوایی)« ،بیتا» (هژیر داریوش)« ،پستچی»
(داریوشمهرجویی)«،رگبار»(بهرامبیضایی)،
«چشمه» (آربی آوانسیان)« ،بامداد جدی»
(احمدفاروقیقاجار)«،اربعین»(ناصرتقوایی)،
«رقص رونما» (هوشنگ شفتی)« ،رقصهای
محلی بجنوردی» (ســهراب شهید ثالث)،
«جن» (بهرام ری پور)« ،نان و کوچه» (عباس
کیارستمی)« ،رهایی» (ناصر تقوایی)« ،ادیان
در ایران» (منوچهر طیاب) و «باد جن» (ناصر
تقوایی) در بخشهای مختلــف به نمایش
درآمدند .آخرین حضور ســینمای ایران در
سالهایپیشازانقالبدرجشنوارهفیلمونیز
مربوط به فیلم «طبیعت بیجان» (سهراب
شهید ثالث) در سال ۱۳۵۴بود.

«ممنوعه» به شمال ایران رسید

غیبت ۱۰سالهسینمایایراندر
ونیز
سینمای ایران پس از  ۱۰سال غیبت در سال
 ۱۳۶۴با فیلم «دونده» ساخته امیر نادری در
بخش خارج از مسابقه جشنواره ونیز حضور
پیدا کرد .پس از شش سال ،فیلم «گروهبان»
ساخته مسعود کیمیایی در سال  ۱۳۷۰در
خارج از مسابقه به نمایش درآمد و امیر نادری
در دومین حضور خود در ونیز ،فیلم «منهتن
از روی شماره» را در ســال  ۱۳۷۲به عنوان
محصول آمریکا در بخــش «پنجرهای رو به
تصاویر»بهنمایشگذاشت.
کیارستمیبرمسندداوری
در پنجاه و دومین دوره جشــنواره
فیلم ونیز در سال ،۱۳۷۴عباس کیارستمی به
عنواننخستینسینماگرایرانیبرمسندداوری
بخشرسمینشستوفیلم«دتیعنیدختر»
ســاخته ابوالفضل جلیلی در بخش مسابقه
رسمیبهنمایشدرآمدودوجایزهاوزلهطالیی
و جایزه یونیسف را کسب کرد.
ســه جایزه بزرگ ونیز برای
فیلمهایکیارستمی
عباس کیارستمی نیز پس از بیست و هفت
سال بعد از نمایش فیلم کوتاه «نان و کوچه»
در سال  ،۱۳۵۱با فیلم «باد ما را خواهد برد»
و در ســال  ۱۳۷۸در بخش مسابقه رسمی
ونیز حضور یافت و ســه جایزه بزرگ هیئت
داوران،فیپرشیوهیئتداورانجوانرابهخود
اختصاص داد .فیلم «باران و بومی» رخشان
بنیاعتماد هم در بخش سرزمینهای جدید
به روی پرده رفت.
موفقترین سال سینمای ایران
درتاریخونیز
پنجاه و هفتمین دوره جشــنواره فیلم ونیز
در سال  ۲۰۰۰میالدی و  ۱۳۷۹شمسی به
موفقترین سال سینمای ایران در تاریخ ونیز
تبدیل شد .جعفر پناهی با فیلم «دایره» در
بخش مسابقه رســمی حضور داشت و شیر
طالییبهترینفیلمجشنوارهرابرایسینمای
ایران به ارمغان آورد .این فیلم پنج جایزه دیگر
نیز در ونیز دریافت کرد ،جایزه فیپرشی ،جایزه
یونیسف ،تقدیرنامه کلیسای جهانی ،جایزه
بهترین بازیگر زن بــرای مجموعه بازیگران
زن فیلم از طرف سندیکای ملی نویسندگان
سینماییایتالیاوجایزهسرجیوترازاتی.سمیرا

فیلمبرداری فیلم سینمایی «دوچ» به نویسندگی
و کارگردانی امیر مشهدیعباس که از تیر ۱۳۹۷
در یکی از مناطق شمال کشور آغاز شده بود ،به نیمه
رسید .عالوه بر ثریا قاسمی بازیگرانی چون کوروش
سلیمانی ،شیوا خســرومهر ،سروش جمشیدی،
کوروش زارعی ،حسین عباسی ،عباس ابوالحسنی،
محمدامین احمدی و امیرمحمد محمدی در آن
به نقشآفرینی میپردازند« .دوچ» پس از «ضربه
فنی» غالمرضا رمضانی دومین اثر بلند سینمایی
به تهیهکنندگی کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان در سال  ۹۷است که به صورت همزمان
فیلمبرداریمیشود.
داستان این فیلم درباره نوجوانی به نام غالمرضاست
که عالقه به دوچرخه سواری دارد و دوست دارد تا با
دوچرخهاش مسابقه بدهد و جایزه به دست آورد؛
اما بهدلیل مشکالت مالی ،توانایی تهیه دوچرخه
را ندارد .او برای به دست آوردن دوچرخه مسیری
جالبراانتخابمیکند.
فیلمبرداری سریال ویژه شــبکه نمایش خانگی
«ممنوعــه» بعد از اتمــام فیلمبــرداری بخش
بیمارستانی در تهران ،در شــمال ایران ادامه دارد.
پخش این سریال که کارگردانی آن بر عهده امیر
پورکیان است ،به زودی توسط موسسه سرو رسانه
پارســیان آغاز میشــود .همچنین صادق یاری،
ســرمايهگذاری آن را بر عهده دارد .بهاره افشاری،
پژمان بازغی ،آتیال پســیانی ،امیر جعفری ،هادی
حجازیفر ،الهه حصاری ،شــهرام قائدی ،نیکی
کریمی ،میالد کیمــرام ،فاطمه گــودرزی و ...از
بازیگران«ممنوعه»هستند.
«ممنوعه» داستان سه نسل را به صورت همزمان و
پیوسته،ازدغدغههایامروزجوانانتاآسیبمسائل
روز خانوادگی و اجتماعی روایت میکند.

مخملبافبهعنواندومینداورایرانیدربخش
مسابقه رسمی حضور داشت و محمد اطبایی
داور جایزه جنبی نتپک در ونیز بود .مرضیه
مشکینی هم با اولین ساخته خود« ،روزی که
زن شدم» در هفته منتقدان» حضور داشت و
سه جایزه سینمای آینده برای بهترین فیلم
اول ،جایزه یونسکو و جایزه ایسوما را گرفت.
فیلمهای«تستدموکراسی»ساختهمحسن
مخملباف« ،دختر دایی گمشــده» ساخته
داریوش مهرجویی و «چگونه ســمیرا تخته
سیاه را ساخت» ساخته میثم مخملباف در
بخش سرزمینهای جدید و فیلم «طبیعت
بیجان» (در آیندهای نه چندان دور) ساخته
نادر تکمیل همایون به عنوان محصول فرانسه
در بخش مسابقه فیلمهای کوتاه به نمایش
درآمدند.
شصت و چهارمین ونیز بدون
ایران
شصت و چهارمین دوره جشنواره فیلم ونیز
در ســال  ۱۳۸۶هیچ فیلمــی را از ایران در
برنامه خود قرار نداد! اما در شــهریور ۱۳۸۷
عباس کیارستمی با فیلم «شیرین» در خارج
ازمسابقهوامیرنادریبافیلم«وگاس:براساس
یک داســتان واقعی» (محصول آمریکا) در
بخش مسابقه رسمی ،رامین بحرانی با فیلم
«بدرود سولو» (محصول آمریکا) در خارج از
مسابقه ،بهمن معتمدیان با فیلم «خستگی»
در بخش افقها در ونیز حضور داشتند و جایزه
ژگر-لوکولترسینماگربرگزیدهسالبهعباس
کیارستمی ،جایزه فیپرشــی بهترین فیلم
بخشهای افقها و هفته منتقدان به «بدرود

سولو» و جایزه بهترین فیلم سینمای آینده
و تقدیرنامه هیئت داوری کلیســای جهانی
به «وگاس »...و جایزه بریان به «خســتگی»
اعطاشدند.
ونیز هفتاد و ســوم به عباس
کیارستمیتقدیمشد
ونیز هفتاد و سوم از  ۱۰تا  ۲۰شهریور ۱۳۹۵
برگزار شده و این دوره از جشنواره به عباس
کیارستمی تقدیم شد .فیلم «منو خونه ببر»
و یکی از اپیزودهــای « ۲۴فریم» به همراه
فیلم مستند « ۷۶دقیقه و  ۱۵ثانیه با عباس
کیارستمی» ساخته سیف اهلل صمدیان در
روز افتتاحیه جشــنواره به نمایش در آمده
و آلبرتو باربرا در سخنانی به ستایش عباس
کیارستمی پرداخت .فیلم «دار و دسته بد»
دومین فیلم بلند آنا لیلی امانپور به عنوان
محصول آمریکا در بخش مســابقه رسمی
حضور داشــت و جایزه ویژه هیئت داوران
را دریافــت کرد .فیلم «کــوه» امیر نادری
(ایتالیا ،آمریکا ،فرانسه) نیز در بخش خارج
از مسابقه به نمایش درآمد .پرویز شهبازی
هم با فیلم «ماالریا» در بخش افقها حضور
پیدا کرد .هفته منتقدین هم فیلم «طبل»
(ایران و فرانســه) را برای برنامه رقابتیاش
انتخاب کرد  .بخش کالســیکهای ونیز با
فیلم «شبهای زاینده رود» افتتاح و فیلم
مستند محصول ایتالیا فریبرز کامکاری با
عنوان «آب و شکر :کارلو دی پالما ،رنگهای
زندگی» را هم به نمایش گذاشت .شرکت
معروف ســاعت ســازی «ژگر -لو کولتر»
سوییس که از ســال  ۱۳۸۵و با همکاری

جشنواره فیلم ونیز جایزه ساالنه خود را در
طول جشنواره به یک فیلمساز که مشارکت
مهمی در سینمای معاصر جهان داشتهاند،
اهدا میکنــد ،در این مقطع جایزه ســال
 ۱۳۹۵خود را به امیر نادری اعطا کرد.
کدام سینماگر ایرانی رکوردار
حضوردرونیزاست؟
تاکنون  ۵۹سینماگر ایرانی در جشنواره ونیز
فیلم داشتهاند که امیر نادری و رامین بحرانی
هر یک با هفت فیلم ،عباس کیارســتمی و
ابراهیم گلستان با شش فیلم ،ناصر تقوایی و
محسنمخملبافهریکباچهارفیلم،داریوش
مهرجویی،ابوالفضلجلیلی،جعفرپناهیباسه
فیلم،سهرابشهیدثالث،رخشانبنیاعتماد  ،
مرضیه مشکینی ،نادر تکمیل همایون ،بابک
پیامی  ،فریبرزکامکاری،حنامخملباف،سامان
سالور ،شیرین نشاط ،علی عسگری و وحید
جلیلوند با دو فیلم و مصطفــی فرزانه ،هژیر
داریوش ،بهرام بیضایی ،آربی آوانسیان ،احمد
فاروقی قاجار ،هوشنگ شفتی ،بهرام ریپور  ،
منوچهر طیاب ،مسعود کیمیایی  ،رفیعپیتز  ،
میثم مخملباف ،منیژه حکمت  ،ناصر رفایی،
ســمیرا مخملباف ،مهرداد فرید ،حســین
طاهری ،مجید مجیدی ،مانیا اکبری ،الهام
حسینزاده،علیمحمدقاسمی،بایرامفضلی،
بهمنمعتمدیان،علیکریم،مرجانهساتراپی،
مجتبیمیرطهماسب،کیانوشعیاری،شهرام
مکری ،نیما جاویدی ،بهمن قبادی ،سیفاهلل
صمدیان ،آنا لیلی امانپور ،پرویز شــهبازی،
کیوان کریمی و علیرضا خاتمی با یک فیلم
بودهاند.

عکاسخانه

فیلمبرداری
«حمالطال» به پایان
رسید
فيلمبردارى فيلمسينمايى 
«حمالطال»بانامقدیم
«حباب زر» به كارگردانى 
تورجاصالنى وتهيه كنندگى 
منصورسهرابپوربهپايان
رسید.سعیدآقاخانی،ژاله
صامتی،امیدروحانی،پیام
احمدینیا،لطفاهللسیفی،
امینآقافرزانه،علیرضامهران
ازبازیگراناینفیلمسینمایی
هستند.

مهران مدیری پدر محمدرضا گلزار شد!
مهران مدیری جدیدترین بازیگری است که به گروه فیلمبرداری فیلم سینمایی «رحمان »۱۴۰۰به
کارگردانی  منوچهر هادی اضافه شده است و با پیوستن او فیلمبرداری «رحمان  »۱۴۰۰به زودی
آغاز خواهد شد و این اولین تجربه همکاری مدیری با هادی است.

تازههای موسیقی

نسیم سحر

افشاری

نسیم سحر ،تازه ترین اثر موسیقایی با صدای سید مهدی نبوی
است که آهنگسازی آن را سید مرتضی نبوی بر عهده داشته و در
فضایی از موسیقی کالسیک ایرانی ،در قالب ۹قطعه به عناوین
«پیش درآمد»« ،ساز و آواز« ،»۱چهار مضراب سنتور»« ،ساز و
آواز«،»۲تصنیفجامگلنار»«،سازوآواز«،»۳چهارمضرابتار»،
«ادامه ساز و آواز» و «تصنیف سرو و گل» به اجرا در آمده است.
اشعار در این آلبوم از سروده های شاعران حافظ و موالنا بوده و
نوازندگانی این مجموعه سید مرتضینبوی ،علیرضا خشنودی،
اسماعیلکاظمیوکیوانقربانیاشارهکرد.

افشاری نام مجموعه ای است تازه از نواخته های حسین اینانلو
و پویان گرامی که در قالب  ۹قطعه بــه عناوین «پیش درآمد
افشــاری»« ،درآمد ،جامه دران ،بسته نگار»« ،ضربی افشاری،
فرود به ابو عطا»« ،آواز ابوعطا ،فرود به دشتی»« ،چهار مضراب
دشتی»« ،آواز دشــتی»« ،ضربی دشــتی ،فرود به افشاری»،
«مثنوی» و « ِر ِ
نگ افشاری» به اجرا در آمده است.حسین اینانلو
کهپیشازاینآلبومپرسهرابهانتشاررسانده،درآلبومتازهاشنیز
به نوازندگی سهتار پرداخته و پویان گرامی با نوازندگی تنبک او را
همراهیکردهاست.

سینمای جهان
«مکس دیوانه :جاده خشم»
برترین فیلم قرن استرالیا شد

 ۵۱منتقد سینمایی استرالیایی در یک نظرسنجی
دست به انتخاب برترین فیلمهای استرالیایی قرن
حاضر زدند و در نهایــت فیلم آخرالزمانی «مکس
دیوانه :جاده خشم» ساخته «جورج میلر» در سال
 ۲۰۱۵را در صدر این فهرست قرار دادند« .مکس
دیوانه:جادهخشم»کهچهارمینقسمتازمجموعه
فیلمهای«مکسدیوانه»بهکارگردانی،نویسندگی
و تهیهکنندگی «جورج میلر» بود در سال  ۲۰۱۵و
با بازی «تام هاردی» و «شارلیز ترون» در نقشهای
اصلی به سینما آمد .این فیلم در اسکار  ۲۰۱۵در
 ۱۰بخش نامزد کسب جایزه بود که در نهایت شش
مجسمهاسکاررابهخانهبرد.
اولین قسمت از فیلم «مکس دیوانه» در سال۱۹۷۹
ساخته شد و «مل گیبســون» جوان را که نقش
اصلی آن را بر عهده داشــت به اوج شهرت رساند.
«گیبسون» در سا ل  ۱۹۸۲در «مکس دیوانه  »۲و
در سال ۱۹۸۵در «مکس دیوانه :فراتر از طوفان» در
نقش اصلی این مجموعه مقابل دوربین رفت؛ اما در
«مکسدیوانه:جادهخشم»جدیدترینقسمتاین
فیلم که در سال  ۲۰۱۵ساخته شد «تام هاردی»
ایفاگرنقشاصلیبود.

بحران اقتصادی در سینمای
فرانسه

لوک بســون ســود آورترین کارگردان فرانسوی
درصحنه جهانی ،همچنان یــک کمپانی بزرگ
فیلمسازی در حومه پاریس برپا کرده است که نه
تنها آثار پرخرج خودرا در این اســتودیو میسازد
و آخرینش بیــش از  ۱۵۰میلیون یــورو هزینه
برداشــت ،بلکه فیلم های بزرگ آمریکایی که در
فرانسه فیلمبرداری می شود را در همین استودیو
میسازند .در ابتدای امر ،هزینه اجاره محل مدرسه
و امکانات آن ۴۰۰٫۰۰۰یورو در سال میشد و مرکز
ملی سینمای فرانسه ساالنه  ۵۰٫۰۰۰یورو به آن
کمکمیکردکهایناواخرکمکخودبه۲۰۰٫۰۰۰
یورو رسانده بود .در یکی دوسال آخر مشکالت مالی
برای این مدرسه بزرگ ایجاد شده بود و لوک بسون
بهدنبالسرمایهگذارمیگشت،کهنتیجهندادوابتدا
تعدادی از کارمندان را بیکار کرد.
با این حال مدیران این مدرســه هنوز کامال قطع
امید نکرده اند و بهدنبال راه چاره در طول تابستان
میگردند تا شاید بتوانند دوباره به شکل دیگری و
محدودتری ،آن را راه اندازی کنند .آنها از کمپانی
گومونت و کانال تلویزیونی  ۶فرانســه در خواست
کمک کرده اند؛ مدرســه لوک بســون به عنوان
قلمداد

حرفه ای ترین مدرسه ســینمای تجاری
میشد.

نفت سیا

آلبوم نفت سیا ،مجموعه ای است از موسیقی فولکلور بختیاری
که با آواز حمید منجــزی پور در قالــب  ۱۰قطعه به عناوین
«دوااللی»« ،بی بفا»« ،بعد خوت»« ،تکنوازی سرنا»« ،باهار»،
«نهنگم به دیریت»« ،جوونی»« ،کوه زرده»« ،گرگ» و «نفت
سیا» با آهنگسازی و تنظیم مشترک مجتبی صادقی و کامبیز
جهانبخش به اجرا در آمده است .آلبوم همنشین ،از جمله آثاری
اســت که پیش از این با صدای این خواننده به انتشار رسیده
است .آلبوم فولکلور نفت سیا با صدای حمید منجزی پور توسط
موسسه انتشاراتی چکاوک زنده رود به انتشار رسیده است.

