سینمای جهان
جایزه آیکون طالی زوریخ به
جودی دنچ میرسد

جشنواره فیلم زوریخ اعالم کرد با اهدای جایزه
آیکون طالی  ۲۰۱۸خود از جودی دنچ بازیگر
کهنهکار تجلیل میکند .جودی دنچ بازیگر
کهنهکار بریتانیایی با دریافت جایزه آیکون
طالی زوریخ تجلیل میشود .این بازیگر برنده
اسکار قرار است راهی این جشنواره شود تا هم
جایزهاش را بگیرد و هم فیلم جدیدش «جوآن
قرمز» را معرفی کند .او که از ســابقه کاری
طوالنی روی پرده ســینما و صحنه نمایش
برخوردار اســت ،بازیگر فیلمهای متعددی
بوده که «ویکتوریا و عبــدل»« ،فیلومنا» و
«خانم براون» از جمله آنها هستند .وی ایفاگر
نقش شخصیت «ا ِم» در فیلمهای جیمز باند
هم بوده است.در فیلم «جوآن قرمز» ساخته
تر ِور نــان او در نقش جوآن اســتنلی ظاهر
شــده که از یک دوره بازنشستگی آرام لذت
میبرد؛ اما با امآی  ۵به مشکل برمیخورد و به
جمعآوری اطالعات برای روسیه کمونیستی
متهم میشود .در این فیلم سوفی کاکسون
بازیگر «کینگزمن» در نقــش جوآن جوان
ظاهر شده است .دنچ جایزه اسکار و بفتا را برای
ایفای نقش ملکه الیزابت در فیلم «شکسپیر
عاشق» دریافت کرد.

«برادران سیسترز» فیلم برتر
جشنواره دوویل شد

فیلم وسترن «برادران سیسترز» ساخته ژاک
اودیار کارگردان کهنهکار بــا بازی خواکین
فینیکس و جان ســی.رایلی که اولین اکران
خود را در جشنواره فیلم ونیز تجربه کرد ،به
عنوان فیلم برتر این دوره جشــنواره دوویل
فرانسه انتخاب شد .این فیلم که هفته پیش
در جشنواره دوویل به نمایش درآمد ،دیشب ۸
سپتامبر برای کارگردانش شیر نقره جشنواره
فیلم ونیز را به عنوان بهتریــن کارگردان به
ارمغان آورد« .برادران سیســترز» برمبنای
فیلمنامه توماس بیدگین ســاخته شــده و
اقتباسی از رمان جایزه برده پاتریک دوویت
است.
امسال ریاســت هیئت داوران جایزه دوویل
را ســاندرین کیبرلن برعهده داشت که خود
در ســال  ۱۹۹۶بازیگر فیلــم «یک قهرمان
خودساخته» اودیار بود .نقدهای مثبت زیادی
از «برادران سیسترز» از ســوی منتقدان به
عمل آمده و به ویژه از بازی رایلی در آن تجلیل
شده اســت« .برادران سیسترز» یک کمدی
سیاه درباره دو برادر قاتل حرفهای به نامهای
الی و چارلی سیسترز است که برای یافتن طال
در کالیفرنیا پرسه میزنند .این نخستین فیلم
انگلیسی زبانی اســت که ژاک اودیار ساخته
است.

فیلم سوری  ۲جایزه هفته
منتقدان جشنواره فیلم ونیز را
از آن خود کرد

«در حال ضبط» که به کارگردانی غیاث ایوب
و سعید البطل ساخته شده درباره  ۲دانشجوی
رشته هنر به نامهای سعید و میالد است که
سال  ۲۰۱۱تصمیم میگیرند دمشق را ترک
کنند و به دوما بروند که یک شــهر محلی در
کنترل نیروهای مخالف بود .این فیلم مستند
از میان بیش از  ۵۰۰ســاعت فیلم استخراج
شده و درباره تغییراتی اســت که در طول ۴
ســال در این روند ایجاد شده است .این فیلم
همچنین موفق شد تا جایزه ماریو سراندری
برای بهترین توانایی تکنیکی را هم از آن خود
کند .برنده جایزه هفته منتقدان ونیز توسط
مخاطبان انتخاب میشود.
در بخش دیگر جایــزه هفته منتقدان جایزه
کلوپ فیلم ورونا برای فیلم اول یک کارگردان
به آلکسیا والتر و ماکسیم ماترای برای فیلم
«حیوانات بلوند» رسید که یک کمدی سورآل
محصول فرانسه-سوئیس است.

فصل جدید سریال «محکومین» با نازنین فراهانی

امروز با بلیت نیمبها به سینما بروید

باگذشتمدتیازتصویربرداریفصلجدیدسریال«محکومین»۲بهکارگردانیسیدجمالسیدحاتمی
و تهیه کنندگی بهروز مفید بازیگر اصلی این سریال تغییر کرد .بهروز مفید تهیه کننده این سریال گفت:
باتوجهبهاینکهسیماتیراندازدرپروژهدیگریمشغولبهکاربود،مانازنینفراهانیرابهعنوانکارکتراصلی
این مجموعه جایگزین کردیم و در حال حاضر در مجتمع قضایی در حال تصویربرداری هستیم.مجموعه
تلویزیونی «محکومین »۲به کارگردانی سید جمال سید حاتمی،کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک
سیماستکهدر ۴۰قسمت ۵۰دقیقهایدرحالتولیداستوبهموضوعاتیمثلمجازاتجایگزینزندان
و بحران خانواده و طالق میپردازد.

مهر :بلیت ســینماهای کشور در روز چهارشــنبه  ۲۱شــهریور ماه همزمان با «روز ملی
سینما» نیم بها میشود .خانه ســینما ،انجمن سینماداران ،شــورای صنفی نمایش طی
مصوبهای اکران فیلمهای سینمایی با بلیت نیم بها در سینماها در روز ملی سینما را تصویب
کرد.
در سال  ۱۳۷۹در چهارمین جشن بزرگ ســینمای ایران و همزمان با بزرگداشت صدمین
سال ورود سینما به ایران بود که  ۲۱شهریور ماه به عنوان «روز ملی سینما» شناخته شد و
به عنوان روزی نمادین وارد تقویم شد.

فرهنگوهنر

Culture And Art

چهارشنبه  21شهریور 1397
سال بیست و ششم | شمـاره 5774
 12سپتامبر  2 | 2018محرم 1440

naslefardanews
naslfarda

5

حاشیه
کنارهگیری رئیس شبکه CBS

آمریکا در پی رسوایی اخالقی

محرم امسال و غیبت چندساله سریالهای مناسبتی

تلویزیونحرفیبرایگفتنندارد

سالها پخش ســریالهای تلویزیونی با
حال و هوای محرمی از رسمهای تلویزیون
به حساب میآمد؛ اما چند سالی است که
این رسم با بازپخش سریالهای تکراری
کم و بیش به تعویق افتاد ،تا اینکه محرم
امسال تلویزیون جز سریالهای تکراری
که بعضا ارتباط محتوایی چندانی هم با ماه
محرم ندارند ،چیز دیگری در چنته ندارد.
سریالهای مناسبتی همواره مورد توجه
مخاطبان بودهاند؛ اما در میان مناسبتها
معدود مجموعههایی که در محرم پخش
شــدهاند ،توانســتند در ذهن مخاطبان
ماندگار شــوند .همین امر تلویزیون را به
تکرار مجموعههایی محدود ،مجبور کرده
است که در مناسبتهایی چون محرم و
صفر توفیق قابل قبولی داشتهاند« .شب
دهم»« ،مختارنامه»« ،روز واقعه»« ،بانو»،
«سفر سبز» و «معصومیت از دست رفته»
از جمله سریالهایی هستند که در زمان
خود در جذب مخاطب موفــق بودهاند؛
اما پخــش مداوم آنها در هر مناســبت
عزاداری ،به مرور زمــان بر میزان جذب
مخاطب تأثیر معکوس گذاشــته و آنها
را به سریالهایی دمدســتی بدل کرده
اســت؛ به عنوان مثــال ،بازپخش مکرر
سریال «مختارنامه» انتقادهای زیادی را
به شوخی و جدی در رسانههای رسمی و
اجتماعی به دنبال داشت؛ اما محرم و صفر
امســال نیز تلویزیون نهتنها مجموعهای
تولیدی تدارک ندیده است ،بلکه اقدام به
بازپخش سریالهایی کرده است که دیگر
ارتباط محتوایی چندانی هم با مضامین
ما ه محرم ندارند.
شبکه یک با ســریال دفاع
مقدسی
پخش سریال «نزدیکیهای بهشت» از
شبکه یک سیما ادامه خواهد داشت و پس
از آن از شنبه ( ۳۱شهریورماه) مجموعه

«بچههای گروهان بالل» به کارگردانی
عبدالرحمان شــلیلیان و تهیهکنندگی
عزیز علیزاده در ده قسمت ،به مناسبت
هفته دفاع مقدس از این شبکه تلویزیونی
راهی آنتن میشــود .وحیــد رهبانی،
شــهرام قائدی ،ســیدمهرداد ضیایی،
امیررضــا دالوری ،ایمان صفا ،حســین
توشه ،علی نعمتاللهی ،محمد حاتمی،
پوریا پورســرخ ،ارژنگ امیرفضلی ،کاوه
خداشــناس ،حسین ســلیمانی ،مجید
مشیری و ...از جمله بازیگرانی هستند که
در سریال «بچههای گروهان بالل» ایفای
نقش کردهاند.

«شب دهم»« ،مختارنامه»،
«روز واقعه»« ،بانو»« ،سفر
سبز» و «معصومیت از دست
رفته» از جمله سریالهایی
هستند که در زمان خود در
جذب مخاطب موفق بودهاند

بازپخش سریالهای قدیمی
شبکه دو ســیما نیز برای محرم
امسال بازپخش سریال «پرده عشق» به
کارگردانی جمال شورجه را در نظر گرفته
است .پخش این مجموعه آغاز شده است.
این مجموعه سال  ۸۴برای نخستین بار از
شبکه دو سیما پخش شد .فیلمنامه این اثر
به قلم علی موذنی بر اساس متنی از حمید
خاکبازان به نگارش درآمده است و زندگی
ابراهیم مهدوی ،هنرمندی عارفمسلک
و نگارگر پردههای مذهبــی را به تصویر

میکشد .او که از جانبازان شیمیایی جنگ
تحمیلی است ،در پی وخامت حالش برای
معالجه و نیز شرکت در نمایشگاهی که در
لندن برگزار میشود ،به همراه همسرش
عازم انگلستان میشود .در لندن برای او و
پسرشصادقکهدانشجویمقیمانگلستان
است ،حوادثی پیش میآید .سعید نیکپور،
پروانه معصومی ،محمــد صادقی ،احمد
نجفی ،مجید مظفری ،پویا امینی ،شبنم
قلیخانی ،میرحســین معلومی و افشین
نخعی در این مجموعه ایفای نقش کردهاند.

معصومیت از دسترفته
مجموعه تلویزیونی «معصومیت
از دســت رفته» بــه کارگردانــی داود
میرباقــری که بارهــا در ایــام محرم از
شبکههای مختلف سیما راهی آنتن شده
است ،محرم امســال نیز مصادف با اول
محرم از ساعت  ۱۱:۵۰از شبکه سه سیما
بازپخش میشــود .سریال «معصومیت
از دســت رفته» به تهیهکنندگی محمد
مسعود ،در سیزده قسمت  ۴۵دقیقهای
به قلم حسن میرباقری و محمد بیرانوند،
سال  ۱۳۸۲در گروه فیلم و سریال شبکه
سه سیما تولید شده است .بازیگرانی چون
امین تارخ ،فریبا کوثری ،سارا خوئینیها،
داریــوش فرهنگ ،اکبر عبــدی ،داوود
رشــیدی ،غالمحســین لطفی ،ابراهیم
آبــادی ،رضــا کرمرضایــی و ...در این
مجموعه نقشآفرینی کردهاند .داستان
سریال مربوط به عاشورای سال  ۶۱هجری
قمری است ،زمانی که شوذب خزانهدار
درگیر عشق قدیمی به حمیرای یهودی
میشــود و زنش ماریای نصرانی نیز در
کشمکشی بین عقل و عشق و اعتقادها،
محور داستان میشود.
مرور سریالهای محرمی در
شبکه چهار

این برنامه از سهشنبه (بیستم شهریور)
هر روز ساعت یازده از شبکه چهار سیما
پخش میشود.

شبکه چهار سیما در آستانه فرارسیدن
ایام محــرم از شــنبه ( ۱۷شــهریور)
مجموعه  ۳۰قســمتی «پردهنشین» به
کارگردانی بهروز شعیبی را بازپخش کرد.
شــبکه پنج و سریال «خانه
این مجموعه هر شب ساعت  ۲۴از شبکه
پدری»
چهار سیما پخش میشود .این سریال به
روحانیون و حضور آنان در محلهها و در ســریال «خانه پدری» بــه کارگردانی
کنار مردم توجه دارد و روی این موضوع فریدون حسنپور محصول  ۱۳۷۹است
متمرکز شده که روحانیون میتوانند در که در سال  ۱۳۸۰از شــبکه پنج سیما
حل مشکالت مردم به آنان کمککنند .روی آنتن رفت و اکنون در محرم امسال
در این سریال به ســبک زندگی ایرانی بازپخش میشــود .این مجموعه در ۲۶
ـ اســامی توجه میشود که در گذشته قســمت ۴۵دقیقهای از شــنبه (هفده
پررنــگ بــوده و اکنون هــم در برخی شهریورماه) به جز روزهای جمعه ساعت
شهرســتانها رایج اســت؛ اما مردم در  ۱۳:۱۵از شبکه پنج ســیما راهی آنتن
شهرهای بزرگ به دلیل سرعت فناوری شد« .خانه پدری» به نویسندگی مسعود
از آن فاصله گرفتهاند .فرهاد آئیش ،آتیال بهبهانی و تهیهکنندگی ایرج محمدی و
پسیانی ،ویشکا آسایش ،هومن برق نورد ،مهران مهام داستان دختری به نام سارا
ســعید نیکپور ،مهــران رجبی ،حامد را به تصویر میکشد که متوجه میشود
کمیلی ،مائده طهماسبی ،ژیال سهرابی ،خانوادهای که در آن بزرگ شده ،خانواده
سارا بهرامی ،شــیوا ابراهیمی ،محسن واقعی او نیستند .شقایق فراهانی ،بهزاد
کیایی ،سپیده اعالیی ،علی مردانه ،زویا فراهانی ،دانیال حکیمی ،مجید صالحی،
امامی و ...از جمله بازیگران این ســریال امیر نوری ،مرتضی احمدی ،اتابک نادری،
هستند؛ همچنین شبکه چهار در دهه پوراندخت مهیمن ،ثریا قاســمی ،زیبا
اول محرم با برنامه «ردپای عشــق» هر نادری ،سام درخشــانی ،فاطمه صادقی،
روز یک ســریال خاطرهانگیز محرمی را مهدی فتحی و ...در این مجموعه به ایفای
با فرمت فیلم سینمایی پخش میکندو نقش پرداختهاند.

عکاسخانه
مراسم نخستین جایزه آکادمی
سینماسینما در هتل انقالب
نخستینجایزهآکادمیسینماسینما
بادبیریکیوانکثیریانوریاست
کیانوشعیارییکشنبهشببا
حضور تعدادی ازهنرمندان و اهالی
رسانهدرهتلانقالبپارسیانبرگزار
شد.فیلمهای"رگخواب" حمید
نعمتاهلل و "بدون تاریخ ،بدون امضا"
وحیدجلیلوندبیشترینجوایز
نخستینجایزهآکادمیسینماسینمارا
به خود اختصاص دادند.

رونمایی سرود  -نمایش "بزرگراه" در تاالر وحدت
مراسم رونمایی سرود  -نمایش "بزرگراه" در تاالر وحدت تهران برگزار شد .این آلبوم شامل قطعات
سرودوهمخوانیپیرامونسردارانشهیدهمت،بروجردی،شهیدزینالدین،برونسی،باقری،باکری،
خرازی ،طهرانی مقدم ،چمران ،صیاد شیرازی و  ...است و بهزودی روانه بازار میشود.

«لسلی مونویز» که از ســال  ۱۹۹۵به عنوان
رئیس « »CBSبا شــبکه تلویزیونی همکاری
میکرد در نتیجه افشاگریهای شش زن که
نخســتین بار در مجله نیویورکر منتشــر شد
و شــامل تعرض جنسی نیز میشــود ،ناگزیر
به کنارهگیری از ســمت خود شده است .این
در حالی اســت که «مونویز» ایــن اتهامات را
به کلی رد کرده و آنها را شــوکهکننده خوانده
اســت .شــبکه « »CBSتحت مدیریت او به
پربینندهترین شبکه تلویزیونی آمریکا تبدیل
شــده اســت و وی در ســال  ۲۰۱۷با کسب
درآمــد  ۶۹.۳میلیون دالری بــه عنوان یکی
از پردرآمدتریــن مدیران اجرایــی در جهان
شناخته شــد .شــبکه « »CBSدر بیانیهای
اعالم کرده مبلغ  ۲۰میلیــون دالر به کمپین
 MeToo#برای حمایت از برابری جنســیتی
زنان در محل کار اختصاص داده است .زنجیره
رسوایی اخالقی در آمریکا از ماجرای «هروی
واینستین» تهیهکننده نامدار آمریکایی شروع
شد که با شکایت دهها زن به دلیل آزار و اذیت
جنسی همراه شــد و به تدریج نام چهرههای
مطرح سینمایی و رسانهای دیگر چون «کوین
اسپیسی» نیز در این باره مطرح شد.

سعید اسدی و مریم کاظمی آزاد
شدند

شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره
وضعیت رئیس مجموعه تئاتر شهر و کارگردان
نمایش «رویای شب تابســتان» ،به خبرنگار
مهر گفت :خوشــبختانه با پیگیریهای انجام
شده و رأی قاضی شعبه  ۴دادسرای فرهنگ و
رسانه ،سعید اسدی و مریم کاظمی از بازداشت
آزاد شدند.
به دلیل انتشار بدون مجوز تیزر نمایش «رویای
شب تابستان» در فضای مجازی کارگردان اثر
و رئیس مجموعه تئاتر شهر از شامگاه یکشنبه
 ۱۸شهریور در بازداشت به سر می بردند.

سینمای ایران
مستند « َبرد» در  ۲جشنواره
جهانی دیده می شود

مستند «بَرد» ساخته حمید جعفری در چند
هفته پیش رو در  ۲جشنواره جهانی به رقابت
می پردازد .این فیلم ابتدا در جشــنواره فیلم
های مستند مردم شناســی «درخت زردآلو»
به نمایش در می آید و سپس در جشنواره فیلم
مستند «بایکال» در کشور روسیه روی پرده می
رود .جشنواره فیلم «درخت زردآلو» جشنواره
ای اســت ویژه فیلم های مردم شناســی که
چهارمین دوره آن از تاریخ  ۱۵تا  ۲۱سپتامبر در
شهرهای ایروان و اوجان کشور ارمنستان برگزار
میشود .جشــنواره فیلم مســتند «بایکال»
نیز امســال هفدهمین دوره آن از تاریخ  ۲۱تا
 ۲۵سپتامبر برابر با  ۳۰شــهریور تا  ۳مهر ماه
در شهر ایرکوتسک روســیه برگزار می شود.
ایرکوتسک شهری است در منطقه سیبری و
شهرت آن به داشــتن رودخانه زیبای بایکال
است که نام جشــنواره نیز از همین رودخانه
گرفته شده است.
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