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خـبـرسینما

تدارک برای یک «قتل عمد» غیرجنایی

«نقطه» به انیمیت رسید

محمد زارع از ساخت انیمیشن جدیدش با نام «نقطه» خبر داد و در گفتوگو با «صبا» عنوان کرد :این انیمیشن با حمایت مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی در دست ساخت و زمان آن ۱۰دقیقه است و برای حضور در جشنوارههای داخلی و خارجی
تهیه میشود .او درباره موضوع این انیمیشن توضیح داد :داستان این انیمیشن در آیندهای نهچندان دور اتفاق میافتد که استفاده
از تکنولوژی و دنیای دیجیتال فراگیر شده است ،انسانها بر خالف زندگی مجازی شلوغ و پرهیاهو ،در زندگی واقعی تنها و افسرده
هستند و در خانههای مرتفع و دور از دسترس دیگران زندگی میکنند .آناتومی بدن انسانها بهدلیل استفاده بیش از حد از ابزار
تکنولوژی تغییر یافته ،باالتنه آنها به سمت پایین خم شده و روبهروی خود را نمیتوانند ببینند .آسمان و طبیعت بهدلیل استفاده
بشــر از خودروهای برقی دارای آبوهوای خوب و زیبایی خاصی است ،اما متاســفانه دایره دید مردم بیشتر از اطراف پاهایشان
نیست .در این بین مردی را میبینیم که طی اتفاقی ،متوجه زیبایی طبیعت میشود و در ادامه تالش میکند با روشهای مختلف
لذت بیشــتری از این زیبایی ببرد اما برای این هدف باید بهای بزرگی
پرداخت کند .این انیماتور روند تولید انیمیشــن «نقطه» را اینگونه
بیان کرد :تکنیک این انیمیشن استاپموشن است که در این تکنیک
شخصیتهای انیمیشن بهصورت عروســکی انیمیت و عکسبرداری
میشــوند .زارع در پایان خبر داد :به احتمال زیاد هفته دیگر انیمیت
و تصویربرداری کار را شروع میکنیم که تقریبا این بخش دو ماه طول
میکشد و از مهرماه وارد مرحله پستولید میشــویم که این مرحله
شامل ساخت جلوههای ویژه ،موســیقی و تدوین کار است .امیدوارم
تا اوایل زمســتان مراحل تولید این انیمیشــن به پایان برسد .عوامل
انیمیشن «نقطه» عبارتند از کارگردان :محمد زارع ،نویسنده فیلمنامه:
زهرا رضوی و محمد زارع ،انیماتور :مهران زعیم و محمد زارع ،ساخت
دکور :محمد زارع ،رعنا واعظی ،مهدی یاورزاده ،آیدین پورعلی و محمد
اسماعیلپور ،ساخت عروسک :مهران زعیم ،امیر واحدی ،پگاه ایزدیان،
پری روحانی و محمــد زارع ،طراح کاراکتر :مســعود صباحی ،طراح
کانسپت و فضا :هادی جوانشیر ،مدیرتصویربرداری :امیر پورحکمت،
دستیار کارگردان :رعنا واعظی.

محمد احمدی؛ تهیهکننده سینما ،با اشاره به پروژه «قتل عمد» گفت :این پروژه به کارگردانی سعید دولتخانی در مرحله

پیشتولید است و بهزودی همه عوامل این اثر سینمایی مشخص میشوند.

به گزارش «مهر»؛ او بیان کرد« :قتل عمد» یک فیلم اجتماعی است که داستان جنایی ندارد و میتوان گفت داستان

فیلم از یک قتل آغاز میشود و مسائل اجتماعی را به تصویر میکشد .این تهیهکننده با اشاره به اینکه «قتل عمد»
در تهران فیلمبرداری میشود ،درباره داستان این فیلم توضیح داد :در خالصه داستان این فیلم آمده است «در یک

نیمهشب ،غریبهای توسط یک هیوال به قتل میرسد .حادثه آن شب ،پشت پرده میماند .چند شب بعد یک ماجرای

عاطفی چهره دیگری از قاتل نشان میدهد» .او تاکید کرد :در تالش هستیم تا این پروژه که اولین اثر سینمایی سعید
دولتخانی است برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده شود .تهیهکننده فیلم «اسکیباز» بیان کرد :بهتازگی پروانه

نمایش فیلم سینمایی «نسکافه» صادر شده
است که البته نام این اثر اجتماعی به «بعد از

تو» تغییر کرده و در حال برنامهریزی برای

اکران مناســب این فیلم هستیم .احمدی

در پایان گفت :ساخت آثار اجتماعی جزو

دغدغه من در سینما به شمار میرود ،اما

اگر بخواهیم نگاه اقتصادی به سینما داشته
باشیم ،این روز شرایط چندان برای تولید

این دست آثار در ســینمای ایران مساعد

اسامی فیلمهای علیاکرب صادقی
در برنامه تابستانه «هرن و تجربه»
صبا  :نســخه ترمیم شــده شش
پویانمایی علیاکبر صادقی با عنوانهای «زال و سیمرغ»،
«رخ»« ،گلبــاران»« ،ملک خورشــید»« ،من آنم که…»
و «هفت شــهر» از تولیدات ســال ۱۳۵۰تا  ۱۳۵۶کانون،
روز چهارشــنبه ۹مرداد در باشــگاه «هنــر و تجربه» به
نمایش گذاشته میشــود .فیلمهای این هنرمند شاخص
در جشنوارههای متعدد جهانی مورد استقبال قرار گرفته و
جایزههای زیادی را از آن خود کرده است .برنامه تابستانه
باشــگاه «هنر و تجربه» با همکاری فیلمخانه ملی و کانون
پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان برگــزار و در آن هر
چهارشــنبه فیلمهایی از سینما کالســیک ایران رایگان
برای عموم به نمایش گذاشــته میشــود .در همین حال
روز ۱۶مرداد فیلم ســینمایی «دونده» و ۲۳مرداد نیز دو
فیلم «انتظار» و «ســاز دهنی» از آثار امیــر نادری اکران
خواهند شد .بر همین اســاس ،روز ۳۰مرداد عالقهمندان
میتوانند فیلمهای دیگر کانون با عنوانهای «پسر شرقی»
و «اسب» ســاخته مســعود کیمیایی را تماشا کنند .فیلم
«پری» به کارگردانی زکریا هاشــمی و فیلمهای «چنین
کنند حکایت» و «بدبده» هر دو از آثار محمدرضا اصالنی
در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز ۶شهریور
روی پرده نمایش میروند .فیلمهای باشگاه «هنر و تجربه»
هر چهارشنبه در پردیس چارسو تهران و شهر آفتاب شیراز
ساعت ۲۰نمایش داده میشود و در سیتیسنتر اصفهان نیز
ساعت ۱۹پذیرای عالقهمندان است.

نیست.

اسکورسیزی با «خرس ایستاده»

افزایش ۵۰درصدی آرا در جشن خانه سینام

دیدار کرد

رامین حیدریفاروقی؛ رئیس «انجمن عالی هنرها و فنون سینمای ایران» ،درباره روند برگزاری بیستویکمین جشن بزرگ خانه سینما که پس از دو سال از مطرح شدن آن ،امسال کامال در قالب آکادمی برگزار
میشود در گفتوگو با «صبا» عنوان کرد« :انجمن عالی هنرها و فنون سینمای ایران» نتیجه فعالیتی دستکم هشتساله است که بسیاری از افراد برای تحقق آن تالش کردند تا در آینده بتواند مرجع تشخیص
ی عالی و انتخاب هیاترئیسه ،انجمنعالی وارد مرحله تصویب نهایی اساسنامه شد .او ادامه
حرفهای کیفیت آثار سینمای ایران باشد .در سه سال اخیر با تشکیل هیات مؤسس و در سال گذشته با شکلگیری شورا 
تویکم ،در نزدیکترین شکل ممکن به رویکردهای اساسنامه و زیر نظر مدیریتخانه سینما با مشورت هیاترئیسه برگزار میشود و کام ً
ال مستندنگاری درباره سازوکار اجرای
داد :جشن امسال به عنوان دوره بیس 
آنانجام میشود تا از دوره بعد مسئولیت کامل اجرای آن با هیاترئیسه انجمن عالیباشد .حیدریفاروقی با اشاره به اینکه
در یکی دو سال اخیر پایههای سازوکار مشارکت جمعی برای داوری شاخههای سینمایی شکل گرفته است ،عنوان کرد:
حاال میشود به تعریف سازوکارهای تخصصی برای باال رفتن کیفیت داوری و مشارکت بیشتر توجه کرد .از همین امسال با
استفاده از تجربههای قبل و تالش دبیرخانه در پیگیری بیشتر و اطالعرسانی مفصلتر ،نزدیک به 50درصد افزایش آرا رخ
داده است .رئیس «انجمن عالی هنرها و فنون سینمای ایران» ادامه داد :در ضمن امکان دیدن فیلمهای جشن بیستودوم
در ســینماهای منتخب با کیفیت باالی نمایش و همزمان با اکران برای داوران فراهم شده که مازیار میری؛ مدیر اجرایی
جشــن و همکارانش برای انجام آن خیلی تالش کردند .حیدریفاروقی در پاسخ به این پرسش که جشن خانه سینما چه
میزان برای مستقل شدن نسبت به جشنواره فیلم فجر و داوریهای آن تالش کرده است ،توضیح داد :یکی از خواص داوری
به شکل اصطالحاً آکادمی این است که افراد متخصص زیادی به شکل تخصصی و مجزا رأی میدهند و جمع آراء چندصد
نفر و بیشتر در تجربه دیدن بهتدریج آثار ،نتیجه را مشخص میکند .او اضافه کرد :هر چه زمان بگذرد و انجمنعالی بتواند در
تعریف مبانی کیفی حرفههای سینمایی و معرفی نمونههای برتر و تحلیل آماری و مقایسهای انتخابها ،به تعریف و تحلیل
بیشتری برسد و با پژوهش پیگیر در ارتباط پایدار با اعضا ،تجربهها را ثبت و منتشر کند ،مالکهای داوری و رقابت و انتخاب،
روشنتر و قابل اتکاتر میشوند .این کاری است که شروع شده و بهتدریج ،کیفیت بهتری پیدا میکند.

کیــوسک

صبــا :مارتین اسکورســیزی
در ســفر اخیر خود بــه ایالت
اوکالهاما بــا جفری اســتندینگبیر(خرس ایســتاده)؛
رئیس قوم بومی اوســیج دیدار کرده است .اسکورسیزی
همانگونه که پیشتر اعالم شــده بود قرار اســت کتاب
پرفروش «قاتالن ماه کامل» را با حضور دیکاپریو به فیلم
تبدیل کند .بنا به گفته منابع نزدیک به فیلم ،رابرت دنیرو
بازیگر ثابت فیلمهای اسکورســیزی در دهههای گذشته
نیز برای حضــور در یکی از نقشهای اصلــی به این فیلم
اضافه شده اســت .رابرت دنیرو قرار اســت نقش «ویلیام
هیل» دامدار متهم قتل چندین بومی قوم اوسیج را بازی
کند .بدین ترتیب با اضافه شــدن ستاره «راننده تاکسی»
به فیلم ،رابرت دنیرو برای دهمین بــار در یک فیلم بلند
ســینمایی با اسکورســیزی همکاری خواهد کرد .رابرت
دنیرو و دیکاپریو دو بازیگر اصلی فیلــم که بهعنوان دو
ستاره ثابت فیلمهای اسکورسیزی از آنها یاد میشود نیز
پیش از این در فیلمهای «زندگی بچه» ( )۱۹۹۳و «اتاق
ماروین»( )۱۹۹۶باهم همکاری کرده بودند .گفته میشود
گفتوگوی میان اسکورسیزی و استندینگبیر؛ رئیس قوم
بومی اوسیج ،حول این مسئله که چگونه این فیلم میتواند
از لحاظ مالی برای منطقه مفید باشــد ،گذشــته است.
در این گفتوگو که برای اولین بار میان اسکورســیزی و
اســتندینگبیر در ایالت اوکالهاما صورت گرفته اســت،
خالق «گاو خشمگین» به رئیس قوم اوسیج این اطمینان
را داده که رابرت دنیرو ستاره افسانهای سینما نیز به فیلم
اضافه شود.

ساخت مستندهایی درباره
دهه هشتادیها در حوزه هنری

حضور «شطرنجبازان»
در جشنواره ایتالیا

صبا :فیلمکوتاه «شــطرنجبازان» به نویســندگی و کارگردانی
سعید درانی و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران(دفتر
زاهدان) به فینال بخش دانشجویی پنجمین جشنواره بینالمللی
 DUEMILA30ایتالیا راه یافت .این جشــنواره که در دو بخش
دانشجویی و دانشآموزی در شهر میالن برگزار خواهد شد ،در
هر بخش  ۱۰فیلم را بهعنوان آثار نهایی معرفی کرده اســت که
فیلمهایی از فرانسه ،ســوئد ،انگلیس ،اوکراین و ...در آن حضور
دارند .در خالصه داستان فیلمکوتاه «شطرنجبازان» آمده است:
دو نفر در خانه سرگرم بازی شطرنج هستند و به جنگی که بیرون
از خانه در حال رخ دادن است ،توجهی ندارند.

آسیاپاسیفیک میزبان «دلبند» ایرانی شد
صبا :سیزدهمین دوره مراسم اهدای جوایز آسیاپاسیفیک The Asia Pacific Screen
 Awards- APSAروز ۲۱نوامبر30( ۲۰۱۹آبانماه) در شــهر «بریزبین» استرالیا
برگزار میشود و «دلبند» ســاخته یاســر طالبی به رقابت با بهترین آثار مستند
منتخب این رویداد معتبر بینالمللی خواهد پرداخت .براســاس اعالم وبسایت
رسمی این مراسم ،اسامی نامزدهای دریافت جوایز آسیاپاسیفیک هم اواسط ماه
اکتبر اعالم میشود .مستند «دلبند» پس از نمایش در جشنوارههای مهم «ایدفا»
و «برلین» و کسب جایزه تماشاگران جشنواره «هاتداکس» کانادا این بار در بخش
مسابقه سیزدهمین دوره مراسم اهدای جوایز آسیاپاسیفیک پذیرفته شده است.
«دلبند» قصه زندگی دشوار اما شیرین یک مادر تنهای 83ساله به نام «فیروزه»
را روایت میکند که زندگی منحصربهفردی در دل رشــتهکوههای البرز دارد .این
فیلم محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و شرکت تصویرگستر الهه
پارسی(الیایمیج) به مدیریت الهه نوبخت اســت که پخش بینالمللی فیلم را نیز
به عهده دارد.

«درخت گردو» همچنان در مرحله فنی

باشگاه خبرنگاران جوان :علی نوریاسکویی؛ تهیهکننده و کارگردان
ســینما ،درباره جدیدترین فعالیت هنری خود ،گفت :در حال انجام
مراحل فنی «درخت گردو» هستیم که حدود دو هفته آینده به پایان
میرسد .او افزود :کارگردانی این فیلم سینمایی بر عهده فایسال سویسال
ترکیهای است و تهیهکنندگی آن را خودم بر عهده دارم؛ اثری مشترک
که با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید میشود .این کارگردان ادامه
داد :تدوین این فیلم را مصطفی خرقهپوش با صداگذاری محسن روشن
پیش میبرد و موسیقی توســط پیام آزادی در آلمان انجام میشود.
نوریاســکویی گفت :همه بازیگران و لوکیشنهای «درخت گردو» از
ترکیه هستند و موضوع آن قصهای اجتماعی درباره زندگی یک نویسنده
است .او درخصوص نمایش «درخت گردو» افزود :طبیعتاً نمایش فیلم
را در جشنوارهها آغاز میکنیم ،اما در تالشیم که در ایران هم آن را اکران
کنیم؛ البته به شرایط زمانی بستگی دارد .این کارگردان درباره آخرین
وضعیت ساخت «آبتین و پرطالیی» گفت :این اثر در مرحله تولید است
و فکر میکنم تا آخر سال جاری به پایان برسد.

«گیتی همسر علیرضا» آماده نمایش شد

صبا  :فیلم سینمایی «گیتی همسر علیرضا» به کارگردانی حمیدرضا هنری و با
حضور بازیگرانی همچون آرش آصفی ،رویا جاویدنیا ،ریحانه رضی ،زهرا برومند،
کریم اکبریمبارکه ،سیامک راشدی و مریم معینی آماده نمایش و همزمان تیزر
بینالمللی فیلم نیز رونمایی شــد .همچنین مذاکراتی برای نمایش این فیلم در
جشنوارههای خارجی انجام شده و همزمان مقدمات و برنامهریزی برای اکران فیلم
در حال انجام است .در خالصه داستان «گیتی همسر علیرضا» آمده است« :پژواک
راز زندگی مشترک گیتیو علیرضاو ماندن و نماندن در بزنگاهی از زندگیشان».
حمیدرضا هنری؛ منتقد و روزنامهنگار ،تاکنون کارگردانی چند فیلمکوتاه را نیز
برعهده داشته اســت .عوامل فیلم عبارتند از ،کارگردان ،طراح صحنه و لباس و
تدوین :حمیدرضا هنری ،نویسندگان فیلمنامه :حمیدرضا هنری و فاضل وزیری،
مدیر برنامهریزی :علیرضا رضوانی ،طراح چهرهپردازی :محمدعلی ضرابی ،مدیر
فیلمبرداری :محمد رسولی ،صدابردار :جعفر علیان ،طراح جلوههای ویژه بصری:
فرید ناظرفصیحی ،گرافیک :ابراهیم حقیقی ،طراح صدا :مهران ملکوتی ،موسیقی:
داریوش تقیپور(اوستا).

فارس  :یاســر فریادرس؛ مدیر
مرکز مستند سازمان سینمایی
حوزه هنری ،درباره آخرین فعالیتهای این بخش از سازمان
سینمایی حوزه هنری در سال جاری گفت :در حال حاضر یک
مستند پنجقسمتی «خط تولید» را داریم که پیرامون رونق
تولید مواد غذایی و آرایشی و بهداشــتی و ...و چگونگی اداره
زندگی با کاالی ایرانی است که برای تلویزیون ساخته شده و
ابتدا از شبکه سوم سیما و سپس از سایر شبکهها پخش خواهد
شد .او درباره دیگر مستند تولید شده این مرکز در سال جاری
به مستند «مادر جبههها» اشاره کرد که راشهای آن مربوط
به اواخر دهه ۷۰بوده و بهتازگی تدوین آن تمام شده ،توضیح
داد :این مستند به کارگردانی شهرام میرآباقدم روایتگر یک
مادر جهادگر در جبهههای نبرد است .هدفمان این است که
این مستند را برای هفته دفاع مقدس رونمایی کنیم .فریادرس
در پایان درباره مسیر کلی مرکز مستند در سال جاری گفت:
امســال تمرکز اصلیمان روی موضوعات اجتماعی است و
دغدغه همیشگیمان بیش از پیش حفظ منافع ملی و حرکت
در جهت آن بوده و در همین راستا مستندهایی با موضوعات
سلبریتیها ،معضالت دهههشــتادیها و دغدغههای نسل
جدید در دست ساخت داریم.

