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بازی در فیلم موفق «ادوارد دستقیچی» به کارگردانی تیمبرتون ،آینده حرفهای «جانی» را تغییر داد« .جانی» در این فیلم نقش ادوارد را بازی کرد ،موجودی شبیه به انسان
که به جای دست ،قیچی دارد« .ادوارد دستقیچی» بر حسب اتفاق از خانه یک فروشنده شرکت ایوان که درآمد خوبی هم ندارد سر در میآورد و عاشق کیم دختر صاحبخانه
میشود« .جانی دپ» بهخاطر بازی در این فیلم نامزد جایزه گلدن گلوب برای بهترین بازیگر مرد فیلم موزیکال شد.

در دیگر رسانهها چه گذشت؟

جشنبخششودیه 450میلیونتومانی

جشــن بخشــش با حضور
محمود گــودرزی وزیر ورزش
و جوانــان ،علی جنتــی وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی،
صادق مشــاور رئیس جمهور،
احمد مســجد جامعی رئیس
شورای شــهر تهران و جمعی
از مســئوالن ،هنرمنــدان و
قهرمانان برگزار شــد .در این
جشن بخشش که شــامگاه  17خرداد در تاالر وحدت برگزار شد ،خبرگزاری
ایسنا گزارشی از این مراسم منتشر کرد و از حضور چهرهها خبر داد .محمدرضا
هنرمند ،بهروز شعیبی ،عزتا ...انتظامی ،پرویز پرستویی ،رضا عطاران ،کتایون
ریاحی ،رضا کیانیان ،مریال زارعی ،مهتاب کرامتی ،مهناز افضلی ،بهاره رهنما،
هنرمندانی بودند که از آنان تقدیر شــد .بهاره رهنما پس از دریافت تندیس
خود با اشاره به نوجوانی 17ساله به نام امین جلیلوند که در انتظار اجرای حکم
اعدام است ،اظهارکرد :دیه الزم برای بخشش این جوان  450میلیون تومان
است که خانواده این نوجوان با فروش خانه خود  150میلیون تومان از این مبلغ
را فراهم کردند ،اما امکان تهیه بقیه دیه را ندارند .وی ابراز امیدواری کرد که
شرایطی فراهم شود که بتوان با پرداخت حق دیه این نوجوان را از اعدام نجات
داد .رضا کیانیان نیز ابراز امیدواری کرد که جشن بخشش در سالهای آینده
به صورت جهانی برگزار شود.

«یاس» مجوز گرفت؟

وحید حاجیتبار ،ســومین
آلبوم رســمیاش را با عنوان
«هــت تریک» و بــا همکاری
رسمی «یاس» یاسر بختیاری
به زودی منتشــر میکند .این
خبر را ایســنا داده و در ادامه
نوشته اســت« :برای اولین بار
اســت که در ایــران برای یک
متن رپ از «یاس» مجوز صادر
شده اســت و نکتهای که این قطعه را جذابتر میکند ملودی پاپی است که
حاجیتبار بر روی متن رپ این خواننده ساخته و پیام قربانی نیز این قطعه را
تنظیم کرده است .اولین قطعه این آلبوم که «قصه خیانت» نام دارد با تکستی
از یاسر بختیاری است».
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حملهبهرضارشیدپوروتقدیرازبهارهرهنما
کارگردان «پرواز در ارتفاع صفر» هنوزمعلومنیست

محمــد نشــاط ،تهیهکننــده
ســریال «پرواز در ارتفاع صفر» ،با
خبرگزاری برنــا گفتگویی انجام
داده و توضیح داده است« :در حال
حاضر کد نگارش ســریال «پرواز
در ارتفاع صفر» را از ســیمافیلم
گرفتهایم و آقای ناصر هاشــمزاده
در حال کار روی بخشهای مختلف
آن هستند تا انشاءا ...بتوانیم پس از
پایان مراحل نگارش وارد تولید شویم .موضوع سریال درباره جنگ و با محوریت نیروی
هواییارتشجمهوریاسالمیایراناستکهدر 10قسمتبرایسیمافیلمآمادهخواهد
شد ».او درباره کارگردان این سریال هم گفته است« :فع ً
ال چیزی در اینباره مشخص
نیست .ابتدا قرار بود آقای سامان سالور این سریال را جلوی دوربین ببرند .اما کار نگارش
آن طوالنی شد و ایشان درگیر پروژه دیگری شدند و اکنون نمیتوانند روی «پرواز در
ارتفاعصفر»وقتبگذارند.بنابراینهنوزمعلومنیستکارگرداناینپروژهکیستوپس
از نگارش نهایی فیلمنامه با دوستانی که در نظر داریم مذاکره خواهیم کرد».

توصیهبهفیلمسازانبرایمجوزگرفتن

ســید ضیاءالدیــن دری عضو
شورای پروانه نمایش در گفتگو
با باشگاه خبرنگاران جوان درباره
نقش دولت در سانسور سینمایی
و اهداف آن حــرف زده و گفته
است« :دولت در ارتباط با ممیزی
آثار باید از منظر حقوق در قانون
اساسی و در جهت مباحث مربوط
به نظام به این موضوع نگاه کند».
عضو شورای پروانه نمایش در ادامه عنوان کرده است« :به فلیمسازان توصیه میکنم
که در ساخت آثار خود به مضامینی بپردازند که از اسباب زحمت در کسب مجوز
جلوگیری کند و البته این به میزان تسلط فیملساز برمیگردد که مضامین را خوب
بشناسد و نداشتن آگاهی الزم در خصوص مضامین طبیعتاًموجب ایجاد حساسیت
برای اعضا خواهد شــد .به این دلیل که نبود پژوهش ،اطالعات کافی و پرداخت
درست کارگردان باعث میشود طرح شفاف وی در نظر شورای ممیزی خط قرمز
تلقی و به دلیل مشکالت و احیاناً ایجاد بحران از دادن مجوز به آن خودداری شود.
البته آگاهی فیلمسازها به این موضوع با تجربه و گذشت زمان ایجاد خواهد شد».

یک فیلم ضد ایرانی دیگر
خبرگزاری فارس از ساخت یک
فیلم ضد ایرانی دیگر خبر داده است.
فیلم ضد ایرانی «رقصنده بیابان»
به کارگردانــی «ریچارد ریموند»،
کارگردان 37ســاله انگلیســی،
داستانی واقعی از زندگی «افشین
غفاریان» ،دانشــجوی مشهدی
رشته تئاتر است که از طریق سایت
یوتیوب به رقص معاصر عالقهمند
شده و با عدهای از دوستانش یک گروه زیرزمینی رقص راه میاندازد که در این میان با
مشکالتی روبهرو میشود ولی در نهایت به فرانسه مهاجرت کرده و هماکنون نیز در آنجا
زندگی میکند« .ریچارد ریموند» ،این پروژه  4میلیون دالری را بر اساس فیلمنامهای
مشترک از «افشین غفاریان» و «جان کروکر» در انگلستان میسازد« .فریدا پینتو»،
بازیگر فیلم برنده اسکار «میلیونر زاغهنشین» نیز قرار است در این فیلم در نقش «الهه»،
یکهنرمندایرانیمعتادبههروئینایفاینقشکندکهبهامریکامهاجرتکردهودرآنجا
با استفاده از تکنولوژی روز ترک اعتیاد در این کشور موفق به ترک میشود .او در این میان
با «افشین غفاریان» آشنا شده و از کمکهای او نیز بهرهمند میشود.

سازمانمحیطزیستو«پایتخت»

رئیس سازمان محیط زیست
از هنرمندان خواست ردپای رفتار
دوســتانه با محیط زیست را در
آثارشانبگذارندوهمچنینتأکید
کرد این سازمان اصراری به ایجاد
شبکه تخصصی محیط زیست
ندارد بلکه ترجیــح میدهند به
جای مخاطــب تخصصی ،عامه
مردم در جریان مسائل محیط زیستی باشند .این حرفها را خبرگزاری مهر پوشش
داده است .خانم معصومه ابتکار در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با این رویکرد
ممکناستاینسازمانبهفکرتولیدآثارنمایشیمشارکتیکهتأثیرگذاریبیشتری
دارد،بیافتدتاآثاریمثل«پایتخت»باتأثیراتمثبتبیشترازقبلساختهشود،گفت:
امیدوارم این اتفاق بیافتد و در حال انجام دادن کارهایی در این خصوص هستیم.
درباره «پایتخت» هم نکته جالب این بود که طرح مسائل محیط زیستی انگیزه خود
هنرمندان بود و ما دلمان میخواهد خود افراد سراغ این موضوعها بروند.

نگاهبهشبکهنسیمونقد«عینکآفتابی»

روزنامــه جــوان نگاهی به
فعالیت شبکه تازه تأسیس
نســیم داشته اســت و در
یادداشتی ،این شبکه و البته
بیــش از آن برنامه «عینک
آفتابــی» ،کاری از رضــا
رشیدپور را نشانه رفته است.
بخشی از این نگاه این است:
« ...شبکه «نسیم» از حدود
یک ماه و نیم قبل و بعد از یک دوره آزمایشی چندماهه باالخره به طور رسمی روی
آنتن رفت .انتظار از این شبکهکه شعارشنشاطو سرگرمی است ،اینبودکهبتواند
ت زدن خود در دوره فعالیت آزمایشی ،بعد از افتتاح رسمی ،دیگر قدرتمند و
با تس 
سرزنده ظاهر شود .با این حال نه تنها بخش عمده برنامههایی که در این یکماه
ونیم روی آنتن رفتهاند همان برنامههایی هستند که در مدت پخش آزمایشی
رویآنتنمیرفتندبلکهکیفیتبرنامههایتولیدیاینشبکههمبهشدتپایین
است .از یکسو تهیه برنامهای طنز به نام «عینک آفتابی» به کسی سپرده شده که
همه سابقهاش اجرای برنامه بوده و کمترین سررشتهای از تولید طنز ندارد و این
بنده خدا هم تا توانسته سعی کرده با کپی کردن از «ساعت خوش» و «جنگ»77
کاریکندکهمردمبخندندوازسویدیگردریکبرنامهطنزتولیدیدیگر،مجری
برنامه تنها کاری که میکند خواندن جوکهایی است که برایشان اس.ام.اس شده
است« .دوربین مخفی»هایی که برای این شبکه تولید شده آنقدر ابتدایی و فکر
نشدههستندکهتقریباًازهماناولینسکانس،مخاطبدستسازندهرامیخواند
و از جذابیت تکرار موقعیت با آدمهای مختلف کاسته میشود .تکه فیلمهای طنز
آرشیوی این شبکه نیز آنقدر در طول هفته تکرار میشوند که بعضاًتماشای آنها
به جای خنده ،عصبانیت را در پی دارد»...

«آب پریا» و دریافت جایزه طالی بین المللی
فیلم زیست محیطی

ســریال «آب پریا» به کارگردانی مرضیه برومند برنده جایزه طالی جشنواره
بینالمللی فیلم زیست محیطی روسیه شد .برومند در گفتگویی با ایران در اینباره
گفته است« :در جریان دریافت جایزه نبودم،از شما میشنوم برنده جایزه طالی
هجدهمین جشنواره بینالمللی فیلم زیست محیطی روسیه شدهام .این فیلم که
رسانههاازآنبهنام«فرشته»نامبردهاند،دراصل«آبپریا»نامدارد؛تلویزیونخواست
قسمتهایی از این سریال را برای جشنواره آماده کنم که گویا همان قسمتهای
انتخاب شده به جشنواره ارسال شده و به این جایزه دست پیدا کرده است».

