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حضور بازیگر تونسی در  سریال»سلمان فارسی«»کاغذپاره ها« به اکران آنالین رفتهمکاری مجدد داریوش خنجی با بونگ جون هو
در آخرین توییتی که برای به روزرســانی اخبــار فیلم »میکی ۷« 
جدیدترین فیلم بونگ جون هو منتشر شده است از همکاری داریوش 
خنجی برای فیلمبرداری این فیلم خبــر داده اند. بونگ جون هو فیلم 
جدیدش »میکی۷« را قرار است با رابرت پتینسون به عنوان بازیگر اصلی 
از آگوست )مرداد( جلوی دوربین ببرد. مارک رافلو، تونی کولت و نایومی 
اکی دیگر بازیگران این فیلم هستند. »میکی ۷« که جدیدترین فیلم بونگ 
جون هو پس از ساخت فیلم تحسین شده »انگل« است با اقتباس از رمان 
علمی-تخیلی »میکی۷« نوشته ادوارد اشتون ساخته می شود. داریوش 
خنجی که فیلمبردار فیلم های تحسین شده ای چون »هفت« بوده پیش 
از این در فیلم »اوکجا« بونگ جون هو با وی همکاری کرده بود. گفته شده 
»میکی ۷« که نگاهی به فیلم های »مریخی« و سریال »ماده سیاه« دارد 
درباره کارمندی دارای تاریخ مصرف اســت که به یک سیاره یخی برای 
بررسی فرستاده شده اما برخالف موارد قبلی این بار حاضر نیست بمیرد و 

جایش را با »میکی ۸« که کلون خودش است، عوض کند. /خبرگزاری مهر

مستند انیمیشــن »کاغذپاره ها« به نویســندگی، کارگردانی و 
تهیه کنندگی بهزاد نعلبندی اکران آنالن خود را در پلتفرم تیوال آغاز 
کرد. همچنین به مناسبت اکران آنالین فیلم، پوستر و تیزر جدید با 
طراحی بهزاد نعلبندی نیز رونمایی شد. »کاغذپاره ها« سال 1400 
اکران پرده ای خود را در سینماهای موسسه »هنروتجربه« پشت سر 
گذاشت و با تعطیلی اکران های مستند در سینماهای ایران، این فیلم 
نیز از ابتدای سال جاری دیگر اکرانی نداشت تا اینکه طبق توافق صاحب 
اثر و پلتفرم تیوال، اکران آنالین آن از ۹ تیرماه آغاز شد. آدرس سایت 
https://www.tiwall. تیوال برای تماشای این مستند انیمیشن

com/p/kaghaz.pareha است.   این فیلم خردادماه سال جاری 
در دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران تندیس طالیی به 
بهترین اثر بلند بخش بین الملل را از آن خود کرد.  »کاغذ پاره ها« در 
اکران سینمایی خود نیز نقدها، نظرها و تحلیل های مثبتی را از منتقدان، 

کارشناسان امور اجتماعی، سینماگران و مخاطبان دریافت کرد. 

حســین طاهری تهیه کننده سریال »ســلمان فارسی« با اشاره 
به درگذشت بازیگر شهیر تونسی این ســریال عنوان کرد: از طریق 
هنرمندان کشور تونس باخبر شدیم که هشام رستم بازیگر توانمند 
سریالمان را از دست داده ایم. وی درباره بازی این بازیگر عنوان کرد: 
بازی بخش بیزانس این بازیگر در سریال »سلمان فارسی« پیش از 
این به پایان رسیده بود اما توافق کرده بودیم تا ایشان در بخش اسالم 
هم با ما همکاری و بازی داشته باشند. این تهیه کننده درباره نحوه 
حضور این بازیگر و همکاری با داوود میرباقری تصریح کرد: سال ۹۷ 
و در مرحله پیش تولید سریال، در سفری که به کشور تونس داشتیم 
دیداری با تعداد کثیری از بازیگران سرشناس این کشور انجام شد در 
آن دیدار آقای داوود میرباقری با هشام رستم گفتگو و از ایشان دعوت 
کردند تادر سریال سلمان فارسی بازی داشــته باشند. در ان دیدار 
داوود میرباقری با هشام رستم گفتگو می کند و از تمایل خود برای 

حضور این بازیگر در سریال می گوید./ خبرگزاری مهر

محمود کالری قرار است بعد از گذشت 22 سال بار دیگر به عنوان کارگردان، یک فیلم سینمایی را جلوی 
دوربین ببرد. فیلم جدید کالری»آینه« نام دارد که به تازگی به تهیه کنندگی علی اوجی پروانه ساخت گرفته 
است. کالری در سال 13۷۵ نخستین فیلم خود با نام »ابر و آفتاب« را به تهیه کنندگی هدایت فیلم کارگردانی 
کرد. این فیلم حضور موفقی در جشنواره های جهانی داشت که مهمترین  آن ها جشنواره ماردل پالتا آرژانتین 
بود. او جایزه بزرگ این جشنواره را که کمک هزینه یک فیلم بود دریافت کرد. چهار سال بعد کالری فیلم 
دومش را با همین کمک هزینه جلوی دوربین برد. این فیلم با نام »رقص با رویا« و با بازی محمد رضا فروتن 

وارد مرحله تولید شد، اما به سرانجام نرسید. »آینه« حاال تازه ترین اثر او در عرصه کارگردانی است ./ فیلم نیوز

به منظور قدردانی از تالش های کادر درمان در ایام شیوع ویروس کرونا، نمایش فیلم سینمایی »بدون قرار 
قبلی« با حضور جمعی از پزشکان، پرستاران و عوامل فیلم در سینما فرهنگ برگزار می شود. در این برنامه 
که روز شنبه 11 تیرماه ساعت 1۷:30 برگزار می شود، از سه چهره فعال کادر درمان به نمایندگی از جامعه 
سالمت کشور تجلیل می شود. همچنین در این برنامه قرار است از نماهنگ فیلم »بدون قرار قبلی« با صدا و 
حضور محمد معتمدی رونمایی شود. این فیلم به کارگردانی بهروز شعیبی، تهیه کنندگی محمود بابایی و 
محصول بنیاد سینمایی فارابی با مشارکت موسسه تصویر شهر است، که از 1۸ خردادماه توسط پخش موسسه 

تصویر شهر در سینماهای سراسر کشور اکران عمومی خود را آغاز کرده است.

روز سه شنبه ۷ تیر )2۸ ژوئن( آکادمی اسکار در 
حالی 3۹۷ عضو جدید به اعضای پیشین خود اضافه 
کرد که نام امیر جدیدی در بخش بازیگرها و فیروزه 
خسروانی در بخش مستند از ایران به چشم 
می خورد. به بهانه حضور این دو ســینماگر 
به معرفی دیگر ایرانــی های حاضر در میان 
اعضای آکادمی می پردازیم با این توضیح که 
البته ممکن است نام برخی به صورت سهوی 

از قلم افتاده باشد.
دقیقا در چنین روزهایی در اواخر ژوئن 
2012، اصغر فرهادی پس از دریافت جایزه 
اســکار بهترین فیلم خارجی بــرای فیلم 
»جدایی« به اعضای آکادمی اسکار اضافه 
شد. یک ســال بعد )2013(، دو سینماگر 
ایرانــی جعفر پناهــی کارگــردان برنده 
شیرطالی ونیز و رامین جوادی آهنگساز 
ایرانی-آلمانی مجموعه های تلویزیونی 
»فرار از زندان« و »بازی تاج و تخت« نیز 

به اعضای آکادمی اضافه شدند.
فرهادی و پناهی در حالی در آن سال 

ها به اعضای آکادمی پیوســته بودند که مهم ترین چهره 
بین المللی سینمای ایران در دهه های گذشته یعنی عباس 
کیارستمی هنوز عضو آکادمی نشــده بود. در سال 13۹۵ 
)201۶( در اوایل ماه تیر در حالی که عباس کیارســتمی 
آخرین روزهای زندگی اش را در فرانسه می گذراند در سن 
۷۶ سالگی سرانجام به اعضای آکادمی در بخش کارگردانان 

اضافه شد.
یک سال بعد یعنی سال 201۷ )13۹۶( از ایران 10 چهره 
سینمایی به اعضای آکادمی اضافه شد. در آن سال ۷۷4 عضو 
از ۵۷ کشور دنیا به آکادمی اسکار دعوت شدند که نام لیال 
حاتمی، محمدرسول اف، رخشان بنی اعتماد، بهمن قبادی، 
هایده صفی یاری، محمدرضا دلپاک، هنگامه پناهی، محسن 
موسوی، گلشــیفته فراهانی و نازنین بنیادی )البته این دو 
بازیگر  در هنگام عضویت در آکادمی ساکن ایران نبودند( در 

میان این افراد به چشم می خورد.
در سال 201۸، آکادمی با رکوردشکنی در اضافه کردن 
اعضای جدید ۹2۸ سینماگر را به این نهاد دعوت کرد که سهم 
سینمای ایران سه سینماگر بود. در آن سال حسین جعفریان 
به شــاخه فیلمبرداری، علی عســگری و فرنوش صمدی 
کارگردانان فیلم های کوتاه »ســکوت« و »نگاه« به شاخه 

فیلم های کوتاه و فیلم بلند انیمیشن دعوت شدند.
در سال 201۹، تعداد ۸42 عضو جدید به آکادمی اضافه 
شدند که نیمی از آن را زنان و 2۹ درصد آن را رنگین پوستان 
تشکیل می دادند در این سال دزیره اخوان کارگردان، تهیه 
کننده و فیلمنامه نویس متولد آمریکا و ایرانی تبار در بخش 
نویسندگان و رویا وکیلی در بخش بازاریابی و روابط عمومی 
آکادمی اضافه شدند. در سال 2020 تعداد  ۸1۹ عضو جدید به 
اعضای آکادمی اضافه شد که نرگس آبیار، ستار اورکی، سمیرا 
مخملباف و علی عباسی چهار عضو جدید اضافه شده ایرانی 
آکادمی در آن سال بودند. آکادمی در آن سال در واکنش به 
جنبش های نژادی و اعتراضات برابری خواهانه اقلیت های 
گوناگون بیشتر از میان زنان و اقلیت های نژادی اعضای جدید 

خود را انتخاب کرده بود.
سال 2021 اما هیچ ســینماگر ایرانی شاغل در ایران به 
اعضای آکادمی اضافه نشد و تنها نگین یزدی تهیه کننده 
ایرانی تبار فیلم سال 201۵ »سوخته« به عنوان یک عضو 
تازه آکادمی در آن سال معرفی شد. امسال نیز همانگونه که در 
خبرها منتشر دو سینماگر ایرانی یعنی امیر جدیدی )در بخش 
بازیگران( و فیروزه خسروانی مستندساز در بخش )مستند( به 

اعضای آکادمی اضافه شدند./ خبرگزاری صبا

کدام سینماگرهای ایرانی عضو آکادمی اسکار هستند؟

نمایش ویژه »بدون قرار قبلی« برای کادر درمانفیلمسازی محمود کالری پس از 22 سال


