
جالل فاطمی؛ بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون و همچنین خواهرزاده سهراب سپهری شاعر 
معاصر، پیرامون آخرین فعالیت های خود در عرصه بازیگری گفت: در حال حاضر ســریال 
»ترور خاموش« به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری را از شبکه یک 

سیما در حال پخش دارم.
به گزارش میزان؛ او در همین راستا ادامه داد: در این سریال در کنار عزیزانی همچون سعید راد 
پرویز فالحی پور، ستاره اسکندری، پریوش نظریه، سپیده خداوردی، مریم بوبانی، امیرمحمد 
زند، شایسته ایرانی و... به ایفای نقش پرداخته ام. این سریال همان طور که مخاطبان تا امروز 
متوجه موضوع آن شده اند پیرامون موضوع توزیع و قاچاق مواد مخدر است و به نوعی زندگی 
این توزیع کنندگان را مورد بررســی قرار داده و نگاهی جدید به این مسئله دارد. او پیرامون 
ویژگی های کار با احمد معظمی تصریح کرد: احمد معظمی یک کارگردان خوش فکر و کاربلد 
است، او به دلیل تجربه سال ها دستیاری سرعت عمل باالیی در کارگردانی دارد و فیلمنامه را 
خوب متوجه می شود، بسیار به بازیگران برای ایفای نقش کمک می کند و من از همکاری با 
این کارگردان در سریال »ترور خاموش« بسیار لذت بردم. این بازیگر درباره تولید فیلمی با 
محوریت دایی خود سهراب سپهری عنوان کرد: تحقیقات بسیاری از زندگی دایی ام سهراب 
سپهری انجام داده ام، با توجه به این که من خواهرزاده سهراب سپهری هستم دسترسی خوبی 
به خاطرات و یادگار های این شاعر بزرگ معاصر دارم و همچنین چندین سال زمان برای تحقیق 
و نگارش فیلمنامه این فیلم سینمایی صرف کرده ام و با تمام دوستان و اقوام پیرامون او مصاحبه 
کرده ام. فاطمی در همین راستا بیان کرد: در ساخت فیلم سینمایی سهراب سپهری قصد دارم 
سه مقطع زمانی از دوره های مختلف زندگی سهراب سپهری را از کودکی و نوجوانی گرفته تا 
جوانی و دوران طالیی شعر و نقاشی او را به تصویر بکشم. بازیگر سریال »ترور خاموش« افزود: 
با توجه به این که ما پروانه ساخت این فیلم را با نام »پرنده« در سال۱۳۹۲ از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی دریافت کردیم، تمام تالش خود را می کنیم تا پروژه سینمایی سهراب را به سمت 
تولید پیش ببریم و بودجه الزم برای تهیه آن را فراهم کنیم. برای ساخت این اثر سینمایی باید 
سرمایه مناسبی فراهم شود تا بتوانیم آن را بدون کم و کاستی جلوی دوربین ببریم زیرا این 
پروژه نیاز به بازسازی فضای دوران زندگی او دارد. به امید خدا در صورت قطعی شدن به عنوان 
کارگردان و بازیگر در این فیلم حضور خواهم داشت. او در پایان خاطرنشان کرد: چند سال 
گذشته حتی این فیلم را به مرحله پیش تولید هم رساندیم، ولی ادامه تولید فیلم در آن زمان 
متوقف شد و بار ها پیرامون ساخت آن صحبت شده است. امیدوارم بتوانیم سرمایه کافی را 

جذب کنیم تا هرچه زودتر آن را کلید بزنیم.

»ترور خاموش« با استقبال خوبی مواجه شد 

محمدمعین صمدی؛ دبیر یازدهمین جشن مستقل انیمیشن، با اشــاره به برگزاری این جشن در آذرماه گفت: یازدهمین جشن 
مستقل انیمیشن با تغییراتی همراه است که از آن جمله می توان به تغییر زمان برگزاری جشن یعنی ۷آذرماه اشاره کرد.

به گزارش مهر؛ او ادامه داد: همچنین در این دوره از جشن، از هنرمندانی که جوایز دوره دهم را به دست آورده اند در بخش های داوری 
و برگزاری جشن دوره یازدهم استفاده می کنیم. برهمین مبنا تعداد داوران نیز افزایش پیدا می کند، به گونه ای که در دوره گذشته 
۲۱ داور و در این دوره ۳۵ داور ما را همراهی می کنند. دبیر یازدهمین جشن مستقل انیمیشن توضیح داد: نزدیک به چهل اثر در 
حوزه انیمیشن کوتاه و سریال به دست ما رسیده است. البته در این دوره از جشن شاهد حضور فیلم سینمایی انیمیشن نیستیم چرا 
که هیچ فیلم بلند سینمایی در حوزه انیمیشن اکران نشده است. او تاکید کرد: یکی از شروط حضور انیمیشن ها چه در حوزه سریال 
و چه در حوزه سینمایی، پخش و یا اکران آن در سینماست که البته این شرط برای فیلم های کوتاه صدق نمی کند. صمدی گفت: 
داوری آثار در ماه جاری آغاز می شود و یکی از اتفاقات خوب در این دوره این است که نزدیک به ۲۷ فیلم کوتاه انیمیشن درخواست 
حضور داده اند که این امر نشان دهنده رونق این صنعت اســت. او ادامه داد: در تالش هستیم تا بتوانیم این جشن را در روز جهانی 
انیمیشن برگزار کنیم، اما با توجه به این که آبان ماه برنامه های مختلفی در حوزه انیمیشن برگزار می شود و می خواهیم حسن ختام 
این برنامه ها جشن انیمیشن باشد. دبیر یازدهمین جشن مستقل انیمیشن با اشاره به این که جشن مذکور با همکاری آسیفا برگزار 

می شود، توضیح داد: این احتمال وجود دارد که یک جایزه از سوی آسیفا در این جشن اهدا شود.

تغییر در زمان برگزاری یازدهمین جشن مستقل انیمیشن 
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 باشگاه خبرنگاران جوان: 
رابــرت پتینســون کــه اخیرا 

به عنوان بازیگر جدید شخصیت »بتمن« انتخاب و جایگزین 
بن افلک شــده بود، به عنــوان نقش اصلی فیلــم »فانوس 
دریایی« به جشــنواره ها معرفی می شود. رابرت پتینسون 
برای ایفای نقشش در فیلم ســینمایی »فانوس دریایی« 
در بخش بازیگر اصلی جشــنواره ها رقابــت خواهد کرد. با 
اعالم شرکت سازنده فیلم، A۲۴ پتیسنون در بخش بهترین 
بازیگر نقش اصلی و ویلم دفو در بخش بازیگر نقش مکمل 
حضور خواهد داشت. فیلم سینمایی »فانوس دریایی« که 
۱۸اکتبر)۲۶مهر( اکران می شــود، در جشنواره فیلم کن 
مورد تحسین وارد شــده بود و رابرت نویسنده و کارگردان 
این فیلم جایزه بهترین فیلم بین المللی فدراسیون منتقدان 
فیلم)فیپرشی( را دریافت کرد. پتینسون و دفو در این فیلم 
نقش دو نگهبان فانوس دریایــی را روایت می کنند که در 
جزیره ای کوچک و دور افتاده با روان خود درگیر می شوند و 
سالمت عقلی خود را از دست می دهند. اگر دفو بتواند نامزد 
اسکار شود، با دو نامزدی گذشته اش که یکی از آن ها سال 
گذشته با »بر دروازه ابدیت« و دیگری با »پروژه فلوریدا« در 
سال۲۰۱۷ رقم خورده بود، می تواند برای سومین بار متوالی 
این عنوان را کسب کند. او همچنین با فیلم های »پالتون« و 
»سایه خون آشام« نامزد اسکار شده بود. درحالی که این فیلم 
دو پایه اصلی دارد، اما زمان ایفای نقش پتینســون بیشتر 
اســت. با این حال که او تا به حال نامزد اسکار نشده است، 
شایسته بودنش را از زمان بازی در فیلم سینمایی »گرگ و 
میش« ثابت کرده بود و حاال با کارگردانی های بزرگی مثل 

دیوید کورنبرگ و کریستوفر نوالن همکاری می کند.

صبا: امســال جشــنواره بین المللی 
فیلم های آموزشی و تربیتی رشد، از حضور پنج فیلمساز و دو کارشناس 
آموزشی در هیات انتخاب فیلم های خارجی بهره می برد که نام تعدادی 
از برگزیدگان ادوار جشنواره بین المللی فیلم رشد نیز بین آن ها به چشم 
می خورد. فریال بهزاد؛ کارگردان، تهیه کننده و نویســنده فیلم های 
کودک و نوجوان، مریم کشــکولی نیا؛ کارگردان پویانمایی، اســتاد 
دانشگاه، رئیس هیات مدیره انجمن آســیفای ایران، امیر پوروزیری؛ 
کارگردان سینما و تلویزیون، محمدرضا خردمندان؛ کارگردان سینما 
و تلویزیون، محمدرضا باطنی؛ مستندســاز و مــدرس المپیادهای 
فیلمسازی، مصطفی حسن نژاد؛ مســئول ارتباطات بین المللی دفتر 
انتشارات و فناوری آموزشی و مجید صادقیان؛ معاون دفتر انتشارات 
و فناوری آموزشــی، اعضای هیات انتخاب جشنواره بین المللی رشد 
امسال هستند. این هیات در پایان جلسات بازبینی، مجموعه آثاری 
بالغ بر ۱۲۰۰دقیقه )شامل فیلم های بلند و کوتاه داستانی، مستند و 
مستند علمی، پویانمایی، آموزشی و فیلم های کوتاه دانش آموزان و 
معلمان( را به دبیرخانه جشنواره معرفی کردند. چهل ونهمین جشنواره 
بین المللی فیلم های آموزشی و تربیتی رشد ۲۴آبان امسال به دبیری 
وحید گلستان به مدت یک هفته در اســتان تهران و سپس به مدت 
شش ماه در تمام استان های کشــور برگزار خواهد شد. این جشنواره 
توسط ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت آموزش و 

پرورش برگزار می شود.

»سکوهای آزادی؛ سمفونی هواداری« 

ساخته شد

رقابت بازیگر جدید بتمن در بخش 

بازیگر اصلی مرد اسکار 

صبا: امیر تاجیک؛ مستندســاز و 
مدیر سابق شبکه  مستند سیما، دومین مستند موبایلی خود 
را با نام »سکوهای آزادی، ســمفونی هواداری« درباره حال 
و هوای استادیوم آزادی ســاخت. تاجیک در این مستند با 
ســاده ترین ابزار ضبط فیلم یعنی موبایل شخصی اش اولین 
حضور فرزند کوچکش را در ورزشگاه آزادی و شهرآورد بزرگ 
تهران ثبت کرده است. او که اخیرا »سکوهای امن افغانستان« 
را نیز به همین شــیوه تولید کرده، این روایت را با قدم های 
کوچک فرزندش به سوی استادیوم آزادی شروع می کند و در 
ادامه همراه با خیل عظیم هواداران حاضر در استادیوم بخشی 
از داســتان هر کدام را به تصویر می کشد. »سکوهای آزادی 
سمفونی هواداری« کوشیده قاب کوچکی برای نمایش حس 
و حال هوادارانی باشد که سال هاست استادیوم آزادی، خانه  
رویاها و امیدهایشان است؛ هوادارانی که در آزادی گریسته اند، 
خندیده اند، برده اند، باخته اند، جشن گرفته اند و یا در سوگ 
کسی سکوت کرده اند. آدم هایی معمولی که با وجود تعصبات 
تیمی  گاهی عشــق به فوتبال مجبورشان می کند از حریف 
تمجید کنند. »سکوهای آزادی؛ سمفونی هواداری« روایت 
عاشقان فوتبال است که از هر صنف و مسلک و مذهب و در 
هر لباسی، ساعتی را روی سکوهای استادیوم آزادی، شانه به 
شانه  هم نشسته و با فراموش کردن تفاوت ها، قلب شان باهم 
می تپد. دومین ساخته موبایلی امیر تاجیک به تهیه کنندگی 
ورزش ســه به مدت ۲۷دقیقــه، پنج شــنبه ۱۸مهرماه در 
وب ســایت ورزش ســه و فضای مجازی منتشــر می شود.

پنج فیلمساز در هیات انتخاب 

فیلم های خارجی جشنواره رشد

»شاه ماهی« فیلمی پرانرژی در کارنامه کاری من است 
فیلم سینمایی »شاه ماهی« به کارگردانی نادر مقدس و نویسندگی و تهیه کنندگی افسانه منادی با حمایت بنیاد سینمایی فارابی با مضمونی فانتزی و اجتماعی 
در شمال کشور جلوی دوربین رفته است. نادر مقدس با اشاره به خأل پرداختن به سنین ۱۷ تا ۱۸سال در سینمای ایران اظهار داشت: واقعیت این است که ما این 

قشر را فراموش کرده ایم و اتفاقا در مواردی که سینمای ایران به این سنین پرداخته، مخاطب عمده ای داشته است.
به گزارش بنیاد فارابی؛ او تأکید کرد: نوجوان دوست دارد در سینما یا فیلم های جذاب سرگرم کننده ببیند یا فیلم هایی درباره خودش... ضمن آن که جسارت، روایت 
داستان و پرداخت شاخصه های مهمی در این زمینه هستند. نادر مقدس درباره هفتمین فیلم بلند سینمایی خود گفت: »شاه ماهی« فیلمی پرانرژی در کارنامه 
کاری من بوده و متفاوت است. این کارگردان ســینما که در فیلم هایش، اغلب چهره های جدیدی را به سینمای ایران معرفی کرده، درباره استفاده از چهره های 
جدید بازیگری در فیلم »شاه ماهی« گفت: واقعیت این است که تعدادی بازیگر خوب داریم که دایم در فیلم ها تکرار می شوند و سینمای روز ایران حول محور آن ها 
می چرخد، درحالی که سینمای ایران به بازیگر توانمند و باانگیزه نیاز دارد. کارگردان »دشت ارغوانی« و »رویای جوانی« درباره شیوه انتخاب بازیگران فیلم جدیدش 
گفت: انتخاب این بازیگران بدون فراخوان و سر و صداهای مرسوم صورت گرفت. درواقع بیشتر بازیگران »شاه ماهی« از هنرجویانی هستند که چند سالی است با 
آن ها کار می کنیم و اجرای صحنه ای داشته اند. برای این فیلم ترکیبی از جوانان و نوجوانان را در فهرست بازیگران خواهید دید که امیدوارم این ترکیب جواب بدهد. 
از نگاه من، این تجربه ای بود که باید انجام می دادیم و دیگران را هم ترغیب کنیم جرأت کنند به این سمت بروند. مقدس گفت: واقعیت این است که سینمای ما 
بازیگر متبحر نوجوان ۱۸ تا ۲۰سال ندارد و من قول می دهم از بین جوانان و نوجوانان فیلم »شاه ماهی« بازیگران خوبی را خواهید دید که هم چهره سینمایی دارند و هم بازیگران خوبی هستند. او ادامه داد: حدود چهار ماه 
درگیر انتخاب بازیگران این فیلم و تمرین با آن ها بودم. این تجربه ها، به هر حال ساده نیست. االن تقریبا ۱۰ تا ۱۲ بازیگر جوان و نوجوان دارم که توان آن ها را همایون ارشادی بازیگر باتجربه ما که به تازگی به »شاه ماهی« 
پیوسته، تأیید می کند. بازیگرانی که به راحتی تکنیک های خودشان را بدون تأثیرپذیری از شخص خاصی به کار می برند و این حتی درخصوص نوجوان اصلی قصه - که بازیگر کارکرده، آموزش دیده و فهمیده ای است- صدق 
می کند. این کارگردان در پایان با تأیید نگاه تازه مدیران بنیاد سینمایی فارابی در تغییر رویکرد و تقویت تولید فیلم های کودکان و نوجوانان، اظهار داشت: در گذشته فیلم های کودکان و نوجوانان صرفا برای جشنواره  فیلم  های 
کودکان و نوجوانان ساخته می شدند ولو راهی به اکران نمی یافتند اما خوشبختانه در دوره جدید این رویکرد تغییر پیدا کرده است. من هم فیلم »شاه ماهی« را برای آرشیوها نساخته ام. فیلم برای اکران عمومی یا شرکت در 

جشنواره ملی یا جهانی فجر آماده خواهد شد و اگر واجد شرایط باشد، آن را به دوره آینده جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان ارایه خواهم داد.

کیــوسک

»به هدی« سال آینده ساخته می شود  رکورد ۹۳ کشور در اسکار خارجی۲۰۲۰ پروانه نمایش »دو کیلومتر به کردان« صادر شد فیلمی با بازی شهاب حسینی 
اکران می شود

مهر:   اکران فیلم ســینمایی »هزارتو« با نام قبلی »البیرنت« ســاخته 
امیرحسین ترابی از ۲۴مهرماه در گروه سینمایی زندگی آغاز خواهد شد. 
در آستانه اکران »هزارتو« پوستر رسمی فیلم با طرحی از امیر صداقتی 
رونمایی شد. در خالصه داســتان فیلم آمده است: »زندگی یه هزارتوی 
پیچیده است، همه آدما دنبال راهی برای فرار هستند اما فقط یه مسیر 
خروج وجود داره و تا موقعی که به مرکزش نَرسی متوجهش نمیشی!« 
شهاب حسینی، ســاره بیات، غزال نظر، فریبا جدیکار، علیرضا ثانی فر 
شــیرین یزدان بخش، مریم معصومی و پژمان جمشیدی بازیگران این 
فیلم هستند. »هزارتو« از تولیدات ایران نوین فیلم است و سپهر سیفی 
تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد، همچنین پخــش »هزارتو« بر عهده 

خانه فیلم است.

مهر:  پروانه نمایش فیلم »دو کیلومتــر به کردان« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
محمدجعفر رضایی هنجنی صادر شد. این فیلم در ژانر اجتماعی ساخته شده و 
داستانی از کینه، دروغ و ناامیدی را روایت می کند؛ در نهایت این صفات منجر به 
اتفاقات ناخوشایند و جبران ناپذیر شده که باعث می شود فرد حتی از عزیزان خود 
بگذرد. حمیدرضا پگاه، شقایق فراهانی، مهدی صبایی، یوسف مرادیان، شهرزاد 
کمال زاده، علیرضا اســتادی، سیاوش چراغی پور، ســیاوش گرجستانی، مهری 
آل آقا، پروین ملکی و صفر کشکولی در این فیلم بازی کرده اند. عوامل این پروژه 
عبارتند از، مشاور پروژه: آناهید روستا، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: 
سعید غالمی، مدیر فیلمبرداری: مجید طرقی، مدیر صدابرداری: بهروز معاونیان 
طراح صحنه و لباس: شقایق اهلل وردی، طراح گریم: علی بهرامی فر، تدوین: کاوه 
ایمانی، موسیقی: بهنود یخچالی، منشــی صحنه: آنیتا فیروزبخت، مدیر تولید: 
حسین بشگرد، تیتراژ: اشــکان چگینی، عکاس: آرمین فلکی و جلوه های ویژه: 
امین ظهراب بیگی. اکران خصوصی فیلم روز یکشــنبه ۲۱مهر ساعت۱۹ سالن 
امام علی)ع( به نشانی اُتوبان شهیدستاری، نبش خیابان فردوس برگزار می شود.

ایسنا: امسال در مجموع ۹۳ کشور نمایندگان خود را برای رقابت در شاخه بهترین 
فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار به آکادمی معرفی کردند تا رکوردی جدید در 
شمار کشورهای شرکت کننده در این شاخه به ثبت برسد. آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی اسکار پس از بررسی تمامی آثار فهرست رسمی فیلم های واجد شرایط 
رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز سینمایی اسکار را منتشر کرد و اعالم 
کرد کشورهای غنا، نیجریه و ازبکستان برای نخستین بار در این رویداد شرکت 
می کنند. کمیته اسکار سینمای ایران نیز امسال مستند »در جستجوی فریده« 
به کارگردانی مشترک کوروش عطایی و آزاده موسوی را به عنوان نماینده ایران 
در این رویداد سینمایی برگزید. سینمای افغانستان نیز فیلم »حوا، مریم، عایشه« 
را به عنوان نماینده این کشور در این شــاخه از رقابت اسکار معرفی کرده بود اما 
این فیلم درنهایت نتوانست به فهرســت نهایی فیلم های غیرانگلیسی حاضر در 
اسکار۲۰۲۰ راه یابد. فهرست نامزدهای اولیه شاخه بهترین فیلم خارجی )که از 
امسال به شاخه بهترین فیلم بین المللی تغییر نام داده است( شامل ۱۰ فیلم در 
ماه سپتامبر اعالم می شــود و پنج فیلم راه یافته به جمع نامزدهای نهایی نیز روز 
۱۳ژانویه )۲۳دی ماه( مشخص می شود و مراسم اعطای جوایز نودودومین دوره 
این رویداد سینمایی در تاریخ ۹فوریه )بامداد دوشنبه ۲۱بهمن( برگزار خواهد شد.

 باشــگاه خبرنگاران جوان:   محمدرضا شــفاه؛ تهیه کننده سینما 
درباره آخرین وضعیت تولید »به هدی« به کارگردانی حســین دارابی 
گفت: احتماال ساخت این پروژه ســال آینده خواهد بود. او درخصوص 
اکران»دیدن این فیلم جرم اســت« گفت: هنوز جواب قطعی از ارشــاد 
به ما نداده اند و فقط می گویند باید صبر کنید و ممکن است سال آینده 
اکران شود. گفتنی است فیلم سینمایی »دیدن این فیلم جرم است« به 
کارگردانی رضا زهتابچیان در سی وهفتمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر 
حضور داشت. در خالصه داستان این فیلم آمده: فقط یک فیلم ۵دقیقه ای 
می خواســتم تا بعدا بتونم از زنم و دخترم دفاع کنم، ولی امونم ندادند... 
صدای آژیرهاشون داره نزدیک می شــه... االن مثل مور و ملخ می ریزن 
اینجا. امیر آقایی، لیندا کیانی، مهدی زمین پرداز، حسین پاکدل، محمود 
پاک نیت، حمیدرضا پگاه، احسان امانی و احسان شیخی بازیگران »دیدن 

این فیلم جرم است« هستند.


