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درحکمیازسویصالحیصورتگرفت

ابقای مختارپور در دبیرکلی نهاد کتابخانهها

در پی صدور احکام اعضای هیأت امنای کتابخانههای عمومی کشــور از ســوی
رئیــس جمهوری ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،علیرضــا مختارپور قهرودی
را بهعنــوان دبیــرکل هیــأت امنای کتابخانههای عمومی کشــور منصــوب کرد.
مختارپور از خرداد سال  1393در این سمت مشغول فعالیت است .در بخشی
از حکم ســیدعباس صالحی خطاب بــه مختارپورآمده«:نظر بهمراتب علمی
و فرهنگــی و تجربیــات اجرایی جنابعالی به اســتناد ماده  ٢قانون تأســیس و
نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور ،بهموجب این حکم به سمت «دبیرکل
هیأتامنــاء» منصوب میشــوید .امید میرود بــا اســتعانت از خداوند متعال
و بهرهگیــری از کلیــه ظرفیتهــای موجود و نیروهای کارآمد نســبت به تجهیز
و توســعه و نظارت بر فعالیت کتابخانههای عمومی کشــور ،ســامان بخشیدن
بهوضعیت نیروی انسانی ،تهیه طرحها و برنامههای الزم و اجرای سیاستهای
مصوب هیأتامنا و انجام ســایر وظایف محوله موفق و مؤید باشید ».عالوه بر
این ،همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی علیاصغر سیدآبادی را
بهعنوان «مشاور وزیر در امور برنامهریزی» منصوب کرد.

سراج و اعتمادی در جشنواره سیمرغ

اعضایهیأتانتخاببخشموسیقینهمینجشنواره
روی خط
بینالمللی ســیمرغ انتخاب شــدند .در بخــش «آواز»
خبر
پوریــا خواص ،محمد معتمدی ،حســامالدین ســراج،
در بخــش «خوانندگی پاپ» محمدرضا عقیلی ،مانی
رهنمــا ،خشــایار اعتمــادی و در بخش «گــروه ســرود» و «گروه نــوازی» مینو
قاســمپور ،میالد کیایــی و بهــزاد رواقی بهعنوان هیــأت انتخاب ایــن دوره از
جشنوارهمعرفیشدند.

بازنشر اثری از محمدرضا اصالنی

کتاب «بابا نوروز و انتظار» نوشته محمدرضا اصالنی در آستانه
سال جدید ،از سوی دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،بازنشر شد.این
اثر مناســب نوجوانان است و نام محمدرضا اصالنی بهعنوان
نویسنده و حسن عامهکن بهعنوان تصویرگر روی آن درج شده
است.

آغاز عیدانه کتاب در پایتخت

طرح عیدانه کتاب با شعار «کتاب عیدی دهیم» از روز گذشته ( 25اسفند ماه)
در کتابفروشــیهای عضو طرح در تهران آغاز به کار کــرد و تا  12فروردین ماه
ادامه خواهد داشــت .طرح عیدانه کتاب از  22اســفند ماه در کتابفروشیهای
ســایر اســتانها آغاز به کار کرد و عالقهمندان میتوانند برای اطالع از اســامی
کتابفروشــیهای عضــو طــرح عیدانــه کتــاب بــه ســایت www.ketabnet.ir
مراجعه کنند.

انتشار نظام نامه اکران

«نظام نامه جدید اکران» نهایی و از سوی سازمان سینمایی وزارت
ارشاد منتشر شد .بهدنبال درخواست مدیرعامل خانه سینما مبنی
بر اصــاح بندهایی از نظام نامه اکران ،اصالحات انجام و نســخه
نهایی توســط رئیس ســازمان امور ســینمایی و ســمعی بصری به
معاونت نظارت و ارزشیابی ابالغ شد.

ماجراهای پایتخت در تعطیالت رؤیایی
پارسا احمدی

اگربخواهیداززاویهنگاهمدیرانتلویزیونیب هروزهای
آغازین سال  ۹۷بنگرید ،پخش سریال «پایتخت» و
بازگشت دیگرباره آن بهکنداکتور ویژه برنامههای این
ایــام ،بهترین رخداد نوروز اســت؛ مجموعــهای که از
نگاه مردم نیز عنوان بهترین سریال چند سال اخیر را
از آن خود کرده است .اما ظاهراً همراه با «پایتخت»
اتفاقات دیگری نیز در راه است .در این گزارش ضمن
آنکه نیم نگاهی به این سریال میاندازیم ،شما را با
دیگر سریالهای نوروزی ،داستان و همچنین برخی
عواملساختآنهاآشنامیکنیم.
ëëتلویزیونسال۹۷رابا4سریالآغازمیکند
بهگــزارش «ایــران» ،تلویزیون در نــوروز ۹۷چهار
ســریال را برای پخش از شــبکههای سراســری سیما
در نظــر گرفتــه اســت .ســریالهای«پایتخت»(،)۵
«تعطیالت رؤیایــی»« ،دیوار به دیــوار»( )۲و«هیأت
مدیــره» به ترتیب از شــبکههای یک ،دو ،ســه و پنج
ســیما پخش میشوند .امســال تلویزیون شــاهد دو
بازگشت است .ابتدا بازگشت مجموعه کاله قرمزی
کــه در نــوروز  ۹۶بهدلیــل اختــاف مالــی میــان تیم
ســازنده و مدیــران صداوســیما امــکان پخــش پیدا
نکرد و بازگشــت دوم هم مربوط ب ه سریال پایتخت
اســت .پایتخــت بعــد از یــک دوره حضــور در میان
سریالهای ویژه ماه رمضان دوباره به جایگاه اصلی
خود یعنی نوروز بازگشــته اســت .در نشست معاون
ســیما برای اعالم برنامههای نوروزی ســیما ،عنوان
شــد که تلویزیــون پنــج ســریال آمــاده دارد اما فقط
برای چهار شــبکه کنداکتور پخش سریال دیده شده
و سریال پنجم بعد از عید پخش میشود .این اتفاق
باعث شــد تا در آستانه عید ،شبکه سه سیما سریال
نوروزیاش را عوض کند.
ëëپایتخت۵بایککارنامهموفق
خانوادهای مازندرانی بــرای مهاجرت به تهران،
همه زندگیشان را بار کامیون میکنند و به پایتخت
میآیند و همین شــروع ماجرای دنبالــهداری به نام
«پایتخت» میشود .پایتخت دنباله دارترین سریال
تلویزیونی اســت که تا امروز در صداوســیما ســاخته
شــده اســت .با آنکــه هــر چقــدر از عمر این ســریال
میگــذرد ارتبــاط آن بــا پایتخــت و تهــران نشــینی
کمرنگتر شــده اما داســتان آن با ایدههای محســن
تنابنده در مقام سرپرســت نویسندگان ،باعث شده
تا پایتخت همچنان محبوبترین سریال چند سال
اخیــر تلویزیــون باشــد؛ محبوبیتــی که باعث شــد تا
امسال اتفاق ویژهای برای پایتخت رخ دهد.
ســازمان اوج که در سینما ســراغ پروژههای ویژه
میرود و ساخت برخی فیلمهای پرهزینه را برعهده
میگیرد ،امسال ســرمایهگذار ساخت پایتخت شده
اســت .طبعــاً ورود اوج بــه پــروژه ســاخت پایتخت،
داســتان این سریال را به سمت اهداف فرهنگی این

خداحافظی«الیورتوئیست»

نمایــش موزیــکال «الیور توئیســت» با  ١٢٢اجــرا و بیش از  ۱۰۰هزار تماشــاگر
بــه ایســتگاه پایانی اجرای خــود در تاالر وحدت رســید .این نمایش کــه از آذر
سالجاری اجراهای خود را در تاالر وحدت آغاز کرد ،امروز( ۲۶اسفند) آخرین
اجرای خود را روی صحنه تاالر وحدت میبرد.

انتخاب هیأت مدیره جدید «آسیفا»

خداحافظی شفیعی از مدیریت تئاتر

مهدی شفیعی با انتشار یادداشتی کوتاه انتصاب شهرام کرمی بهعنوان مدیرکل
م رســمی برای
جدیــد هنرهــای نمایشــی را تأییــد کــرد .در حالــی کــه هنــوز حکــ 
جابهجایی مدیرکل هنرهای نمایشــی صادر نشــده اســت ،از روز پنجشنبه خبری
مبنی بر امضای حکم شــهرام کرمی به جای مهدی شــفیعی در رسانهها پخش
شد ،این در حالی است که جمع زیادی از تئاتریها در روزهای گذشته با راهاندازی
یک فراخوان ،خواستار ابقای مهدی شفیعی در پست مدیرکلی هنرهای نمایشی
بودند .اما پس از پخش خبرهایی از انتخاب قطعی شهرام کرمی ،شفیعی صبح
جمعه( ۲۵اسفند ماه) متنی را منتشر کرد که البته در گفتوگو با ایسنا تأکید کرد
که این متن به معنای استعفا نیست.

آن سوی
مرز
ایسنا

ساخت «جیمز باند »۲۵

بیستوپنجمین فیلم از مجموعه «جیمز باند» که قرار شده سال  ۲۰۱۹به روی
پرده برود ،توســط «دنی بویل» ساخته میشود؛ این آخرین فیلم « »۰۰۷است
کــه در آن «دنیــل کریگ» نقــش اصلی را ایفــا میکند« .دنی بویــل» ،کارگردان
«میلیونــر زاغهنشــین» گفته که همزمــان روی یک فیلم کمدی به نویســندگی
«ریچارد کورتیس» هم کار میکند که قرار اســت طی شــش یا هفت هفته آینده
کلید بخورد .این کارگردان انگلیســی پیشتر نیز در سالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۵برای
کارگردانی دو فیلم «سقوط آسمانی» و «شبح» مد نظر کمپانی سازنده «جیمز
باند» بوده است« .دنی بویل» که در سال  ۲۰۰۸با فیلم تحسینبرانگیز «میلیونر
زاغهنشین» موفق به کسب هشت جایز ه اسکار ،از جمله بهترین کارگردانی شد،
نخســتین فیلم بلند خود را در ســال  ۱۹۹۴بهنام «گودال کمعمق» ساخت .این
فیلم پرفروشترین اثر ســینمای انگلیس در ســال  ۱۹۹۵شــد ۱۲۷« .ســاعت»،
«خلسه» و «استیو جابز» از جمله دیگر آثار این کارگردان  ۶۱ساله هستند.

وصال روحانی

«دیوار به دیوار»۲

بهتصویر میکشــیم ».مهمترین چیزی که میشود
درباره «تعطیالت رؤیایی» گفت حضور مجدد علی
صادقی به تلویزیون اســت .صادقی بعــد از دورهای
پــرکار در تلویزیــون ،پایــش به فیلمهای ســینمایی
کمکیفیت شــبکه نمایش خانگی باز شــد و مدتها
از تلویزیــون دور ماند که حاال بــاز هم با مجموعهای
طنزبهتلویزیونبازگشتهاست.محمدرضاشریفینیا
دیگر بازیگر ســریال «تعطیالت رؤیایی» است که در
کنار بازیگری وظیفه بازیگردانی سریال را نیز برعهده
دارد .اســتفاده از چهرههای تکراری سریالهای طنز
تلویزیونی ،رفتن سراغ داستانهای فانتزی و حضور
در جزیره کیش همگی الگوهای نخ نما شدهای را به
نمایش میگذارد که شــبکه دو برای نوروز مخلوطی
از آن را در ســریال «تعطیالت رؤیایی» استفاده کرده
است.
ëëحذفناگهانیآرماندو
شــبکه ســه ســیما برای نوروز ســریال«آرماندو»
بهکارگردانی احســان عبدیپــور را معرفی کرده بود.
ایــن ســریال اما بــه ناگهان از ســوی شــبکه ســه کنار
گذاشــته شــد و ســریال «دیــوار به دیــوار »۲کــه هنوز
مراحــل فیلمبــرداری آن تکمیــل نشــده جایگزیــن
«آرماندو» شــد .شــبکه ســه هنــوز علت ایــن تغییر
ناگهانــی را اعــام نکرده اســت .تولید فصــل دوم از
مجموعــه تلویزیونی «دیوار به دیوار» تنها یک دلیل
داشــت و آن اســتقبال خوب از ســری اول این سریال
بــود که در نوروز  ۹۶از شــبکه ســه ســیما پخش شــد.

«تعطیالترویایی»

«پایتخت »5

دیــوار به دیوار به کارگردانی ســامان مقدم ،داســتان
چنــد خانــواده را روایت میکــرد که بهدلیــل پرونده
قضایی مربوط به یک پروژه مســکونی مجبور بودند
تــا تعییــن تکلیــف پرونــده در یــک عمــارت بزرگ
ویالیــی در کنار هم زندگی کنند .حضور موفق پژمان
جمشــیدی ،امیر مهدی ژولــه ،فرهاد آئیــش ،گوهر
خیراندیش ،آزاده صمدی و ویشکا آسایش در «دیوار
بــه دیوار  »۱از این مجموعه خاطره خوبی را در ذهن
بیننــدگان تلویزیــون به جای گذاشــت و حتی باعث
شــد تا آئیش به خاطــر بازی در این ســریال و در کنار
ایفاینقشدرمجموعه«پردهنشین»جایزهبهترین
بازیگر مرد تلویزیون را به دســت آورد .اگر قرار باشــد
برای سریالهای نوروزی تلویزیون رقابتی بر سر بهتر
بودنومیزانمخاطبدرنظرگرفتهشود،احتماالًدو
گزینه اصلی این رقابت «پایتخت» و «دیوار به دیوار»
خواهندبود.
ëëهیأتمدیره،آغازیبریکحضورطوالنی
شــبکه پنــج ســیما از ابتــدای ســال  ۹۷تکلیــف
پخش ســریالهایش بــرای ســال پیش رو را روشــن
کــرده ،به طــوری که یک ســریال  ۱۰۰قســمتی بهنام
«هیــأت مدیــره» تولید کــرده که  ۱۵قســمت اول آن
در ایــام نوروز پخش خواهد شــد .نکتــه جالب توجه
در انتخــاب کارگردانهــای ســریالهای نــوروزی این
اســت که به غیر از شــبکه یک سیما ،باقی شبکهها و
از جمله شــبکه پنج با کارگردانهای ســینمایی ســاز
برای تولید سریال همکاری کردهاند و «هیأت مدیره»

پایان فیلمبرداری افسانه تازه گانگستری مارتین اسکورسیسی

تقابل تازه و البته بسیار گران «دنیرو» و «پاچینو»

فیلمبرداری «ایرلندی» (یا مرد ایرلندی) آخرین کار[و شــاید شــاهکار]
مارتیناسکورسیسیدیروز(جمعه 25اسفند) درشهرنیویورکبهپایان
رســید تــا پای در مرحلــه تدوین و تکمیل خود بگذارد و بنابر شــنیدهها،
قبل از پاییز  )1398( 2019اکران شود .این فیلم با مدیریت فیلمبرداری
«رودریگو پریتو» قرار است توسط «تلما شون میکر» تدوین شود .شواهد
امر حکایت از آن دارد که این فیلمســاز 76ســاله متولد شــهر نیویورک،
اهــداف و اندیشــههای متفاوتــی را در ارتبــاط با ایــن فیلم در ســردارد و
وسواساوبرایکاملکردنایناثرهنریجدید،حدومرزینمیشناسد.
«ایرلنــدی» با ســناریویی از «اســتیون زالیان» و براســاس رمانــی به نام
«شنیدم تو خانهها را رنگ میزنی» نوشته «چارلز براند» درباره زندگی و
دستاوردهایهولناکمردیواقعیبهنام«فرانکشیران»است.شیران
(با بازی رابرت دنیرو ،دوســت و همکار قدیمی اسکورسیســی) به ظاهر
لیدر یک اتحادیه کارگری در نیویورک ،اما در خفا و در واقعیت ،تبهکاری
خونســرد و بیرحم و یک مأمور قتل در اســتخدام خاندان گانگســتری
ایتالیایی تبار بوفالینو در شهر نیویورک بوده است؛ مردی که افراد تعیین
شــده از ســوی این خانواده را بیســر و صدا از میان برمی داشــته و هیچ
سنیویورک
مدرکمحکمهپسندیرانیزبهجاینمیگذاشتهاست.پلی 
سالها در پی او و سایر سران بوفالینو بود ،اما به خاطر نبود مدارک کافی
نمیتوانستاورادستگیرکند،تااینکهسالهابعدودربسترمرگ-خود-
ازجنایاتمخوفاشدرراهحفظامپراطوریتوأمباجنایتبوفالینوپرده
یدارد.
برم 
ëëتروروحذفجیمیهوفا
«ایرلنــدی» بخصوص بر ســهم شــیران در ترور و حــذف «جیمی
هوفا» تمرکز میکند که خود از گانگسترهای بزرگ آن دوران (دهههای
 1930تــا  )1940بود .اسکورسیســی عــاوه بر دنیرو کــه «ایرلندی» باب
نهمیــن مرتبه همکاریاش بــا این کارگــردان را پساز  23ســال وقفه
گشــوده است ،از هنرپیشههای برجسته دیگری هم در فیلم جدیدش
بهره میگیرد که الپاچینو از سرآمدان آنهاست که نقش جیمی هوفا را
در فیلم بازی میکند .این چهارمین فیلم مشترک دنیرو و پاچینو پس

ک در «پدرخوانده ( »2محصول « ،)1974مخمصه»
از ســه کار مشــتر 
( )1995و «قتل عادالنه» ( )2008اســت .هر چند در «پدرخوانده» این
دو هیچ صحنه مشترکی نداشتند و دنیرو در آن نقش پدربزرگ کاراکتر
الپاچینو (مایکل کورلئونه) را بازی میکرد!
ëëخروج«جوپشی»ازدنیایبازنشستگی
جو پشی که بعداز فتح جایزه اسکار برای بازی در فیلم گانگستری و
کالسیک دیگری از اسکورسیسی با نام آشنای «رفقای خوب» ( )1990و
سپسچندینوچندفیلمپرفروشولیمعمولی،چندسالیدرحالت
بازنشســتگی به ســر میبرد ،از پروژه «مرد ایرلندی» بهقدری خوشش
آمده که پیشنهاد اسکورسیسی را برای پایان دادن ب ه گوشه نشینی خود و
بازی در این فیلم پذیرفته و نقش یکی از اعضای خاندان بوفالینو با نام
راسل بوفالینو را در این فیلم بازی میکند .هاروی کیتل هم که  42سال
پیش تبهکار باج بگیر فیلم فراموش نشدنی دیگر اسکورسیسی با نام
«رانندهتاکسی»بودودرسکانستکاندهندهپایانیفیلمتوسطکاراکتر
کمال طلب اما پریشان خاطر رابرت دنیرو کشته شد و خونش در و دیوار
را ســرخ کرد ،یک بار دیگر امکان همکاری با اســتاد خلق داســتانهای
کالسیک جنایی را بهدست آورده است .در همین ارتباط آوردن نام آنا
پاکویین،ریرومانووکاترینناردوچیبهعنوانسایرایفاءکنندگانرلهای
اعضای خانواده بوفالینو و همچنین جسی پلهمونژ که یکی از نقشهای
اصلــی بهنام چاکی اوبرایــن را بازی میکند؛ همچنین باید از اســتیفن
گراهام ،بابی کارناواله و الکسا پاالدینو (ایفاگر نقش همسر کاراکتر دنیرو)
نیز نام ببریم که در این فیلم نقشهایی را برعهده گرفتهاند.
ëëتأخیرهایغیرقابلاجتناب
اسکورسیسیسالهابهساخت«ایرلندی»میاندیشیداماپروژههای
متعدد دیگری که در دســت ســاخت داشــت« ،شاترآیســلند» (،)2010
«هوگو» (« ،)2011گرگ وال اســتریت» ( )2013و ســرانجام درام مذهبی
«سکوت»()2016مجالاینکارراازاوگرفتهبودتااینکهسرانجامباشروع
کار پیشتولید ایرلندی از پاییز  2016ســاخت این فیلم را کلید زد و پس
از کامل شدن بازیگران و سایر کادرهای تولید و نهایی شدن متن سناریو،
فیلمبرداری آن از  11شــهریور امســال در روندی آرام و حساب شده آغاز

ماریو بارگاس یوســا ،نویسنده پرویی برنده جایزه نوبل ادبیات که برای
دریافت جایزهای به روسیه رفته ،طی دیدارهایی با عالقه مندانش ،به
بحث کم رنگ شــدن هنرمتعالی و تبدیل فرهنگ به ســرگرمی اشاره
کــرده و آن را یکــی از بزرگتریــن مشــکالت زمــان حاضر عنــوان کرده
اســت .ایــن نویســنده پرویی با اشــاره به انقالبــی که طی دهــه اخیر در
وســایل ارتباط جمعی رخ داده ،این تحول بزرگ را که همچنان مســیر
رو بــه جلویــی را طی میکند ،یک ویژگی مثبت دانســته و گفته اســت:
«به واســطه این تحول کنترل اطالعات در جهان امروز بســیار مشــکل

شــده اســت .رؤیای بســیاری از صاحبان قــدرت برای کنتــرل اطالعات
و ارائه گزینشــی آنچــه خود-به آن -عالقهدارنــد ،در حال حاضر عمالً
غیرممکن شــده و این موضوع بســیار مثبت اســت ».از ســوی دیگر او
تأکید کرده گســترش وســایل ارتباط جمعی نشــان داده که همزمان با
گسترش آن ،فرهنگ به مقولهای کوچک و سطحی تبدیل شده است.
به گفته یوسا این موضوع در حوزههای دیگر نیز تأثیر داشته اما به طور
اخص در حوزه هنر به درجهای رسیده که تشخیص واقعی میان یک اثر
هنری و یک کپی (تقلید) غیرممکن شده است .برخی فیلسوفان این

نیــز به کارگردانی مازیار میری ســاخته شــده اســت.
علی خودسیانی نویســنده فیلمنامه سریال«هیأت
توگویــی درباره داســتان این ســریال
مدیــره» در گف 
که پیرامون مشــکالت آپارتمان نشینی است ،گفته:
«ما ســعی کردیم بهجای اینکه تماشاگر را به معما
بکشانیم بیشتر او را با اتفاقات سادهای که در زندگی
همــه آدمها رخ میدهــد مواجه کنیــم ،از همین رو
ســعی کردیم طنز شیرینی هم در داستانها باشد تا
کاری جذاب درآید .مازیار میری نیز که معتقد است
«هیأت مدیره»مانند سریالهای خاطره ساز قدیمی
تلویزیون اســت در همین رابطه نیز گفته«:به نظرم
ویژگی سریال «هیأت مدیره» زبان و لحن جدید و در
عینحالنوستالژیکاست.ماایننوعسریالهارادر
دهههای هفتاد از تلویزیون میدیدیم مانند ســریال
«همسران» و «خانه سبز» که لحن شیرینی داشتند.
تفاوت سریال «هیأت مدیره» با دیگر سریالهایی که
در این فضا ساخته میشود این است که ساکنان این
آپارتمان با هم تصمیم میگیرند معضالت خود را
حلکنند».
بــرای ســنجش موفقیــت هر کــدام از ایــن چهار
سریالتلویزیونیومشخصشدنعیارمجموعههای
داســتانی ســیما در نوروز  ،۹۷باید تا پایان تعطیالت
سال نو صبر کرد و این فرصت طالیی را به شبکههای
تلویزیونــی داد کــه در رقابت با رقبای جدیشــان در
سرگرمسازی مخاطبان بتوانند توانمندی خود را در
معرض قضاوت مردم و منتقدان قرار دهند.

رئیس سازمان سینمایی در تبریز عنوان کرد

هر  2روز یک جایزه بینالمللی
برای هنرمندان ایرانی

نمایی از «ایرلندی» ،فیلم گانگستری و خبرساز جدی مارتین اسکورسیسی

شــد .امروز که فقط کارهای موســوم به «پس از تولید» و موسیقیگذاری
و بعضی اسپشــیال افکتها باقی مانده ،گفته میشود که این بیگمان
گرانتریــن فیلم تمامی دوران  55ســاله فیلمســازی اسکورسیســی به
حساب میآید و بودجهای که ابتدا 105میلیون و سپس 125میلیون دالر
اعالم شده بود ،اینکه سر به 140میلیون دالر زده است و چون هنوز برخی
کارهایفیلمباقیاست،اینبودجهبهاضافههزینههایتبلیغاتیفیلم
احتماالًبه 175میلیون دالر سر خواهد زد.
یاعتنابهمجریاناسکار
ëëب 
بــا اینکــه آکادمــی علــوم ســینمایی و هنرهــای تصویــری اصــوالً با
اسکورسیســی بهعنوان یکی از ســردمداران مکتب فیلمسازان مستقل
نیویورکی و ضد کلیشــهها و اندیشههای هالیوودی خوب نیست و فقط
یک بار و با اکران جوایز اسکار برترین فیلم و کارگردانی سال ( 2006برای
فیلم جنایی -گانگستری «مرحوم») را به وی ارزانی داشته و به دفعات
حــق وی را تضییــع کرده اســت .اما نــام و اعتبارو افتخــارات او به حدی
است که شرکتهای نت فلیکس ،تری بکا و سیکه لیا که تولید و توزیع
«ایرلندی» را برعهده دارند ،از افزودن کار تازه وی به رزومه فعالیتهای
خویش احســاس افتخار میکنند و هیچ نگرانی بابت هرگونه خســران
احتمالیمرتبطبا«ایرلندی»ندارند؛خسرانیکهاحتماالًتبدیلبهیکی
ازبرترینکارهایگانگستریتاریخسینماخواهدشد.

نگرانی یوسا از کم رنگ شدن هنر متعالی در دنیای امروز

فرهنگ در دنیای امروز تبدیل به سرگرمی شده است

«هیات مدیره»

خبر

IMDB

مهــدی خرمیــان ،مریــم کشــکولی نیــا ،مهــرداد شــیخان ،روانبخش
صادقی و حسین مرادیزاده بهعنوان پنج عضو هیأت مدیره «آسیفا»
انتخــاب شــدند .در انتخابات انجمن ســینمایی فیلمســازان ایران که
چهارشنبه شب برگزار شد ،سارا نامجو عضو علی البدل ،محمد مقدم
عضو علی البدل ،میثم حسینی بازرس اصلی و سعید حاجی بابایی
نیز بهعنوان بازرس علی البدل معرفی شدند.

سینمای
جهان

سازمان متمایل کرده و بهدنبال آن پای داعش را به
قصهنقیمعمولیوخانوادهاشبازکردهاست.حال
بــا این توصیف ،باید دید پایتخت بار دیگر تماشــاگر
تلویزیونــی را همچون ســالهای قبل بــا خود همراه
خواهــد کرد یا نــه؟ اوج در ســال  ۹۶فیلــم «به وقت
شــام»را نیز ســاخت که آن فیلم هم دربــاره حضور
ایــران در ســوریه و مقابله با گروه تروریســتی داعش
بــود .رویکــرد اوج نمایش ،حضــور نیروهــای ایرانی
در ســوریه اســت و از فیلم تراژیک به «وقت شام» تا
سریال خانوادگی و کمدی «پایتخت» را دربرگرفته و
همینموضوعمتفاوتترینپایتختسالهایاخیر
را رقم زده است .سیروس مقدم کارگردان مجموعه
پایتخت در مراســم اختتامیه جشــنواره جام جم ،از
پایتخت  ۵بهعنوان هدیه و عیدی تلویزیون به مردم
نــام برد .این موضوع در روزهای اخیر به شــکلهای
مختلــف در صحبتهــای مدیــران تلویزیــون تکرار
شــده و میشــود حدس زد که صداوســیما حســاب
ویژهای روی موفقیت این سریال باز کرده است .الهام
غفوری تهیهکننده پایتخت  ،۵درباره خط داســتانی
این فصل از پایتخت به «ایران» میگوید« :پایتخت
 ۵به لحاظ مضمون اصلی ،ادامه پایتختهای قبلی
است ،یعنی محور خانواده ،مسأله اصلی و اینکه یک
خانواده ایرانیوقتی درکانونهایبحرانوسنتیقرار
میگیرد ،چگونه اختالفات را کنار گذاشته و با همدلی
و همفکــری از موانع عبور میکنند .این بار قصه این
خانــواده به خارج از مرزهای ایران کشــیده میشــود
و ماجراهایــی جالــب و جــذاب ».غفــوری همچنین
تغییرات این سری از سریال را این گونه بیان میکند:
«در ایــن فصل از پایتخت ،بهتاش پســر بهبود که از
ســربازی بازگشــته و نقــش او را بهرام افشــاری بازی
میکنــد و همچنیــن یک دختــر دو رگه انگلیســی -
ایرانــی که یکی از نقشهای مهم از خارج از کشــور را
بازی میکند به کار اضافه شده است».
ëëتعطیالترؤیاییباچهرههایتکراری
شــبکه دو ســیما بــرای تعطیــات عیــد ســریال
 ۱۵قسمتی «تعطیالت رؤیایی» را آماده کرده است.
ســریالی کمدی که ابتدا «افتاده ها»نام داشــت و به
کارگردانــی علیرضــا امینی ســاخته شــده اســت .در
خالصه داســتان منتشــر شــده از این ســریال ،آمده:
«تعطیالترؤیایی،داستاندوبرادراستکههرکدام
در مسیر علم و ثروت به موفقیتهایی رسیدهاند و در
ایام نوروز تصمیم میگیرند به دعوت یکی از برادرها
بهصورتزمینیبهکیشسفرکنند».
مجیــد اوجی ،تهیــه کننده«تعطیــات رؤیایی»
پیشتــر درباره این ســریال گفته« :بــا توجه به اینکه
ســفر ایــن دو خانــواده زمینــی اســت ،آنهــا از شــیراز
حرکــت کــرده و بــه بندرگاه چــارک میرســند و بعد
راهــی کیــش میشــوند .بــه همیــن دلیــل در طــول
مســیر ،جذابیتهــا و زیباییهای بخشــی از ایــران را

مقوله را مثبت ارزیابی میکنند و میگویند که سرانجام به یک فرهنگ
دموکراتیک دســت پیدا کردهایم که به همگان تعلق دارد ،اما به گمان
من تقلیل فرهنگ خطر بزرگی را در پی دارد زیرا اگر فرهنگ به تفنن و
سرگرمیخالص،تنوعصرفوهمچنینسکونوبیتحرکیدچارشود،
تفکر انتقادی را که تأثیر بسیاری بر رشد و بالندگی بشریت داشته است
خلع ید خواهد کرد ».یوســا ب ه دلیل انتشــار اثر خود با عنوان «قهرمان
محافظهکار» به زبان روسی از سوی هیأت داوران جایزه «یاسنایا پولیانا»
شایستهدریافتاینجایزهشناختهشد.

رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی در مراســم افتتــاح نخســتین پردیس
سینمایی شمالغرب کشور در تبریز با بیان اینکه
«مرزهای ســنتی در دنیای امروز معنــا ندارد»،
گفت« :دنیــای امروز به معنــای نهضت تولید
محتــوا و همــگام با زبــان فرهنگــی روز حرکت
کــردن اســت ».محمــد مهــدی حیدریــان روز
پنجشنبهدراینمراسمضمناشارهبهاقدامات
فرهنگی یک ســال گذشته این ســازمان ،گفت:
«در این مدت هر ســه روز یک فیلم و  1.5سالن
سینمایی ساخته شد .از سوی دیگر سال گذشته
همچنینهنرمندانکشوردرهر 2روزیکجایزه
بینالمللــی دریافت کردنــد ».وی با بیان اینکه
این اقدامات امری بیسابقه در عرصه فرهنگ
و هنر کشــور به شــمار میآید ادامه داد«:زمانی
شعر و روایتگری و نظم عهده دار امور فرهنگی
بود ،اما در عصر حاضر این مسئولیت بر عهده
تصویروسینماست.خوشبختانهدرعصرحاضر
ماتصویرسازانبینالمللیزیادیداریمکهاینها
پایههای تمدن فرهنگ بشــری در عصر حاضر
را برعهده دارند ».حیدریان با تأکید بر ضرورت
احساس مســئولیت در برابر هنرمندان و حوزه
فرهنــگ و هنر اظهار کرد« :در شــهری صحبت
میکنیمکهتواناییفرهنگیوهنریآنبینظیر
است و امیدواریم تبریز پرچم دار حوزه فرهنگ
و تصویر باشــد .تبریز ســابقه فرهنگــی غنی در
داشــتن سالنهای متعدد سینمایی دارد با این
حال متأسفانه در چند سال گذشته تبریز از این
سابقه فرهنگی قدری عقب ماند که امیدواریم
با افتتاح ســالنهای ســینما بازهم شاهد رونق
فضای فرهنگی و هنری در این شــهر باشــیم».
وی افزود« :امسال شاهد تغییر در جشنواره فجر
بودیــم و امیدواریم با کمک اهالی هنر تبریز در
سال آینده شــاهد جهش در این عرصه و تولید
محتوای غنی و متفاوت باشــیم .باید در رویداد
تبریز  2018جشــنوارهای مشــابه جشنواره فیلم
فجر را در تبریز نیز برگزار کنیم».

