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بــه بخــش مســابقه جشــنواره
بینالمللیانیمیشن«گلدنکوکر»
در کشور بلغارستان راه یافتند.
ëëفیلــم ســینمایی «گورکــن»
بــه کارگردانــی کاظــم مالیی در
اولیــن حضــور بینالمللی خود
در بیســت و ســومین جشــنواره
بینالمللی فیلم شانگهای چین
به نمایش در میآید.

خط خبر

تحریــر در صــدای هنرجویــان
مناسبدانستهاست.
ëëمدیرعامــل بنیــاد رودکــی و
معــاون فنــی اپــرای دولتــی وین
از طریق ویدئــو کنفرانــس درباره
همکاریهــای مشــترک از جملــه
توگو
نوســازی تــاالر وحــدت گف 
کردند.بــا توجــه بــه ویژگیهــای
مشترک تاالر وحدت و سالن اپرای
وین ،تجهیز ،بازســازی و نوســازی
بخــش ماشــینری و فنــی تــاالر
وحــدت و همچنین ارائه مشــاوره
در استانداردســازی تجهیــزات
نگهداری ســازها و نتها از نکات
مهم این کنفرانس ویدئویی بود.
ëëمجموعــه شــعری از حســین
توالیی که توســط بخــش کودک
و نوجــوان انتشــارات علمــی و
فرهنگی«پرنــده آبــی» منتشــر
شده،نامزدهجدهمینجشنواره
قلم زرین شد.
ëëآثار رسیده به دبیرخانه سومین
جشــنواره عکــس تلفــن همــراه
«هشــت» داوری شــدند و ۸۵
عکس به نمایشگاه راه یافت.
ëëدوانیمیشــن ایرانــی «خاطــره
نمنــاک» و «ایــن ســو ،آن ســو»

صدرنشینی یک فیلم ساخت دو سال پیش
در جدول پرفروشها
وصال روحانی
خبرنگار

صدرنشــین شــدن یک فیلم ساخت دو
ســال پیــش در جــداول پرفروشتریــن
فیلمهــای ایــن هفتــه امریکای شــمالی
ســند تازه و قاطعــی در خصوص بالیای
مهلکی اســت که بیمــاری مرگبــار کرونا
بر ســر سینمای امریکا و بواقع بر کل هنر
هفتم نازل کرده است.
فیلمــی کــه فقــط بــا  153هــزار دالر
فروش در  44درایوین ســینما و در زمینه
عرضــه ویدئویــی و اجــارهای ( )vodیــا
( Streamingدانلــود روی چنــد ســایت
مرتبــط بــا ســاخت فیلــم) در صــدر
سودســازترین آثار این هفته ســینماهای
امریــکای شــمالی و مرکــزی نشســت،
کاری ترســناک و ماوراءالطبیعــی به نام
«تعقیــب شــده» (یا «تحــت تعقیب»)
است که سناریوی آن را تاد کلیک نوشته
و آنتوان لی آن را کارگردانی کرده که این
البته اولین فیلم بلند آنتوان لی در مقام
یــک کارگردان اســت .یک نقطــه تفاوت
«تعقیب شــده» با ســایر آثار روز ســینما
نــوع فیلمبــرداری آن اســت کــه بهنظــر
میرســد تمــام تصاویــر و کل ماجــرا از
یــک  Screencastو دوربیــن واحد گرفته
و روایت شــده و بیننده ایــن حس را پیدا
میکنــد کــه دارد تصاویر را بــه روی پرده
بــزرگ و حتــی صفحــه تلویزیــون و نه با
شیوههای  35یا  70میلیمتری بلکه روی
کامپیوترش و یک وب پیج نگاه میکند و
این مسأله بهعنوان نوعی تنوع در دیدن
فیلمهــای تــازه میتوانــد مزیتی خاص
برای « »Followedتلقی شود.
ëëمدتها پس از ستایشهای اولیه
در عین حال نبایــد فراموش کرد که
ایــن فیلم نــه کاری تــازه بلکه محصول

 2018اســت و  22مــاه پیــش یعنــی در
ســپتامبر ( 2018شــهریور  )1397اولین
نمایش بینالمللی خود را در جشنواره
بینالملــل بربنک امریــکا تجربه کرد و
مورد ســتایش حاضران هم قرار گرفت
ت داوران آن جشــنواره جایــزه
و هیــأ 
بهترین فیلم ســبک وحشــت (هــارور)
در بیــن فیلــم اولیهــا (کارگردانانی که
اولیــن کار بلندشــان را تجربــه کردهاند)
به ایــن فیلم و ســازندگی آن اهــدا کرد.
تقویم بشــدت پر پخش آثار ســینمایی
در امریــکای شــمالی و کل جهــان
ســبب شــد این فیلم تا ایــن هفته هرگز
اکــران عمومی نشــود و فقــط در برخی
شــبکههای نمایشــی خانگــی در اختیار
عالقهمنــدان قــرار گیــرد .امــا وضعیت
افتضاحی که در امریکا ،کانادا و مکزیک
بــه ســبب هجومهــای کرونــا در تمامی
شــئون ایجاد شــده ،ســبب شــد گلوبال
ویــو کمپانــی ســازنده توزیعکننــده ایــن
فیلــم و اتحادیــه ســینماداران امریکا بر
ســر پخش عمومی آن به توافق برســند
و بــا اینکــه این یــک پیــروزی دیرهنگام
و بــر پایــه فروشــی بســیار نــازل بــرای
«تحــت تعقیب» شــده اســت امــا لی و
همکارانــش میتواننــد بــه ایــن ببالنــد
کــه فیلمشــان ســرانجام در صــدر آثــار
سودســاز ســینماهای امریــکا نشســته و
بــه تبع آن بــه جمع فیلمهــای اندک و
نخبهای پیوسته که در طول هر سال و هر
دهه در این فهرســت اول میشــوند و از
این بابت از سایرین تفکیک میگردند.
ëëپیامدهــای تلخ کــوچ به هتــل نفرین
شده
« »Followedبــا بازی هنرپیشــههای
عمدتــاً درجــه دوم و ســومی مانند متیو
ســولومون ،ســم والن تایــن ،تیــم درایر،

کاتیلیــن گریــس ،کلســی گریــس وولــد
و البتــه جــان ســویج آشــنا و کهنــهکار
متمرکــزی بهنــام دراب دمایــک با بازی
متیــو ســولومون اســت ،دمایــک ،مالک
چنــد ســایت و پایــگاه خبــری جنجالــی
در دنیــای مجــازی در امریــکا اســت کــه
اوضاعــش بــه لحــاظ مالی عالی نشــان
میدهــد و روزگار بــر وفــق مــراد اوســت
تــا اینکــه روزی تصمیــم میگیــرد مقر و
تأسیســات خــود را بــه محــل یــک هتل
متروکه که طلســم شــده اســت و اشــباح
بــر آن حکــم میرانند منتقل کنــد و این
کــوچ همــان و بدبخــت شــدن دمایک و
همراهانش همان.
مدیــر فیلمبــرداری و تدوینکننــده
آن بــه ترتیــب نلســون پون و متیــو رایان
بروبیکــر هســتند و موســیقی متــن آن را
هم جیســن ســودا ساخته اســت .سایت
ارزشــگذاری روتن دوماتــوز درباره فیلم
 96دقیقــهای « »Followedکــه در
جشنوار ه آثار مستقل هالیوود و جشنواره
فیلمهای مســتقل ســیدنی اســترالیا در
ســال  2018هــم بهترین فیلم ترســناک
مســتقل شــناخته شــده ،آورده اســت:
«خــط و ربطهای قصه «تعقیب شــده»
بخوبی به یکدیگر گره خورده و بههمین
ســبب یــک نمــره و درجــه تأییــدی 70
درصــد ســزاوار آن اســت حــال آنکــه در
ســناریوی فیلم جــای بعضــی چیزهای
حساس و الزم خالی است».
لسآنجلس تایمز هم نوشــته است:
«اولیــن تجربــه کارگردانــی آنتوانلــی
در زمینــه ســاخت فیلمهــای بلنــد بــا
فــراز و فرودهایــی همــراه اســت امــا در
مجموع نمــره قبولی شایســته او و فیلم
وی اســت ».ناگفتــه نماند کــه این فیلم
دلهرهآمیــز براســاس حــدس و تخمین

مظفری در نشست دوساالنه سرامیک ایران مطرح کرد

دوساالنه سرامیک ایران
عامل بهبود و نشاط فضای اجتماع 
ی
صبح دیروز نشســت خبــری یازدهمین
دوســاالنه ملــی ســرامیک بــا حضــور
هــادی مظفری ،مدیــرکل دفتر هنرهای
تجســمی و هیربــد همــتآزاد ،دبیــر
دوســاالنه در ســالن گوشــه فرهنگسرای
نیــاوران و جمعــی از اعضــای شــورای
سیاستگذاری و کمیته برگزاری دوساالنه
برگزار شد.
به گــزارش «ایــران» این نشســت که
با رونمایی پوســتر هفدهمین دوســاالنه
ســرامیک ،اثــر فرهــود تعالی آغاز شــد،

بــا صحبتهــای هــادی مظفــری ادامه
یافــت .او برگــزاری چنیــن رویــدادی را
بــرای بهبــود فضــای اجتماعــی و ایجاد
نشــاط عمومی مفید دانست و با مطرح
کردن خواســته هنرمندان تجسمی برای
برگزاری دوساالنهها گفت« :برگزاری این
رویدادها متأثر از خواســت و استقبال در
انجمنهای تخصصی است».
مظفــری ادامــه داد« :امــا و اگرهایــی
مبنی بر مخالفت ارشاد یا متمرکز کردن
رویدادهــا در جشــنواره فجر مطــرح بود
که هیچکــدام صحت ندارد .بــاور ما این
اســت که دولــت نبایــد دوســاالنه برگزار
کنــد و ایــن مهــم بایــد بــه انجمنهــای
تخصصــی اعطا شــود .دالیل بــه تعویق
افتــادن را مطالعــه کردیــم و بخشــی از
آن را در تغییــرات انجمنهــا یافتیم که
دورههای آن دو ساله است».
مظفــری توضیــح داد«:کوتــاه بــودن
دوره مدیریــت انجمنهــا و تالقــی
دوساالنه موجب میشود تأمین بودجه
و برنامهریزی انجمنها مخدوش شود».

وی تأکیــد کرد«:بــا کاهــش شــیوع
کرونــا شــاهد دوســاالنه ســرامیک و
مجسمهســازی خواهیــم بــود و از ســوی
انجمن عکاسان و نقاشان برای برگزاری
دوســاالنه تخصصــی در ســال ۱۴۰۰
صحبتهایــی شــده و اداره کل هنرهای
تجســمی کمکهایی برای برگزاری این
رویدادها مهیا کرده است».
او افــزود« :بــا شــرایط پیــش آمــده
جامعــه امــروز به لحــاظ نشــاط و بهبود
فضــای اجتماعــی نیازمنــد برنامههــای

اماواگرهاییمبنیبرمخالفت
ارشادیامتمرکزکردنرویدادها
درجشنوارهفجرمطرحبودکه
هیچکدامصحتندارد.باور
ماایناستکهدولتنباید
دوساالنهبرگزارکندواینمهم
بایدبهانجمنهایتخصصی
اعطاشود
فرهنگی اســت و از ســوی دیگر آفرینش
آثار هنــری در دوران کرونــا نیازمند فضا
بــرای عرضه اســت .ســال ســخت اما پر
رویدادی پیشرو داریم .با وجود شــرایط
جامعــه تــاش میکنیــم بــه تکتــک
برنامهها دست پیدا کنیم».
در ادامــه ایــن نشســت هیربــد

همــتآزاد دبیــر دو ســاالنه گفــت:
«برنامهریــزی بــرای یــک دوســاالنه در
شــرایط امروز بسیار دشــوار است و همه
از جوانب آن آگاهیــم و این برنامهریزی
با عزم جدی هنرمندان و مدیران میســر
شده است .برگزاری در این شرایط کرونا
عالوه بر دســتاورد هنــری ،موجب ایجاد
فضای شــور و نشــاط برای هنرمندان آن
رسانه میشود».
او درباره امــکان بهرهگیری از برندها
و بخشهــای خصوصی برای مشــارکت
در ایــن رویداد گفــت «رایزنیهایی برای
این مهم صورت گرفته اســت که مربوط
به قبل از کرونا بود .آسیبهای اقتصادی
کرونا شرایط مساعد صنعت را مخدوش
کــرد و به هــر حال باید انتظــارات حامی
متناســب با شرایط ما باشد .شاید حامی
آماده فعالیت باشد؛ اما خواستههای آن
در اختیارات ما نباشد».
همــتآزاد دربــاره شــکل برگــزاری
دوســاالنه گفــت« :در بخــش مســابقه
شــورای انتخــاب آثــار متشــکل از  6نفــر
اســت و در دو مرحلــه آثــار پذیــرش
میشــوند .مرحله نخست از روی عکس
ارســالی و در مرحلــه دوم آثــار منتخــب
مرحلــه نخســت از روی اثــر فیزیکــی
برگزیده میشــود .در نمایشــگاه ســه اثر
برگزیده بدون رتبهبندی خواهیم داشت
کــه جایزه ایــن بخش  20میلیــون تومان
اســت .همچنیــن دو نفــر مــورد تقدیــر
قرار میگیرند که جایــزه آنان  10میلیون
تومان است».
دبیــر جشــنواره گــروه داوری مرحلــه
نخســت را متشــکل از بهــزاد اژدری،
مجیــد ضیایــی ،محمود محرومــی ،بیتا
فیاضــی ،مجتبی شــاه کوچکی و نفیســه
خلج معرفی کرد .در مرحله دوم داوری
برعهــده بهــزاد اژدری ،مجیــد ضیایــی،
حمید سوری و ژاک کافمن است.
همتآزاد تأکید کرد« :در این رویداد
مــن از تمام هنرمندان تجســمی دعوت
میکنــم تــا بــا کمــک از زبــان ســرامیک
ایدههــای خود را بیان کننــد و این رویداد
قرار اســت در فضای بینارشــتهای برگزار
شود».
دوساالنه ملی سرامیک ایران از نهم
آبــان تــا هفتــم آذرمــاه در فرهنگســرای
نیاوران برگزار میشود.

بنگاههــای ارزشــگذاری فیلــم تــا روز
جمعــه این هفته رقم  380هــزار دالر را
هم در درایوین ســینماها و سیســتمهای
 VODامریــکا رد خواهد کــرد که هرچند
بــرای هالیــوود و آمــار نجومــی کارهــای
پرطمطــراق آن رقمــی مســخره اســت
امــا بهــروری « »Followedرا از تعقیــب
کنندگانش متمایز میسازد.
ëëزنی جوان در مقابل زندانیان فراری
ایــن هفتــه رتبههــای دوم تــا پنجم
در جــدول درآمــد آفرینان ســینماهای
امریکای شمالی به ترتیب به فیلمهای
«بدنــام» (صدرنشــین هفتــه پیــش)،
«بکــی»« ،بدبخــت» (صدرنشــین 5
و  6هفتــه پیــش) و «ســگ ســتارهای و
گربــه توربــو» اختصــاص یافــت و ایــن
در حالــی روی داد کــه گیشــه «ســگ
ســتارهای» در اولین هفته نمایشش در
شــش درایویــن ســینما و روی سیســتم
 vodو « »Streamingاز رقــم اســفبار
 46هــزار دالر فراتــر نرفــت کــه بــه طور
عــادی از درآمد یک فیلم متوســط هم
در طــول یک روز در یکی از ســینماهای
امریکا کمتر است .در میان این فیلمها
شــاید «بکــی» ( )Beckyاز ســایرین
بهتر و دیدنیتر باشــد زیرا بر داســتانی
دلهرهآور و جذاب تمرکز دارد و ب ا وجود
داشــتن تمــی آســان (تنها مانــدن یک
دختــر جــوان در خانــهاش در قبال یک
گــروه خالفکار فــرار کرده از زنــدان) آن
را بخوبــی پــرورش داده و عرضــه کرده
اســت .این فیلم با کارگردانی مشــترک
جاناتــان میلــوت و کــری مورینــون و
براســاس ســناریویی از نیــک موریس و
لین اســکای و روکاس اســکای و با بازی
لولو ویلسون ،کوین جیمز و جوئل مک
هیــل در نقشهــای اصلــی بایــد طبق

نمایی از «تعقیب شده» صدرنشین جداول فروش این هفته سینماهای امریکای شمالی

سه فیلم تازه در راهند

از جمعــه ایــن هفتــه ( 13تیــر) ســه فیلــم جدیــد در
امریــکای شــمالی ،در ســطح درایویــن ســینماها
یــا بــا سیســتمهای  vodبــه نمایــش درمیآینــد کــه
«حقیقــت» »Relic« ،و «پایــگاه مــرزی» نــام دارنــد.
این فیلمها و نامها و کیفیت مهجورشــان و همچنین
شــیوه پخــش محدود آنها و اوضاع همچنان ســوت و
کور ســینماهای امریکا نشــانگر این است که برخالف
ادعاهای ســران اســتودیوها و اتحادیههای ســینمایی
امریــکا و در تضــاد بــا امیدهــای مدیــران ســالنهای
نمایــش در امریــکای شــمالی ،بازکردن گســترده این
ســالنها و بازگشــت بــه شــرایط قبــل از کرونــا فعــاً
امکانپذیــر و عقالیی نیســت و کووید 19اجــازه این کار
را نمیدهــد .ایــن امــر بــه این معنا اســت کــه جدول
پرفروشهــای هفتــه بعد چنــدان متفــاوت با جدول
ایــن هفته نخواهد بود ولی بایــد دید آیا فیلمهای در

برنامههــای اولیــه در اواخــر فروردیــن
امســال در جشــنواره تریبــکا نخســتین
اکــران جهانــیاش را تجربه میکرد و از
 15اردیبهشــت در امریــکای شــمالی و
اروپای غربی به نمایــش درمیآمد اما

آســتانه اکران یا سایر کارهای حاضر در جدول فعلی،
« »followedرا کــه نشــانه مســلم پیشــتازی کارهــای
کهنه در ســینمای ظاهراً نوی امریکای شمالی است،
بسرعت به زیر خواهند کشید یا نه.

به ســبب شــیوع کرونــا از ایــن نعمات
بیبهــره شــد و ســرانجام از ســه هفتــه
پیش در  22درایوین ســینما در ســطح
امریــکا و کانادا و در بــازار  vodدر اختیار
عمــوم قــرار گرفــت و طــی ایــن مــدت

برش

ëëبلیــت فروشــی کنســرت
چهــار خواننــده موســیقی
پــاپ کــه از روزهــای گذشــته بــا
افزایــش غیرمنتطــره قیمت در
ســامانههای اینترنتی آغاز شــده
بود ،در پــی اعتراضــات متوقف
شــد .به گفته محســن رجبپور
مدیرعامــل مجمــع صنفــی
تولیدکننــدگان و تهیهکننــدگان
آثار شــنیداری طبق جلساتی که
پیشتر برگزار شد قرار براین بود در
روزهای کرونایی افزایش قیمتی
وجود نداشته باشــد .این شرایط
در حالی بــود که وقتی دوســتان
انتقــادات و گالیههای بحق خود
را درباره شرایط برگزاری کنسرت،
بــه مدیــر دفتر موســیقی ارشــاد
اعــام کردند ،ایشــان نیز موافق
برخــی از این گلهمندیهــا بود و
وعده داد تا پــس از دوران کرونا و
ایام محرم و صفر درباره ماجرای
افزایشقیمتبلیتهاجلسات
دیگــری برگــزار شــود .شــرایطی
کــه گویــا بــرای برخی دوســتان
ســوءتفاهم ایجــاد کــرد و برخی
فکر کردنــد که موضــوع افزایش
قیمتهــا بایــد از همیــن حــاال
شروع شود!
ëëدبیــر هفدهمیــن جشــنواره
سراســری تئاتــر مقاومــت ،از
اهدای جایزه ویژه ســپهبد شهید
حاجقاسم ســلیمانی در مراسم
اختتامیه این جشنواره خبر داد.
به گفته حمید نیلی این جایزه را
برای دورههای بعدی جشــنواره
تئاتــر مقاومــت نیــز نهادینــه و
تثبیــت کنیــم و پــس از ایــن ،در
پایان هــر دوره از جشــنواره ،این
جایــزه ویژه بــه یک اثــر برگزیده
تعلق گیرد ،تا به نوعی ادای دین،
تعلق خاطر و همبستگی جامعه
متعهد و فرهیخته تئاتر کشــور با
این ســردار آســمانی ابدی شود.
هفدهمین جشــنواره سراســری
تئاتر مقاومت به همت انجمن
تئاتر انقالب و دفاع مقدس بنیاد
فرهنگــی روایــت فتــح ،آذرماه
ســالجاری با دبیری حمید نیلی
برگزار خواهد شد.
ëëمحمــد معتمــدی (خواننــده
موســیقی ایرانی) بهتازگی کتاب
«آالله آبــی رود» را منتشــر کرده
اســت.معتمدی در صفحــه
شــخصی خود خبر داده :این اثر
مکتــوب را برای ایجــاد و پرورش

اوضاعکروناییسینماهایامریکایشمالیپایاننمیگیرد

 673هزار دالر پولســازی داشــته و پس
از تجربه کردن رتبههای دوم و ســوم در
جداول سودسازان امریکای شمالی این
هفته هم به رتبه سوم دست یافت و در
این راه  85هزار دالر فروش کرد.

