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زیرساخت ،زمان ،بودجه و حوصله

سینمای ایران

خبرنگار

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی دولــت ســیزدهم
چندی پیش در ســخنان خــود از توجه
بــه فعالیتهــای فرهنگی و هنــری در
مناطــق مــرزی و کــم برخــوردار دارای
اهمیــت ســخن گفت البته این ســخن
تازهای نیســت چراکه کم و بیش وزرای
پیشــین درباره این موضوع طرحهایی
ارائــه داده بودنــد اما هنرمنــدان اتفاق
خاصــی را شــاهد نبودنــد حــال بایــد
منتظــر مانــد و دیــد دولــت ســیزدهم
میتوانــد وعدههــای خــود را عملــی
کنــد یا نه و اساســاً چــه برنامــهای ارائه
میدهــد .همیــن موضــوع باعث شــد
درباره الزامات این طرح با نوا رضوانی
و وحید حسینینامی دو فیلمساز جوان
گفتوگوکنیم.
ëëایــران یک شــهر دارد و آن هــم تهران
است!
نــوا رضوانی دربــاره عملی شــدن این
طــرح اظهــار کــرد :ایــن بحــث بســیار
تخصصی و نیازمند تحقیقات گسترده
اســت و بایــد روی آن تمرکز و کار شــود
چراکــه باید دید اجــرای چنین طرحی
امکانپذیــر اســت یــا نــه ،بویــژه آنکــه
در زمــان ریاســت جمهــوری محمــود
احمدینــژاد بســیار روی ایــن قضیــه
تأکید شد اما اتفاقی رخ نداد.
وی ادامه داد :ایــن اتفاق اگر بهصورت
تئــوری رخ بدهــد ،بســیار خوب اســت.
من همیشــه میگویم ایران یک شــهر
دارد و آن هــم تهران اســت و امکاناتی
کــه در تهــران وجــود دارد ،متأســفانه
در شــهرهای بــزرگ ایران هم نیســت.
بســیاری از دوســتانی کــه در تهــران
کار میکننــد و موفــق هــم هســتند
اهــل شهرســتانهای ایــران هســتند
امــا قاعدتــاً امــکان رشــد بــرای آنها در
آن شهرســتانها فراهــم نبــوده اســت
و مجبــور شــدند کــه بــه تهــران بیایند.
کارگردان فیلم کوتاه «ماسک» با اشاره
بــه اینکــه دولــت ســیزدهم اگــر قصــد
دارد ایــن طــرح را اجرایی کنــد در ابتدا
بایــد زیرســاختهای آن را فراهم کند،
بیــان کــرد :در شهرســتانها ابتــدا باید
سینماهاییمطابقبااستانداردهایروز
دنیا یا مطابق با حداقل استانداردهایی
که در تهران وجود دارد ،ســاخته شود و
تعــداد آنها افزایش پیدا کند .این مورد
درباره ســالنهای تئاتر نیــز باید اتفاق
بیفتد چراکه بسیاری از تئاترهای بسیار
خــوب تنها در تهران اجرا میشــوند در
صورتی که اگر شرایط در شهرهای دیگر
فراهم شود گروههای تئاتری میتوانند
بــرای اجرا عازم آن شــهرها بشــوند که
این اتفــاق فرصتی بــرای عالقهمندان
به هنر تئاتر در شهرهای دیگر را فراهم
میکند.
رضوانــی با اشــاره به اینکــه اختصاص
عادالنــه بودجه مورد دیگری اســت که
باید بــه آن توجه کرد ،ادامــه داد :البته
ناگفتــه نمانــد دوســتانی کــه در تهران
مشغول فعالیت هستند دستمزدهای
باالتــری دارنــد و در شــهرهای دیگــر
دســتمزدها پایینتر اســت اما میتوان
امکاناتــی فراهــم کــرد تــا از توانمندی
دوســتان درجــه یکی کــه در تهــران کار
میکنند در شــهرهای دیگــر بهره برده
شود .بهگفته این کارگردان اهل ساری،
اگر بتوان استعدادها را در شهرستانها
نگــه داشــت و امکانــات الزم را بــرای
آنها فراهم کــرد ،این طرح میتواند به
اشتغالزایی نیز کمک کند.
نویســنده «ظغــال» دربــاره توجــه
بــه بحــث آمــوزش هنرمنــدان تأکیــد
کــرد :از آنجــا کــه مــا در جشــنوارههای
مختلف عضو هیأت انتخــاب و داوری
آثــار هســتیم ،متأســفانه یکســری از
فیلمهایــی کــه در شهرســتانها کار
میشود ،اســتانداردهای اولیه سینما را
هم ندارد پس در این طرح الزم اســت
بــه بحث آموزش هنرمنــدان نیز توجه
بشــود که این امر از طریق مجهز کردن
آموزشــگاهها و دانشــگاهها حداقــل در
شهرهای بزرگ امکانپذیر است.
ایــن کارگــردان کــه فیلمش بــه هفتاد
و چهارمیــن جشــنواره فیلــم لوکارنوی
ســوئیس راه یافتــه ،افــزود :در بحــث
مجهــز کردن دانشــگاهها ذکر این نکته
خالــی از لطــف نیســت کــه اگــر بــرای
اســتادان بزرگــی که در تهران مشــغول
آموزش هنر هســتند ،حقوق مکفی در
نظر گرفته شود تا دانشجویان شهرهای
دیگر نیز از حضور آنان در شهرهایشان
بهره ببرند ،اتفاق بزرگی رخ خواهد داد
چراکه دانشجو ترجیح میدهد در شهر

خود تحصیل کند و در کنار خانوادهاش
باقــی بماند.وی خاطرنشــان کــرد :اگر
بودجــهای بــرای این طــرح اختصاص
داده شــود و مســئوالن واقعــاً بخواهند
این طرح را اجرا کنند ،در  4ســال پیش
رو اجرا کردن این طرح امکانپذیر است
البته ســاخت ســینما ،ســالن تئاتر و در
حقیقت اماکن فرهنگی و مجهز کردن
آن زمانبر است.
ëëکار فرهنگی زمانبر و نیازمند حوصله
است
وحید حسینینامی کارگردان اهل تبریز
نیــز درباره توجه به هنر شهرســتانها با
عملی شدن طرح تمرکززدایی از تهران
بیان کرد :من نســبت به اجرایی شــدن
ایــن طــرح چنــدان خوشــبین نیســتم
چراکه 20سال است در حوزه فیلمسازی
فعالیت میکنم و وزرای مختلف در این
مدت از این دست طرحها ارائه دادهاند
اما هیچگاه عملی نشده است .بهعنوان
مثال مشابه همین طرح با نام «هشت
منطقــه فرهنگــی» در دوره ریاســت
جمهوری محمــود احمدینژاد مطرح
شد اما به مرحله اجرا نرسید.
او کــه درجشــنوارههای مختلــف در
کشورهای فرانســه ،بلغارستان ،ترکیه،
ایتالیــا و کــره جنوبی شــرکت کــرده در
ادامه صحبتهــای خود گفت :اگر این
طرح اجرایی شــود ،بدیهی است که به

حسینینامی معتقد اســت در صورت
اجرایــی شــدن طــرح مطــرح شــده
تولیداتی که دربردارنده ویژگی فرهنگی
اقوام و مناطق مختلف باشد ،میتواند
دیالوگــی بیــن هنــر و ایــدهای کــه در
پایتخــت به آن فکر میشــود کــه از آن
میتوان بهعنــوان جریان اصلی و رایج
نــام برد ،برقــرار کند و عالوه بر شــنیده
شــدن صداهایــی از فرهنــگ و مناطق
مختلــف دغدغهها و مســائل آنان نیز
منتقل میشود.کارگردان مستند صف
ادامــه داد :در حــال حاضــر هنرمنــد
منفــک از هرگونــه اجتمــاع منطقهای
در کشــور خودش اســت و هیچ ایدهای
درباره خوزستان ،سیستان و بلوچستان
و ...نــدارد و در جریان اصلــی که وجود
دارد ،حل شده است.
کارگردان فیلم کوتاه «سرســام» درباره
زیرســاختهایی که برای اجرایی شدن
ایــن طــرح نیــاز اســت ،گفــت :در ابتدا
باید زیرساختهایی که برای تولید نیاز
اســت ،فراهم شــود که این زیرســاخت
برای ســینما ،تئاتر و هنرهای تجســمی
متفاوت اســت همچنین بــرای این امر
نیروی انســانی نیاز اســت اینکه چگونه
تربیــت و حمایــت میشــود و در ایــن
صنعت باقــی میمانــد .بــرای تربیت
نیروی انســانی قطعاً به آموزشگاههای
مختلف نیاز داریم و برای اینکه هنرمند

از نظر من برای این
اتفاق باید یک طرح
بنیادین و ملی تدوین،
اجرا و بعد تأثیر آن
دیده شود تا هنرمند
آن را حس کند و بداند
اگر به تهران هم نیاید
به اهداف و آرزوهایش
میرسد ،اما چون در
کشور ما هر مسئولی که
تغییر میکند ،مسئول
قبلی را قبول ندارد پس
امکان اجرای طرح
طوالنی مدت وجود
ندارد

دوستانیکهدرتهرانمشغول
فعالیتهستنددستمزدهای
باالتریدارندودرشهرهای
دیگردستمزدهاپایینتر
استامامیتوانامکاناتی
فراهمکردتاازتوانمندی
دوستاندرجهیکیکهدر
تهرانکارمیکننددرشهرهای
دیگربهرهبردهشود.بهگفته
اینکارگرداناهلساری،
اگربتواناستعدادهارادر
شهرستانهانگهداشتو
امکاناتالزمرابرایآنها
فراهمکرد،اینطرحمیتواند
بهاشتغالزایینیزکمککند

هنر شهرســتانها کمک و اشــتغالزایی
میشــود امــا ماجرا این اســت کــه این
طرح نیازمند زیرساخت و هزینه کالنی
اســت که به نظر مــن دوره چهارســاله
برای آن کم اســت بویــژه آنکه در حوزه
فرهنگ ما تأثیر اتفاقات را از  5تا  6سال
بعد از اجرایی شدن طرح میبینیم .از
نظر من برای این اتفاق باید یک طرح
بنیادین و ملی تدوین ،اجرا و بعد تأثیر
آن دیده شود تا هنرمند آن را حس کند
و بداند اگر به تهران هم نیاید به اهداف
و آرزوهایــش میرســد ،امــا چــون در
کشــور ما هر مسئولی که تغییر میکند،
مسئول قبلی را قبول ندارد پس امکان
اجرای طرح طوالنی مدت وجود ندارد.

در این صنعت باقی بماند باید یکسری
اتفاقات حمایتی صــورت پذیرد چراکه
بهعنــوان مثال یک هنرمنــد نمیتواند
صبــر کنــد تا ســالی  15روز اجــرای تئاتر
داشــته باشد یا  5ســال یکبار یک فیلم
کوتــاه بسازد.حســینی نامــی در پایــان
تصریح کرد :مســأله مهــم دیگر توزیع
عادالنــه بودجه فرهنگی اســت که باید
در ســطح مدیــران میانی اتفــاق بیفتد
تــا هنرمندان بتوانند اثــری تولید و بعد
آن را ارائــه کننــد .اساســاً بایــد در یــک
اکوسیســتمی این اتفــاق جاری شــود و
همه اعضا درست عمل کنند تا  20سال
دیگــر نتیجــه آن دیــده شــود چراکه کار
فرهنگی زمانبر و نیازمند حوصله است.

سینمای جهان

سپیده شریعت رضوی

شلیک «مستقل سازان» به طرف شیر طالیی

نمایی از فیلم «مادران موازی» ساخته جدید پدرو آلمودووار اسپانیایی که فیلم افتتاحیه جشنواره امسال ونیز بوده است
وصال روحانی
خبرنگار

هفتــاد و هشــتمین دوره جشــنواره
فیلــم ونیــز ایتالیــا کــه پــس از کــن
فرانســه (و همپــا بــا «برلیــن»)
دومیــن جشــنواره بزرگ ســینمای
جهــان بــه حســاب میآیــد از
چهارشنبه شب گذشته در این شهر
تاریخی و محصور در آب شروع شد
و پــس از  11روز رقابت بیش از 400
فیلم عمدتاً جدید و تجدید خاطره
بــا برخی کالســیکها و آثار قدیمی
شنبه شب  20شهریور پایان خواهد
گرفت.
بــا اینکــه یــک بــار دیگــر
مراقبتهــای بهداشــتی بــه قصــد
جلوگیــری از ضربــه زدنهــای
مهلــک کرونــا بــه هنرمنــدان و
میهمانان جشــنواره حرف نخست
را در ونیــز میزنــد و بــه تبــع آن از
شــمار حاضران در قیاس با گذشته
بســیار کاسته شــده اما مدیران ونیز
یک بــار دیگــر توانســتهاند همانند
دوره پیــش نوعــی اعتــدال را میان
پروتکلهای بهداشــتی و الزامهای
حرفــهای برقــرار کننــد و پذیــرای
یــک چهــارم افــراد و میهمانانــی
باشــند که قبل از ظهــور «کووید»19
و مشــتقات مرگبــار آن هــر ســاله
از فیلمهــای اکــران شــده در تــاالر
مرکــزی جشــنواره (بهنــام لیــدو)
و یــا ســایر امــکان جشــنواره دیــدن
میکردنــد .هدایــت هیــأت داوری
بخش مسابقه امسال ونیز که شمار
زنــان آن بیشــتر از مردان اســت ،با
بونگ جــون هــو فیلمســاز موفق و
صاحب ســبک کرهجنوبی اســت و
ســایر اعضای ایــن هیأت ســاوهریو
کاســتانزو سناریســت و کارگــردان
ایتالیایی ،ویرجینی اخیراً هنرپیشــه
زن بلژیکــی ،ســینتیا اریــوو بازیگر و
خواننده زن بریتانیایی ،سارا گادون
هنــر پیشــه زن کانادایی ،الکســاندر
نانائــو مســتند ســاز رومانیایــی-
آلمانــی و چلوژائــو کارگــردان زن
چینــی مقیــم امریــکا هســتند و
براســاس آرای جمعی آنان اســت
که برنده جایزه شیر طالیی بهترین
فیلــم و فاتحــان شــیرهای نقرهای
سایر قسمتها شناسایی و معرفی
میشوند.
ëëحضــور نــه چنــدان محســوس
سینمای ایران
فســتیوال فیلــم ونیــز کــه نــام
«موسترا» نیز همواره به آن اطالق
شــده است امســال نشــان چندانی
از ایــران و آثار ســینمای آن ندارد و
تنهــا خط مســتقیم ارتباطــی ایران
بــا «ونیــز  »2021حضــور شــهرام
مکــری ســینماگر پــر ابتــکار ایرانی
در بیــن اعضــای هیــأت ژوری
بخــش «افقهــا»ی ایــن جشــنواره
اســت .چنین حضــور اندکــی برای
ســینمای ایــران در تضاد آشــکار با
برخــی ادوار قبلــی این جشــنواره و
بخصوص از  2010به بعد قرار دارد
کــه موســترا بارهــا پذیــرای کارهای
بلنــد و کوتاهــی از ســینمای ایــران
شــد و اهدای جایزه برترین ســناریو
«موســترا» بهرخشــان بنــی اعتماد
بهخاطــر فیلــم «قصههــا»ی او در
ســال  2014و همچنیــن اهــدای دو
جایــزه بــه ســازندگان و بازیگــران
«بدون تاریــخ ،بدون امضا» و حید
جلیلونــد در قســمت «افقهــا»ی
ونیــز بــه ســال  2018از بارزتریــن
تبعــات ایــن حضورها بوده اســت.
برای عدم حضور ایران در قســمت
مســابقه و ســایر بخشهــای مهــم

موســترای  2021هیــچ توضیــح
روشــنی ارائــه نشــده امــا شــاید
مشــکالت فــراوان ناشــی از بســط
کرونــا و محدودیتهای برخاســته
از آن و تأثیــر آشــکارش بــر جامعه
فرهنگی ایران ســهمی بســزا در آن
داشته است.
ëëتغییرآشــکار در نگرشهــای
جهانی
شــروع کننده جشــنواره امســال
ونیــز فیلــم جدیــدی از پــدرو
آلمــودووار کارگــردان مســن امــا
همیشــه نوجو و مدرن اسپانیایی با
نام «مــادران موازی» (یــا «مادران
برابــر») بــوده اســت و چهارشــنبه
شــب  10شــهریور با پخش ایــن اثر
تازه هنــری بهعنوان فیلم افتتاحیه
ونیــز ،دوره تــازه ایــن جشــنواره
بهحرکــت درآمــد .بــا احتســاب
«مادران موازی»  21فیلم در بخش
مســابقه امســال موســترا حاضرند
اما تشــخیص ســه چهار شانس دار
اصلــی کســب شــیرطالیی بســیار
ســخت نشــان میدهد .یــک دلیل
ایــن دشــواری همپــا بــودن نســبی
شــماری قابــل توجــه از فیلمهــای
حاضر در قســمت مســابقه و دلیل
دیگــر آن ســوابق طوالنــی ونیــز و
داوران آن در اهــدای جوایــز خــود
بــه فیلمســازان جهــان ســوم و یــا
کشــورها و مللی است که هرگز جزء
کشــورهای صاحبســینمای درجه
اول به شمار نیامدهاند.
بخصوص در طیف زمانی  13تا
 14ســال اخیر در چندین دوره ونیز
جایزه نخســت ســهم فیلمهایی از

همچنین اهدای دو
جایزه به سازندگان و
بازیگران «بدون تاریخ،
بدون امضا» و حید
جلیلوند در قسمت
«افقها»ی ونیز به سال
 2018از بارزترین تبعات
این حضورها بوده
است
آســیای شرقی و یا شمال اروپا شده
و سینماگرانی به شیر طالیی چنگ
زده و بــه ســوی آن هدفگیــری و
تیرانــدازی موفــق داشــتهاند کــه از
دید بســیاری از ناظــران بینالملل
صالحیــت آن را نداشــتهاند .بــا
وجود ایــن پیروزی فیلم«پارازیت»
(با «انگل») از ســینمای کرهجنوبی
در جشــنوارههایی از ایــن دســت
و ســپس تعلــق گرفتــن جایــزه
معتبرتــر «اســکار  »2020به همین
فیلــم نشــان داده اســت کــه شــاید
ســران لیــدو در انتخاب این دســت
فیلمها و در ارجح شــمردن آثار به
اصطالح موج نو و اعطای شیرهای
طالیــی و امثــال آن بــه اینگونه آثار
ســینمایی راه افــراط را طــی نکرده
باشــند زیــرا اســکار هم که ســالها
فقط بــه فیلمهای بــزرگ و خاص
و پــر هزینــه و اغلب حماســی اهدا
میشــد ،در ادوار اخیر خود چندین
و چنــد برنــده متعلــق بــه جریــان
سینمای مستقل و کم هزینه داشته
و فیلمهــای کوچک را پاس داشــته
و نــه چیزهایــی را کــه طبــق ســنن
هالیوود آثاری بزرگ و بســیار خرج

ســاز و از تبــار کالســیکها به شــمار
میآیند.
ëëشکارچیان احتمالی «شیر» ونیز
بــا ایــن توضیحــات بایــد متذکر
شــد کــه تعــدادی از فیلمهــای
بخــش مســابقه «ونیــز  »2021از
بقیه بارزتر و تا حدی به شیرطالیی
نزدیکتــر محســوب میشــوند و
آنها عبارتاند از« :دختر گمشــده»
ساخته مگی جیلنهال امریکایی که
یونان هم در تأمین بودجه ساخت
آن شــریک بــوده اســت« ،دنیایــی
دیگــر» بهکارگردانی اســتفانی بریز
فرانســوی« ،دســت خدا» کار پائولو
ســورن تینــو ایتالیایــی« ،امریــکای
الیــت» ،فیلــم داســتانی امــا
واقعیت نگر و سیاســی و افشاگرانه
برادران دینوسنزو (دامیانو و فابیو)
کــه ایتالیایــی هســتند« ،توهمــات
گمشــده» ســاخته زاوی یرجیانولی
فرانسوی« ،اسپنســر» بهکارگردانی
پابلــو الرن شــیلیایی کــه امریــکا و
آلمــان نیــز از ســرمایهگذاران آن
بودهانــد و البتــه «مــادران موازی»
کار پــدرو آلمــودووار کــه قبــاً نیز از
آن یــاد کردیــم و فیلــم افتتاحیــه
جشــنواره بوده اســت .اکثر کارهای
آلمودووار طی  45سال فیلمسازی
وی آثــاری خبرســاز و منحصــر بــه
فرد بودهاند و در نتیجه اگر امســال
در ونیــز همــان فیلمــی بــه شــیر
طالیی دســت یابد کــه در افتتاحیه
جشــنواره هــم بــوده اســت ،نبایــد
چنــدان تعجــب کــرد .فرامــوش
نکنیــم که وجود یک ســینماگر غیر
متعــارف اهل کرهجنوبــی در صدر
هیأت داوران ،انتخاب هر فیلمی از
این دست و قماشی را که متضاد با
جریان ســینمای همه پســند باشد،
در «ونیــز  »2021بــه احتمالــی نــه
چنــدان انــدک و نــه چنــدان دور
تبدیل میکند.
ëëفیلــم اختتامیــه از قســمتهای
جنبی میآید
ناگفتــه نگذاریــم کــه در ســایر
قســمتهای «موســترا» امســال
نیز فیلمهــای قابل توجهــی اکران
میشوند که اگر در قسمت مسابقه
حضــور میداشــتند ،مدعــی جدی
شــیر طالیی به حســاب میآمدند.
برخــی از ایــن آثــار ســینمایی
عبارتانــد از :بازســازی فیلــم
«دون» ســاینس فیکشــن معــروف
ســال  1984دیویــد لینــچ امریکایی
توســط دنیــس ویلیهنــوو کانادایی،
«آخریــن دوئــل» جدیدتریــن
ســاخته ریدلــی اســکات مســن و
بریتانیایــی و «آریــا فرمــا» کار تــازه
لئونــاردو دیکاســتانزو ایتالیایــی
کــه جملگــی در بخــش «خــارج از
مســابقه» بــه نمایــش در میآیند.
بــه آنهــا بیفزاییــد «آبشــارها» بــه
کارگردانــی مونــگ هونــگ چونگ
تایوانــی« ،امیــرا» ســاخته محمــد
دیاب مصری 107« ،مادر» کار پیتر
کره کاســی از اســلواکی« ،مقولها»
ساخته توماس کرویتیوف فرانسوی
و «روزی روزگاری در کلکتــه» بــه
کارگــردان ادیتیــا و یکرام ســنگوپتا
هنــدی را کــه جملگــی در بخــش
«افقها» اکران میشوند .از اهمیت
ایــن قســمتهای جانبــی همیــن
بس که حتــی فیلم اختتامیه «ونیز
 »2021هــم کــه کاری از روبرتوانــدو
ایتالیایــی بهنــام «IL Bambino
 »Nascostoاســت و شــنبه شب 20
شهریور قبل از مراسم توزیع جوایز
به نمایــش در میآید ،یکــی از آثار
در نظــر گرفتــه شــده بــرای بخــش
خارج از مسابقه است.

روی خط خبر

با پخش فیلم تازه پدرو آلمودووار جشنواره ونیز افتتاح شد

ëëاولگا لیوبیمورا وزیر فرهنگ فدراســیون روســیه در پیامی ضمن تبریک
انتصــاب دکتر محمد مهدی اســماعیلی به تصدی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامی کشــورمان از وی بــرای شــرکت در نهمیــن همایــش بینالمللی
فرهنگــی ســن پترزبــورگ دعوت بــه عمــل آورد .در این پیام آمده اســت:
انتصاب شایســته حضرتعالی را به ســمت وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
جمهوری اســامی ایران صمیمانه تبریک عرض مینمایم .گفتوگوهای
ی میان کشــورهایمان دارای پیشــینهای عالی ،چنــد وجهی و عمیق
فرهنگ 
اســت و تأثیر مثبت بر مجموع همکاریهای دوجانبه دارد .معتقد هستم

ارتباطات فرهنگی بین مردمان روســیه و ایران بــا مدیریت حضرتعالی از
توسعه پویا برخوردار خواهد شــد .وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه در ادامه
با اشــاره به نهمین همایش بینالمللی فرهنگی ســن پترزبورگ و با دعوت
از وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی کشــورمان برای حضــور در ایــن رویداد
توگوهای باز ،تبادل آزادانه دیدگاهها
فرهنگی ،فراهم کردن فضا برای گف 
و ارتباطات غیر رســمی در داخــل جامعه بینالمللی فرهنگــی را از اهداف
مهم آن برشــمرد .نهمین همایش بینالمللی فرهنگی ســن پترزبورگ11 ،
تا  13نوامبر  2021هفته دوم آبان ماه ســالجاری در این شهر از کشور روسیه
برگزار میشود /.روابط عمومی
ëëفصل دوم از ســریال «نوار زرد» به کارگردانی ســروش محمدزاده و تهیه

کنندگی محمدرضا شــفیعی محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو در حال
تولید است .فصل اول از سریال «نوار زرد» به کارگردانی پوریا آذربایجانی
با مضمونی جنایی ،پلیســی سال  ۹۶از شبکه دو ســیما پخش شد .داستان
«نوار زرد» زندگی ســرگرد کاوه کیهان با بازی امیــر آقایی را روایت میکرد
و بازیگرانی همچون مرحوم سیروس گرجستانی ،بهاره کیان افشار ،کمند
امیرســلیمانی و ...در آن به ایفای نقش پرداخته بودند .گفتنی است فصل
دوم ســریال «نــوار زرد» مانند فصل اول به غیر از داســتان دنبالهدار ،در هر
قســمت نیز قصهای پلیســی ،جنایی را راویت میکند .تیــم بازیگران این
پروژه بهصورت کامل تغییر کرده و قرار نیست هیچکدام از بازیگران فصل
اول در فصل دوم حضور داشته باشند /.روابط عمومی
ëëگــروه تولیــد فیلــم ســینمایی «ایــرانزاد» بهکارگردانی مجیــد عزیزی و
تهیهکنندگــی مهدی مطهــر در چند روز گذشــته با بهمن کیارســتمی برای
تدویــن ایــن پــروژه به توافــق رســیدند .ایــرانزاد در ســفر کردســتان ،پای
صحبتهــای دختری که بعد از شــهادت پــدرش برای رهایی از مشــکالت
و غصههایــش بــه طبیعــت پناه بــرده و همچنیــن کولبری کــه از مصایب
کولبــری در ســرما و گرمای کوهســتانهای مرزی و تلخیهــای زندگی خود
روایت کرده ،نشسته است /.خبرآنالین
ëëدر حالی که پیشبینی شده اســت درآمد حاصل از فروش کتاب در سال
 ۲۰۲۳به  ۱۲۹میلیارد دالر خواهد رســید اطالعات مربوط به انتشــار جهانی
کتاب نشــان میدهد فروش این کاالی فرهنگی در سال  ،۲۰۱۸درآمدی ۱۲۲
میلیارد دالری داشته است /.ایسنا
ëëنقاشی «عشــق در ســطل زباله» که با نام دختری با بادکنک نیز شناخته

میشــود ،در ماه اکتبر دوباره در حراج ســاتبیز چکش میخورد .این اثر که
یکی از نقاشیهای بنکســی (هنرمند خیابانی انگلیسی) است که پس از به
فروش رســیدن در یک حراجی در ســال  ،۲۰۱۸توسط خود بنکسی تکه تکه
شد ،دوباره زیر چکش حراج میرود /.باشگاه خبرنگاران جوان
ëëپیش تولید سریال «حضرت اجل» به کارگردانی محمدمهدی عسکرپور
و تهیهکنندگــی ایــرج محمــدی آغاز شــد .طبق گفتــه ایرج محمــدی ،این
ســریال ،اثری تاریخی در ژانر ملودرام است .ســریال به قلم سعید مطلبی
اســت کــه وقایــع آن از اواخــر دوران قاجــار آغــاز میشــود .مجموعه ۲۶
قســمتی حضرت اجــل به ســفارش گروه فیلم و ســریال شــبکه ســه تولید
میشود /.سیما فیلم
ëëمعاون ســیما پس از بازگشت از پشت صحنه ســریال «سلمان فارسی»
در یادداشتی روند تولید این سریال بهکارگردانی داوود میرباقری را توضیح
داد .حمید شاه آبادی در بخشی از یادداشت خود اعالم کرده است ،مقصد
بعدی کاروان ســلمان فارسی لوکیشــنهای مختلفی مانند آبسرد دماوند،
شــاهرود ،جهرم یا شــهرک ســینمایی نور خواهد بود .طبق این یادداشت
تاکنون مطابــق برنامهریزیهــا  ۲۵درصد از کار تصویربرداری این ســریال
انجام شــده اســت که درواقع حــدود  ۱۰قســمت(مربوط به قســمتهای
میانی) را دربرمی گیرد /.ایسنا
«ëëرد پایی بهجا نگذار» ســاخته ژان پ.ماتوشینســکی که بــرای اولین بار
در جشــنواره فیلم ونیز امسال هفته آینده دیده خواهد شد از سوی لهستان
به آکادمی اســکار معرفی شــد .این فیلــم در نود وچهارمین دوره اســکار با
فیلمهای منتخب دیگر کشورهای جهان رقابت خواهد کرد /.مهر
ëëدو فیلــم «درخــت گــردو» بــه کارگردانــی محمدحســین مهدویــان و
«گیســوم» بــه کارگردانــی نویــد بهتویی پــس از ســه روز اکران حــدود ۲۰۰
میلیون تومان بلیت فروختند /.ایسنا

