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بهترین فیلم جشنواره فجر
روی پرده سینما

...

سینمای جهان

آنجلینا جولی از برد پیت شکایت کرد
آنجلینا جولی در شکایتی که به دادگاه برد ،همسر سابقش
برد پیت را متهم کرد که در یک سال و نیم گذشته به تعهدات
مالی خود در قبال شــش فرزندشان آن چنان که باید عمل
نکرده است.
بــه گــزارش خبرآنالیــن ،تقریبــ ًا دو ســالی از جدایــی
پرســروصدای آنجلینــا جولــی و برد پیــت میگــذرد اما به
نظر میرسد که داستان این جدایی هنوز به پایان نرسیده
اســت .در تازهترین رویداد مربوط به ایــن جدایی ،آنجلینا
جولی سهشــنبه برد پیت را متهم کرد که در یک سال و نیم
گذشته به تعهدات مالی خود در قبال شش فرزندشان ،آن
چنانکهبایدوشایدعملنکردهاست.براساسشکایتیکه
آنجلینا جولی در این باره به دادگاه عالی لسآنجلس ارائه
کرده است ،این بازیگر و کارگردان سرشناس قصد دارد که
برد پیت را مجبور بــه انجام تعهداتش کنــد .آنجلینا جولی
و برد پیت که در دوران زندگی مشــترک خود مشهورترین
زوج ســینمای جهان بودند ،شــش فرزند دارنــد .مداکس
 ۱۷ساله ،پکس  ۱۴ســاله ،زهرا  ۱۳ساله ،شیلو  ۱۲ساله
و دوقلویی  ۱۰ســاله به نامهای ویوین و ناکس شش فرزند
آنها هستند .وکالی برد پیت تا این زمان به ادعای آنجلینا
جولی واکنش نشان ندادهاند.
این دو چهره ســینمایی اکنــون برنامه پــرکاری دارند .در
حالی که جولی مشــغول بازی در فیلم «مالفیســنت  »۲در
لندن است ،برد پیت در فیلم «روزی روزگاری در هالیوود»
کنار دیکاپریو و مارگو رابی جلوی دوربین میرود.

کیت بالنشت در جشنواره رم حضور مییابد
کیت بالنشت بازیگر سرشناس اســترالیایی در روز پایانی
جشنواره فیلم رم حضور خواهد داشت.
به گزارش مهــر ،کیت بالنشــت برنده دو جایزه اســکار ،به
ســیزدهمین جشــنواره فیلم رم پیوســت تا در نشســتی با
عنوان «برخورد نزدیک با مخاطبــان» ،درباره کارهایش به
عنوان یک هنرمند و یــک فعال بشردوســت صحبتکند.
بالنشــت که هفت بار نامزدی اســکار را کســب کرده و این
جایزه را دو بار برای فیلمهای «هوانورد»در سال  ۲۰۰۴و
«یاسمین غمگین» در سال  ۲۰۱۳دریافت کرده است ،از
سال  ۲۰۱۶سفیر حســن نیت کمیساریای عالی سازمان
ملل برای پناهندگان نیز است.
آنتونیو موندو مدیر هنری این جشنواره از حضور بالنشت در
این رویداد به عنوان یک افتخار فوقالعاده برای میزبانی او
یاد کرد و گفت هوش ،اشتیاق و چندجانبه بودن اجراهای
وی ،او را به یکی از بزرگترین چهرههای تاریخ سینما بدل
کرده است.جشــنواره فیلم رم ،از  26مهر تا  6آبان برگزار
میشود.

فارس-فیلمسینمایی«تنگهابوقریب»تازهترینساختهبهرامتوکلیکهسالگذشتهسیمرغبلورینبهترینفیلمسیوششمینجشنوارهملیفیلمفجررادریافتکرده
بود ،اکران خود را از دیروز آغاز کرد .هم اکنون ۴۰سالن سینمایی در اختیار این فیلم قرار گرفته است؛ اما با توجه به درخواست بسیاری از سینماداران شهرستان،
احتما ًالتعدادسینماهاینمایشدهنده«تنگهابوقریب»افزایشپیدامیکند.جوادعزتی،مهدیپاکدلوامیرجدیدیازجملهبازیگرانفیلمهستند.

معرفینامزدهایسینماییجشنحافظ

«هزارپا» پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران شد
فیلم سینمایی «هزارپا» ســاخته ابوالحســن داوودی پس از چهار هفته
اکران در ســینماهای کشــور توانســت با عبور از مرز فروش  21میلیارد
تومانی رســما عنــوان پرفروشترین فیلم تاریخ ســینمای ایــران را از آن
خود کند.
به گزارش خبرآنالیــن ،پیش از این فیلم ســینمایی «نهنــگ عنبر  »2به
کارگردانی سامان مقدم با فروش بیش از 20میلیارد تومانی این عنوان را
در اختیار داشت و پس از آن هم فیلم سینمایی «آینه بغل» ساخته منوچهر
هادی دیگر فیلم سینمای ایران بود که توانســته بود فروش بیش از 20
میلیارد را تجربه کند.
از نکات جالب توجه این ســه فیلم پرفروش ســینمای ایران مــی توان به
ترکیب بازیگرانشان اشــاره کرد ،رضا عطاران و جواد عزتی دو بازیگری
هستند که پیش از همکاری در «هزارپا» به ترتیب با فیلمهای «نهنگ عنبر

 »2و «آینه بغل» توانسته بودند عنوان پرفروشترینها را از آن خود کنند و
حالبهصورتمشترکدریکفیلمسینماییدرخشید هوتوانستهاندخود
را به عنوان بازیگران مخاطبپسندی که گیشــه را برای فیلمها تضمین
میکنند ،معرفی کنند .مضمون کمدی هر ســه فیلم پرفروش سینمای
ایران نشاندهنده این اســت که مخاطبان سینما همچنان با آثار کمدی
ارتباط بیشتری برقرار می کنند و چنین آثاری به سلیقه و نظرشان آشناتر
است .بر اساس آمار رسمی سینماتیکت« ،هزارپا» که رکوردهای زیادی
از جمله رکورد فروش روزانه و فروش هفتگی ســینمای ایران را جابهجا
کرده ،تاکنون در تمامی جمعههــای اکرانش فروش بیش از یک میلیارد
تومان در یک روز داشته است .با توجه به این که حداقل پنج هفته از اکران
این فیلم باقی مانده به نظر میرسد رکوردشــکنیهای فیلم ابوالحسن
داوودی ادامه داشته باشد.

روز گذشته نامزدهای بخش سینمایی هجدهمین جشن دنیای تصویر
(حافظ) معرفی شدند .طبق اعالم روابط عمومی این جشن ،فیلمهایی
که در بخش ســینمای هجدهمین جشــن حافظ داوری شــدند شــامل
تمام آثاری هســتند که از نیمــه دوم فروردین  ۹۶تا نیمــه اول فروردین
 ۹۷روی پرده ســینماها رفتهاند .هیئت داوران تمام فیلمهایی را که در
سال گذشته اکران عمومی گسترده داشت ه یا در گروه هنروتجربه اکران
شدهاند ،بررسی کرده اند.
در فهرســت نامزدهای بخش ســینمایی جشــن حافظ ،نــام فیلم «رگ
خواب» به کارگردانــی حمید نعمتا ...بیــش از هر فیلــم دیگری دیده
میشود که با  10مورد نامزدی ،پیشــتاز نامزدهاست .پس از این فیلم،
«التاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان که در جشنواره فیلم فجر
و جشن خانه سینما مورد بیمهری کامل قرار گرفته بود ،در هجدهمین
جشن حافظ با  8نامزدی از شانس باالیی برای دریافت جوایز برخوردار
اســت« .خفهگی» و «ســد معبر» بــا  7و «قاتل اهلــی» و «ویالییهــا» با 6
نامزدی در رتبههای بعدی فهرست نامزدها قرار دارند.
هجدهمین جشن حافظ  ۲۲مرداد ماه برگزار خواهد شد.

ادامه سیاست شفاف سازی سازمان سینمایی
در زمینه سیاست شفافسازی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و در چارچوب قانون انتشــار و دسترسی آزاد به
اطالعات ،بخش دیگری از فهرست عملکرد حمایتی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری به تفکیک از سال
 1387تا 1396منتشر شد .به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ،این فهرست شامل
پرداختیهای سازمان طی سالهای  1387تا  1396به موسســه سینماشهر ،انجمن سینمای جوانان ایران ،
مدرسه ملی سینما و خانه سینما می شود .در خور ذکر است؛ رقم بودجه سازمان سینمایی (طی سالهای1392
تا  )1396و ادامه فهرست پرداختیها (طی سالهای  1392تا  )1396به مرور منتشر خواهد شد.

...

اتفاق روز
برنامههای اختصاصی روز خبرنگار در تلویزیون
سهشــنبه و چهارشــنبه بــه مناســبت روز خبرنگار،
چندین برنامه تلویزیون از خبرنگاران دعوت کردند
و همه یا بخشــی از برنامه خود را بــه آنها اختصاص
دادند .سهشــنبه برنامه «ایرانیوم» با حضور یوســف
ســامی و علی رضوانی خبرنگارهای صداوســیما
پخش شــد .دیروز هم بیــژن نوبــاوه در «صبح بخیر
ایران» ،محمدرضــا مقدســیان در «بر فــراز الوند» و
روحا ...رجایی و آرش خوشخو در «حاال خورشید» حضور یافتند .برنامه ظهرگاهی
«کامالدخترانه»نیزباحضورسرپرستخبرگزاریایلنادرسیستانوبلوچستانروی
آنتنرفت.سیدعلیعلویسردبیرروزنامهخراساننیزدربرنامه«زندهبادزندگی»
شبکه۲حضوریافتکهمشروحصحبتهایویرامیتوانیددرصفحه۱۱بخوانید.

...

عکس روز

اقدام تحسینبرانگیز یک سینما

...

ویدیوی روز
نگاه متضاد  2برنامه تلویزیون به مبارزه با اشرافیگری
روز گذشــته ویدیویــی در فضــای مجــازی
دستبهدســت شــد که در برنامه مذهبی شبکه
یک ،مجری برنامه درباره این که اگر اشرافیگری
افراد را افشا کنیم ،حکم غیبت دارد یا خیر ،سوال
کرد و کارشــناس برنامه گفت اگر اشــرافیگری
آشکار باشد ،اشکالی ندارد و حکم امر به معروف
و نهی از منکر دارد .اما وقتی دقیقا همین موضوع
در برنامه دیگری در شــبکه پنج مطرح شد ،مجری و کارشــناس برنامه از این
رفتار انتقاد کردند و آن را مصداق تجسس و دخالت در زندگی خصوصی مردم
دانســتند و گفتند این کار نباید با توجیه دینی و با شعار مبارزه با تجملگرایی
انجام شود .نگاه دوگانه تلویزیون به یک موضوع ،سوژه فضای مجازی شد.

...

چهره ها و خبر ها
نیکی کریمی این روزها در حال بازی در سریال «ممنوعه»
برای شــبکه نمایش خانگی است .او
همچنین در «مصائب شــیرین  »2به
کارگردانی علیرضا داوودنژاد حضور
داشته و دبیر جشن عکاسان سینمای
ایران هم است.
فریبرز عربنیا که دو ســال از آخرین حضــورش روی پرده
ســینما میگذرد ،بــا فیلم «آخریــن بار کی
سحر را دیدی؟» ساخته فرزاد موتمن به
سینماها میآید .این فیلم باألخره بعد
از ســه ســال و پــس از پایــان نمایــش
«کاتیوشا» اکران خواهد شد.
فریبا متخصص که ماه رمضان سریال «رهایم نکن» را روی
آنتن شبکه سه داشت ،به تازگی بازی
در سریال «تکسواران» را آغاز کرده
است .قصه این سریال 26قسمتی
در اواخــر دهــه  50و روزهــای
آغازین جنگ میگذرد.
پژمان جمشیدی قرار است در فیلم سینمایی «ایده اصلی»
بازی کند و به زودی بــرای بازی در فیلم
«دینامیــت» اثر مســعود اطیابــی نیز
جلــوی دوربیــن خواهــد رفــت .او
همچنین در «ما همه با هم هستیم» و
«البیرنــت» ایفــای نقــش کــرده
است.
میترا حجار که هــم اکنون فیلم کمدی «کاتیوشــا» را روی
پرده سینماها دارد ،به زودی در سریال
شــبکه نمایــش خانگی «رقــص روی
شیشــه» بــا بهــرام رادان ،مهتــاب
کرامتی ،مهــرداد صدیقیــان و امیر
آقایی همبازی میشود.
برزوارجمندکهبهتازگیباسریال«سردلبران»بهکارگردانی
محمدحســین لطیفــی در تلویزیــون
حضور داشت ،روزهای پایانی بازی در
ســریال تلویزیونی «گشــت پلیــس» را
سپریمیکند.اینسریالاحتما ًال
پاییزپخشمیشود.
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