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شمتفاوتدرفجر38
 8چال 
از ترکی حرف زدن جواد عزتی تا چالش سن پانتهآ پناهیها
و حضور امیر آقایی در نقش یک گندهالت

مائده کاشــیان  -کمتر از یک هفته به آغاز رقابت سیوهشــتمین جشنواره فیلم فجر،
باقی مانده و در روزهای گذشــته ،تبلیغات فیلمهــای حاضر در این دوره از جشــنواره
آغاز شده است .بعضی از فیلمهایی که در ســکوت خبری ساخته شدند ،کم و بیش این
سکوت را در تبلیغات حفظ کردهاند و تعدادی دیگر از آثار هم از تصاویر ،تیزر و لوگوی
خود رونمایی کردهاند .باتوجه به آن چه در تبلیغات فیلمها دیده میشود و اخباری که
تا به حال منتشر شــده است امسال  8بازیگر ســینما ،بازی در نقشهای چالشیتری را
تجربه کردهاند.

آخرین آمار از تعداد سینماهای
کشور
آمار تازهای از شمار سالنهای سینما در ایران
اعالم شد.
به گزارش مهر ،حسین انتظامی رئیس سازمان
سینمایی در مراسم رونمایی از سالن های جدید
پردیس ملت گفت« :از مدیریت شهری برای
توجه به توسعه زیرساختهای فرهنگی تشکر
میکنم و معتقدم ایــن توجه دغدغه مدیریت
شهری است که میتوان آن را عالوه بر یک نهاد
خدماتی به یک نهاد فرهنگی اجتماعی تبدیل
کرد».
وی تاکید ک ــرد« :هــرچــقــدر زیرساختهای
فرهنگی را توسعه دهیم ،آسیبهای اجتماعی
و بسیاری از مشکالت فرهنگی نیز کم میشود».
رئیس سازمان سینمایی در بخش دیگری از
صحبت های خود درباره ساختوساز سالنهای
سینمایی بیان کــرد« :در پایان سال ،۱۳۹۷
 ۳۲۸سینما و  ۵۸۱سالن در کشور داشتیم
که این تعداد تا پایان سال  ۹۸به  ۳۵۳سینما
و  ۶۵۴سالن سینما افزایش یافت ،که خود
موفقیت قابل توجهی است .باید به خاطر داشته
باشیم هر چقدر بتوانیم فرهنگ با خانواده سینما
رفتن را گسترش دهیم به کنترل آسیبهای
اجتماعی کمک کردهایم».

تولید فیلم از مالیات معاف شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیه مراحل
خدمات تهیه ،تولید و پخش فیلم ،سریال و
موسیقی و تئاتر را از پرداخت مالیات معاف
کردند.
بــه گ ــزارش مهر ،نمایندگان مجلس شــورای
اســامــی در جلسه علنی دیـــروز و در جریان
بررسی الیحه مالیات بر ارزش افــزوده ،بخش
خدمات معاف از مالیات را تعیین کردند .کلیه
مراحل خدمات تهیه ،تولید ،پخش و عرضه
فیلم ،سریال ،موسیقی و تئاتر از پرداخت مالیات
معاف شدند.
ایــن در حالی اســت کــه چندی پیش جنجال
بزرگی بر سر حــذف نشدن معافیت مالیاتی
فعالیتهای فرهنگی و هنری از بودجه سال 99
ایجاد شد و منتقدان ،سازمان برنامه و بودجه را
مقصر این اتفاق میدانستند.

اکران « ۲۳نفر» در شهرهای
فاقد سینما
اکران فیلم سینمایی « ۲۳نفر» به کارگردانی
مهدی جعفری در شهرهای فاقد سینما آغاز
میشود.
به گــزارش فــارس ،اکــران فیلم سینمایی «۲۳
نــفــر» بــه کــارگــردانــی مــهــدی جعفری و تهیه
کنندگی مجتبی فــــرآورده از امـــروز ،توسط
عماریار در شهرهای فاقد سینما آغاز میشود.
فیلم سینمایی « ۲۳نفر» دومین ساخته مهدی
جعفری محصول سازمان هنری رسانه ای اوج،
روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است
که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱
به اسارت نیروهای عراقی درآمدند .قسمتهای
اول این فیلم ،سکانسهای جنگی دارد و بعد از
آن ماجرای اسارت شخصیتهای اصلی داستان
به تصویر کشیده میشود .از جمله بازیگران فیلم
سینمایی « ۲۳نفر» می تــوان به مجید پتکی،
سعید آلبوعبادی ،رضا نوری و عبدالحلیم تقلبی
اشاره کرد.
مخاطبان و عالقه مندان میتوانند در شهرهای
بــدون سینما و مناطقی که امکان پخش فیلم
در آن بــه دالیــل مختلف وجــود ن ــدارد بــا ثبت
سفارش در سایت  www.ammaryar.irیا
تماس با شماره تلفنهای  ۴۲۷۹۵۹۱۰و
 ۴۲۷۹۵۶۲۰درخواست خود را ثبت کنند.

امیر جدیدی

امیر آقایی

پیمان معادی

پانتهآپناهیها

روز صفر

شنای پروانه

درخت گردو

خروج

امیرجدیدیپسازیکسالغیبتدرجشنواره
فجر ،امسال با دست پر در این رقابت حضور
دارد .او در فیلم «روز صفر» ساخته سعید ملکان
نقشیکماموراطالعاتیرابازیکرده.فرصت
بازی در چنین نقش جذابی ،اتفاقی نیست که
درکارنامههربازیگریبیفتدوبادیگرنقشهایی
که تا به حال از او دیدهایم متفاوت است .امیر
جدیدی در آخرین حضور خــود در جشنواره
سیوششم ،در فیلم «عرق سرد» ساخته سهیل
بیرقی نقش یک مجری ریاکار تلویزیون را بازی
کرد .بازی او در این فیلم بسیار مورد توجه همه
قرار گرفت و برای این فیلم و «تنگه ابوقریب»،
سیمرغبهترینبازیگرنقشاولمردراگرفت.

بیشک یکی از متفاوتترین نقشهایی که در
جشنواره امسال خواهیم دید ،متعلق به امیر
آقایی در فیلم «شنای پروانه» اثر محمد کارت
ش کاراکترهای
است .این بازیگر معموال در نق 
موجه و متشخص دیده شده است و این نقشها
با شخصیتی که او در دنیای واقعی از خود نشان
داده بیگانه نبودهاند ،اما او در «شنای پروانه» از
آنتشخصبهکلفاصلهگرفتهونقششخصیتی
را که یــادآور دارودســتــه اراذل و اوبــاش است
بازی کرده است .امیر آقایی سال ،95در سی و
پنجمینجشنوارهفجربرایبازیدرفیلم«بدون
تاریخ بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند ،نامزد
دریافتجایزهبهترینبازیگرنقشاولمردشد.

با توجه به تصویر پیمان معادی روی پوستر فیلم
«درخــت گــردو» به کارگردانی محمدحسین
مهدویان،احتما ًالاودراینفیلمنقششخصیتی
ازطبقهفرودستجامعهرابازیکردهاست.عالوه
بر این ،موضوع فیلم بیارتباط با واقعه بمباران
شیمیایی سردشت نیست و به احتمال فراوان،
ی است که زندگیاش تحتتأثیر
او یکی از افراد 
آن اتفاق قرار گرفته .معادی در این فیلم از لحاظ
ظاهریهمگریمبسیارمتفاوتیداشته.اینبازیگر
سالگذشتهدرفیلم«متریشیشونیم»اثرسعید
روستایی در نقش مأمور پلیس دیده شد و نامزد
دریافتجایزهبهترینبازیگرنقشاولمردشداما
دررقابتباهوتنشکیباازاوجاماند.

پانتهآپناهیهادرفیلم«خروج»نقشزنیرابازی
کرده است که حداقل  30سال از سن واقعی
خودشبزرگتراست.البتهاوقبالامتحانخود
رادربارهایفاینقشیکزنمسندرفیلم«نفس»
به خوبی پس داده و در «خروج» یک بار دیگر این
چالشراتجربهکردهاست.بازیفوقالعادهاودر
فیلم«نفس»سال،95جایزهبهترینبازیگرنقش
اولجشنوارهبینالمللیفجررابرایاوبهارمغان
آورد.عالوهبراین،چالشیکهاینبازیگررابیشتر
زیر ذرهبین میبرد،این است که پانتهآ پناهیها
وگیتیقاسمیتنهابازیگرانخانمفیلم«خروج»
هستند،بنابرایندورازذهننیستکهبازیاودر
اینفیلمحسابیبهچشمبیاید.

جواد عزتی

سعیدآقاخانی

ساعدسهیلی

نداجبرئیلی

آتابای

خون شد

روز صفر

مردن در آب مطهر

جواد عزتی امسال با پنج فیلم در جشنواره فیلم
فجر حضور دارد و احتما ًال در این پنج فیلم،
نقشهای مختلفی را تجربه کــرده اســت ،اما
کنجکاوکنندهترینفیلمعزتی«،آتابای»اثرنیکی
کریمیاست.اودراینفیلمبهزبانترکیصحبت
کرده و تجربه سخت و متفاوتی را از سر گذرانده
است.دشوارازآننظرکهبهطورکلیزبانترکی
زبان سادهای نیست و متفاوت از این نظر که او تا
بهحالدرهیچکدامازفیلمهایش،نهتنهابهزبان
ترکیبلکهبالهجهخاصیصحبتنکردهاست.
جواد عزتی تا به حال برای بازی در بسیاری از
فیلمهایش مورد تحسین بوده اما هنوز شانس
دریافتسیمرغرانداشتهاست.

اخباریکهدربارهفیلم«خونشد»بهکارگردانی
مسعودکیمیاییمنتشرشده،حاکیازایناست
کهسعیدآقاخانیدراینفیلمبهنوعیدرشمایل
قهرمان معروف کیمیایی یعنی «قیصر» ظاهر
شده و به نوعی حکم آن شخصیت را دارد .کار
سخت سعید آقاخانی در «خون شد» این است
که بتواند حالوهوای قهرمانان آثار کیمیایی را
تداعی کند .او در سیوسومین جشنواره فیلم
فجر ،برای بازی در فیلم «خداحافظی طوالنی»
اثرفرزادموتمن،موفقشدجایزهبهترینبازیگر
نقش اول مرد را از آن خود کند .باید صبر کرد
و دید بازی در فیلم «خون شد» چه اتفاقی را در
کارنامههنریاورقمزدهاست.

ساعد سهیلی در فیلم «روز صفر» متفاوتترین
و مهمترین نقش در کارنامه هنری خود را تجربه
کرده و در این فیلم در نقش «عبدالمالک ریگی»
ظاهرشدهاست.اینشخصیتدردنیایخارجاز
فیلموقصهوجودداردومردمدربارهاووجنایاتش
اطالعاتی دارند ،بنابراین چالش ساعد سهیلی
نزدیک شدن به شخصیت او و بــازی باورپذیر
بودهاست.سهیلیتابهحالبرایفیلمهای«رخ
دیوانه» و «گشت ارشــاد» ،نامزد دریافت جایزه
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فجر
شده است اما هنوز نتوانسته سیمرغ را با خود به
خانه ببرد .نتیجه کار او در «روز صفر» میتواند
تحولمهمیدرکارنامهاش ایجادکند.

ندا جبرئیلی در سینما بیشتر با فیلم «ماهی
و گربه» و در تلویزیون با اولین سریالش یعنی
«برادرجان»شناختهمیشود.اوامسالباایفای
نقشدرفیلم«مردندرآبمطهر»بهکارگردانی
نویدمحمودی،شانسبازیدرنقشیکمهاجر
افغان را دارد و در این فیلم با لهجه افغانستانی
صحبت می کند .با توجه به این که این بازیگر
ایرانی است ،برای یاد گرفتن این لهجه مراحل
سختی را گذرانده .سابقه حضور این بازیگر در
جشنواره فجر به دوره سیویکم میرسد او در
این دوره برای بازی در فیلم «قاعده تصادف» به
کارگردانی بهنام بهزادی ،نامزد دریافت جایزه
بهترینبازیگرنقشمکملزنبود.

« »1917همچنانموفقدرگیشه
فــروش فیلمی که شانس اصلی بــردن جوایز
اصلی اسکار است ،تا کنون از ۲۰۰میلیون دالر
بیشتر شده و همچنان در حال افزایش است.
به گزارش خبرآنالین ،فیلم سینمایی «»۱۹۱۷
که مهمترین جوایز سینمایی را از گلدن گلوب
تــا جــایــزه انجمن تهیهکنندگان و انجمن
کــارگــردانــان از آن خــود کــرده اســت ،فروش
خوبی را پس از چند هفته اکران تجربه میکند.
« »۱۹۱۷از پنج هفته پیش در آمریکا روی
پرده رفته است و تا پس از اهدای جوایز اسکار
همچنان چشم به گیشه خواهد داشت .سهم
گیشه آمریکای شمالی از فروش  ۲۰۰میلیون
دالری این فیلم تا این جای کار  ۱۰۳میلیون
دالر بوده است.
یکی از مهمترین اخبار گیشه سینمای جهان در

هفته گذشته رکود عظیم در دومین بازار بزرگ
سینمای جهان در پی شیوع ویروس کرونا بود.
در چین که عنوان دومین بازار بزرگ سینمای
جهان پس از آمریکای شمالی را یدک میکشد،
تعداد زیادی از سالنهای سینما تعطیل شده و
همینموضوعبرفروشفیلمهایدرحال اکران

تاثیری منفی گذاشته است.
هفته پیش پرفروشترین فیلم روی پرده «پسران
بد :برای یک عمر» با بازی ویل اسمیت بود.
این دنباله سینمایی در حالی در صدر جدول
پرفرو شها ایستاد که فیلمی تازه و پربازیگر
نیز در همین زمان روی پرده رفته بود .فروش
جهانی فیلم به  ۲۱۵میلیون دالر رسیده است.
«آقـــایـــان» فیلمی پــرســتــاره بــا بـــازی متیو
مککانهی ،کالین ف ــارل و هیو گــرانــت به
کارگردانی گای ریچی است .این فیلم با وجود
این همه ستاره و داستان پرطرفدارش نتوانست
آ نطــور که باید و شاید بدرخشد و در نهایت
به فــروش جهانی  ۳۳میلیون دالری رسید.
«آقایان» در نخستین هفته اکــران ،چهارمین
فیلم جدول پرفروشها بود.

چهره ها و خبر ها
پــرویــز پرستویی مــاه آیــنــده با
سریال «همگناه» به کارگردانی
مصطفی کیایی ،بــه نمایش
خانگی میآید .او اکنون فیلم
«مطرب» را روی پــرده سینما
دارد که با فروش  35میلیاردی ،در صدر جدول
فروش است.
مــجــیــد صــالــحــی در ســـی و
هشتمین جشنواره تئاتر فجر،
به عنوان داور در بخش مسابقه
تئاتر خیابانی حضور دارد.
عــاوه بر او ،علیرضا استادی
و حسین مسافر آستانه هم داوری این بخش را
برعهده دارند.
محمدحسین لطیفی در سریال
«آقازاده» به کارگردانی بهرنگ
توفیقی و تهیهکنندگی حامد
عنقا بازی کرده .او و حامد عنقا
پیشتر در سریالهای «تنهایی
لیال»« ،نردبام آسمان» و «قلب یخی» همکاری
کرده بودند.
فـــرزاد فــرزیــن بــرای حضور در
فصلدومسریال«عاشقانه»2اثر
منوچهرهادی،مذاکراتیداشته
است .محمدرضا گلزار بازیگر
اصلی فصل اول ،مدتی پیش از
حضورشدرفصل 2اینمجموعهخبردادهبود.
لیال اوتــادی به جمع بازیگران
ســــریــــال تـــاریـــخـــی «جــشــن
ســـربـــرون» ســاخــتــه مجتبی
راعــی اضافه شــد .ایــن سریال
که در سه فصل تولید خواهد
شــد ،بــه دوران مظفرالدین شــاه و پــیــروزی
یپردازد.
مشروطهخواهان م 
ســــارا رســـــــو لزاده در فیلم
«هفت» به کارگردانی فرشاد
گ ـلســفــیــدی ،ای ــف ــای نقش
خــواهــد کــرد و در ایــن فیلم با
علی نصیریان و بابک کریمی
همبازی میشود .قرار است فیلم برداری این اثر
بهار سال آینده آغاز شود.
ســپــیــده خـــــداوردی بــه جمع
بــازیــگــران ســریــال «ش ــاهرگ»
ساخته جالل اشکذری اضافه
شده .او در سریال «بیگانهای با
من است» کاری از احمد امینی
هم بازی کرده که اکنون در مرحله تصویربرداری
است.

