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سینمای جهان

تکرار رکورد دیزنی پس از 6دهه
بونگ جون هو کارگردان فیلم « َانگل» پس از ۶۶
سال به رکورد «والت دیزنی» در کسب همزمان
چهارجایزهاسکاررسید.
بــه گــــزارش ایــســنــا ،ای ــن فیلم بــه نویسندگی
و کارگردانی «بونگ جــون هــو» که اولین فیلم
غیرانگلیسیزبان برنده اسکار بهترین فیلم تاریخ
اینجوایزنامگرفت 4،جایزهبهترینفیلم،بهترین
فیلم بینالمللی ،بهترین کارگردانی و فیلم نامه
اصلی را به خود اختصاص داد و از آن جا که «بونگ
جون هو» تهیهکنندگی فیلم را بر عهده داشت با
دریافتجایزهبهترینفیلم،هرچهارجایزهشخصا
به او رسید تا با رکــورد «والــت دیزنی» در کسب
همزمان بیشترین اسکار برابری کند .در جریان
بیست و ششمین دوره اسکار در سال ،۱۹۵۴
«والت دیزنی» تهیهکننده و کارگردان افسانهای
هالیوود ،جوایز بهترین مستند ،بهترین مستند
کوتاه،بهترینپویانماییکوتاهوبهترینفیلمکوتاه
را دریافت کرد و حاال  ۶۶سال بعد یک کارگردان
آسیایینیزدریکشبچهارجایزهاسکاررابهخانه
بردهاست.

حضورمارکرافلودرسریال«انگل»
بازیگر سرشناس در مینیسریالی که قرار است
با الهام از فیلم تاریخساز «انگل» که برنده  ۴جایزه
اسکار شد ساخته شــود ،در نقش اصلی ظاهر
میشود.
به گــزارش مهر ،پیشتر گفته شد که بونگ جون
هو کارگردان «انگل» بــرای تولید این سریال با
آدام مککی برنده اسکار همکاری میکند تا یک
مجموعه تلویزیونی در  ۵یا  ۶اپیزود ساخته شود.
اکنون خبرها حاکی از این است که رافلو در نقش
اصلیظاهرخواهدشدولیجزئیاتیازشخصیتی
کهویایفامیکند،ارائهنشدهاست.انتظارمیرود
فیلم بــرداری این سریال در سال  ۲۰۲۱شروع
شود.داستانفیلمدربارهاعضاییکخانوادهفقیر
است که تالش دارند به خانه یک خانواده ثروتمند
نفوذ کنند و در این مسیر مسائلی باورنکردنی
بروز میکند .در فیلم «انگل» سونگ کانگ هو که
در نقش پدر خانواده فقیر بازی کرد ،مهمترین
شخصیتقصهبودواحتمالمیرودرافلوبرایاین
نقشانتخابشدهباشد.
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▪
از میان آثــاری کــه در سیوهشــتمین
جشــنواره فجر به نمایــش درآمدند7 ،
فیلم وجود دارد که به دالیل مختلف از
حضور ســتارهها گرفته تا کیفیت فیلم
و قصــه آن ،میتوانند به فــروش باال در
گیشه ســال  99امیدوار باشــند .با این
 7فیلم آشــنا شــوید .ناگفتــه نماند در
کنــار ایــن  7فیلــم ،در ســال  99مانند
همه سالهای اخیر ،به طور قطع شامل
فیلمهای کمدی پرشماری خواهیم بود
که به تولید میرسند و بدون شرکت در
جشنواره ،روی پرده سینماها خواهند
رفت .همچنیــن تعــدادی فیلم کمدی
هــم از اکــران امســال جــا ماندهاند که
در اکــران  99شــرکت خواهنــد کرد.
بنابراین به نظر میرســد سال  99سال
چندان بدی برای گیشه سینمای ایران
نخواهد بود.
▪روز صفر

«روز صفر» با سوژه خاص
و جــالــبــی کــه دارد،
نیمی از راه بــرای
موفقیت در گیشه
را طــی کــرده اســت.
این فیلم تولید سختی
داشته است و با صحنههای اکشن و پرهیجانی
که دارد ،برای دیدن روی پرده عریض سینما
ساخته شده است .قطعا حضور امیر جدیدی
و ساعد سهیلی هم در فیلم ،سهم زیادی در
رونق گیشه این فیلم خواهد داشت ،هرچند که
ممکن است بازی سهیلی در این فیلم به اندازه
گریم خوبش ،بــرای مخاطب راضیکننده
نباشد .مهمترین برگ برنده فیلم سوژه آن
و لحظات اکشن آن اســت که نمونهاش را
کمتر در سینمای ایــران میبینیم ،به عالوه
یک قهرمان شکستناپذیر و جــذاب که در
جشنواره بسیار محبوب بود.

▪خروج

فــارغ از هر حاشیهای،
اســـــــم ابــــراهــــیــــم
حـــاتـــمـــیکـــیـــا بــه
عــنــوان کــارگــردان
به اندازه کافی برای
عالقه مندان به سینما
کنجکاوکننده اســت ،امــا بــرگ برنده مهم
«خروج» برای موفقیت در گیشه ،موضوع آن
است .این فیلم برخالف دیگر آثار حاتمیکیا
نوک پیکان انتقادش را به سوی دولت گرفته
و از قضا حسابی هم تند اســت« .خــروج» در
جشنواره فجر از اولین اکران گرفته تا نشست
خبری و اختتامیه ،حضور پرحاشیهای داشت.
درب ــاره ایــن فیلم ،اتفاق ًا کمتوجهی هیئت
داوران جشنواره ،میتواند به دیده شدن آن
در اکران عمومی کمک کند .حضور فرامرز
قریبیان در نقش قهرمان فیلم هم به سهم خود
برای تماشاگران جذاب خواهد بود.
▪شنای پروانه

گیشه موفق فیلمهایی
مانند «متری شیش
و نیم» و «مغزهای
کوچک زنــگ زده»
در ســا لهــای اخیر
مـــیگـــویـــد ،مــعــادلــه
عوض شده و فیلمهای غیرکمدی هم شانس
پرفروش شــدن را خواهند داشــت« .شنای
پــروانــه» ساخته محمد ک ــارت ،یکی از آثــار
غیرکمد ی اســت کــه ظرفیت زی ــادی بــرای
داشتن یک گیشه موفق دارد .این فیلم هم
یک قصه پرکشش و جذاب دارد ،هم از حضور
ستار ههای پرطرفداری مانند جواد عزتی،
طناز طباطبایی و امیر آقایی ،بهره برده است.
«شنای پــروانــه» با کسب بیشترین نامزدی
در جشنواره فجر ،یکی از پرافتخارترین آثار
این دوره هم بوده است و همه شرایط برای
موفقیت فیلم در گیشه مهیاست.

▪خوب ،بد ،جلف :ارتش سری

پرفروش شدن «خوب بد
جلف :ارتــش سری»
قطعی است .پیمان
قاسمخانی سه سال
قبل بــا اولــیــن فیلم
خود در مقام کارگردان
حضور بسیار موفقی روی پرده سینما داشت
و  16میلیاردی شد .حاال زوج موفق پژمان
جمشیدی و سام درخشانی ،در جلد همان
کاراکترهای «سام» و «پژمان» ،با همان پت و
مت باز یهای خود ،با قسمت دوم این فیلم
برگشتهاند .خاطره خوب مخاطبان از تماشای
ایــن زوج کمدی در سریال «پــژمــان» و فیلم
«خوب ،بد ،جلف»  ،کافی است تا فروش فیلم
تضمین شود .به عالوه نباید فراموش کرد که
در هر صورت حساب فیلمهای کمدی برای
مردم جداست و این آثار به راحتی فروشهای
باال را تجربه میکنند.
▪عنکبوت

ابــراهــیــم ایــــرجزاد سه
ســـال پ ــس از فیلم
خــــوشســــاخــــت
«تــابــســتــان داغ»،
دســـت روی ســوژه
خـــاصـــی گ ــذاش ــت ــه و
در «عنکبوت» برههای از زندگی یک قاتل
زنجیر های مشهور به نام «سعید حنایی» را
روایت کرده است .این فیلم از بخش مسابقه
بیرون ماند و تنها یک نمایش اختصاصی
برای اهالی رسانه در کاخ جشنواره داشت،
عالوه بر این مخاطب عام شناخت چندانی از
ایرجزاد ندارد ،اما همین که میداند داستان
فیلم درب ــاره قاتل عنکبوتی اســت ،او را به
تماشای فیلم کنجکاو و مشتاق خواهد کرد.
غیر از داستان فیلم ،حضور محسن تنابنده
در نقش این قاتل زنجیر های ،یکی دیگر از
جذابیتهای «عنکبوت» است.

▪درخت گردو

مــــحــــمــــدحــــســــیــــن
مهدویان کارگردان
خ ــوشس ــاب ــقـ ـهای
اســــت و هـــر چــهــار
فیلمی که ساخته،
آثـــــــار پــرمــخــاطــبــی
بودهاند« .درخت گردو» سوژه تازه و جذابی
ب ــرای مخاطب دارد و زنــدگــی یــک مــرد را
تحتتأثیرفاجعهبمبارانشیمیاییسردشتبه
تصویر کشیده است .استقبال مخاطبان از این
فیلم و رسیدن آن به سئانسهای فوقالعاده در
جشنواره ،میگوید «درخت گردو» در اکران
عمومی جزو پرفروشترین فیلمها خواهد بود.
بازی پیمان معادی به عنوان نقش اصلی نیز
مخاطبان را نسبت به تماشای آن روی پرده
سینماها کنجکاو میکند« .درخت گردو» هم
از پرسروصداترین و محبو بترین فیلمهای
حاضر در جشنواره بود.
▪مغز استخوان

«م ــغ ــز اســـتـــخـــوان» به
کارگردانیحمیدرضا
قربانی،یکیازآثاری
بود که در جشنواره
فــجــر ،مــــورد تــوجــه
مخاطبان قــرار گرفت
و تا روز آخر در میان فیلمهای برگزیده مردم
حضورداشت.قربانیسابقهدرخشانیدرسینما
ندارد ،اما حضور ستارههایی مانند جواد عزتی
و پریناز ایزدیار در این فیلم ،میتواند به سهم
خود،بهفروشفیلمکمککند«.مغزاستخوان»
گرتهبرداریواضحیازسینمایاصغرفرهادی
استوباقراردادنشخصیتمحوریخودبرسر
یکدوراهیسخت،داستانشراجلومیبرد.به
طورکلی«مغزاستخوان»یکفیلممتوسطاست
که قصه آن ظرفیت دارد که مخاطب را جذب
کند ،به همین دلیل میتوان روی فروش خوب
آنحسابکرد.

چهره ها و خبر ها
اصغر فرهادی فیلم تازهاش را با
نام «قهرمان» ،در شیراز خواهد
ســاخــت .بــازیــگــران ایــن فیلم
سرشناس و ایرانی خواهند بود و
در فیلمهای قبلی فرهادی بازی
نکردهاند .فیلم برداری «قهرمان» تابستان 99
انجام خواهد شد.
میترا حجار از دیروز با فیلم «یادم
تو رو فراموش» به سینماها آمده
است .این فیلم محصول سال
 1395استو تا به حال بهدلیل
شکایت نــاصــر محمدخانی،
موفق به اکران در سینماها نشده بود.
حبیبرضاییازاسفندماهسریال
«همگناه» را در نمایش خانگی
خواهد داشت و برای نخستین
باردراینمدیومدیدهخواهدشد.
رضایی در این سریال ،نقش یک
خالفکاروجاعلسندرابازیکردهاست.
هادی حجازیفر سال پرکاری
را میگذراند .او بعد از بازی در
«آتــابــای» و «دوزیــســت» کــه در
جشنوارهبهنمایشدرآمد،درسه
سریال«دوپینگ»«،زیرخاکی»و
«کلبهایدرماه»ایفاینقشکردهاست.
بابک کریمی از روز شنبه با
مجموعه «پرگار» به شبکه یک
خواهد آمد و برای اولین بار در
تلویزیون حضور خواهد داشت.
او در جشنواره فجر ،برای بازی
در«سینماشهرقصه»نامزدسیمرغبهترینبازیگر
مکمل مرد شده بود.
لعیا زنگنه با فیلم «زنانی که
بـــا گـــرگهـــا دویــــدهانــــد» به
کارگردانی امیراطهر سهیلی،
حضوری موفق در جشنواره
مستقل کالیفرنیا داشته است.
این فیلم جایزه بهترین فیلم بلند داستانی این
جشنواره را دریافت کرده است.
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