جشنواره

توضیحات «دیرباز» درباره انتشار فیلمی از انتقاد به پلیس موتورسوار

«داستان اسباببازی  »۴یک میلیارددالری شد

کامبیز دیرباز ،از دغدغهای گفت که به خاطر آن به موتورســوار پلیس انتقاد کرده اســت .دیرباز که طی روزهای گذشــته در پستی
اینستاگرامی با انتشار یک ویدئو از نداشتن کاله ایمنی توسط یک پلیس موتورسوار انتقاد کرده بود ،با انتشار یک ویدئوی دیگر درباره این
اتفاق چنین توضیح داد« :پستی گذاشتم و از برادر موتورسوار پلیس انتقاد کردم؛ یک عده از دوستان پلیس گلهمند شدند و گفتند :چرا
زحمات بچهها را نادیده میگیرید؛ دوازده ساعت روی موتور هستند و هوا هم گرم است .نیت من فقط این بود که جان همه هموطنان
من که برای خانوادههایشان عزیز هستند ،حفظ شود .چه پلیس و چه غیرپلیس .جوانهای ما قهرمانهای جامعهشان را الگو میکنند
و پلیس هم همیشه قهرمان جامعه هستند .من با افتخار در سریال «میکائیل» لباس پلیس را پوشیدم و برای تک تکشان احترام قائلم.
امیدوارم سالمت باشند و در جهت فرهنگسازی برای جامعه بکوشند».

انیمیشن «داستان اسباببازی  »۴به چهارمین فیلم «پیکسار» و پنجمین فیلم «دیزنی» امســال تبدیل شد که توانست به باشگاه
میلیارددالریها بپیوندد .دیزنی ،اکنون نخستین استودیویی است که در یک ســال پنج فیلم با فروش بیش از یک میلیارددالر دارد.
تنها در سال« ،۲۰۱۹انتقامجویان؛ جنگ ابدیت»« ،عال الدین»« ،شیرشاه» و «انتقامجویان ،پایان بازی» فیلمهایی هستند که غیر از
«داستان اسباببازی  »۴از مرز فروش یک میلیارددالر در گیشه جهانی عبور کردند« .داستان اسباببازی  »۴در تاریخ  ۲۱ژوئن اکران
خود را با یک افتتاحیه  ۱۲۰میلیوندالری آغاز کرد .این فیلم پس از دوماه  اکران در سینماها  ۴۲۱میلیون دالر در آمریکای شمالی و
 ۵۷۹.۹میلیون دالر در بخش دیگر این کشور کسب کرد .این فیلم که نسخه چهارم از انیمیشن «داستان اسباببازی» است ،نمایشهای
قدرتمندی را در انگلستان ( ۷۵میلیون دالر) ،ژاپن ( ۷۷میلیون دالر) و مکزیک ( ۷۲میلیون دالر) داشته است.

هفت

«روزی روزگاری در هالیوود»
از  ۱۰۰میلیون گذشت

کافه سینما« :روزی روزگاری در هالیوود»
ساخته جدید «کوئنتین تارانتینو» در سومین
آخر هفته اکرانش موفق شد آمار فروشش در
آمریکا را فراتر از  ۱۰۰میلیون دالر ببرد.
به این ترتیب این چهارمیــن فیلم تارانتینو
اســت که چنین موقعیتی را به دست آورده
است .البته این فیلم در ســومین آخر هفته
اکرانش با کاهش فروش  ۴۲درصدی روبه رو
شد و  ۱۱.۶میلیون دالر فروش را در این هفته
ثبت کرد تا در مجمــوع  ۱۰۰.۳میلیون دالر
فروخته باشد.

جایزه جشنواره آمریکایی
برای مستند «کارون»

ایسنا :مستند «کارون» به کارگردانی محمد
احســانی در چهارمین حضــور بینالمللی
موفق به دریافت جایزه بزرگ ســیاره سبز از
«رد آیلند» آمریکا
بیست و سومین جشنواره ُ
شد.
در متن هیئت داوران آمده است :این جایزه به
پاس نگاه مشترک انسانی ،به مستند «کارون»
اعطاشــده است .مســتند «کارون» روایتی
تغزلی و شاعرانه از رودخانه کارون است که با
آسیبهای جدی محیط زیستی روبهروست.

تصویربرداری سریال
«الفدزفول» آذر آغاز میشود

فارس :تصویربرداری سریال «الف دزفول»
به کارگردانی مرجان اشرفیزاده ،آذرماه آغاز
خواهد شد .متنهای این سریال تا قسمت ۳۲
به طورکامل نوشته شده اســت .این سریال
بــه زودی وارد مرحله پیشتولید میشــود
و روزهای پایانی آذرماه نیــز تصویربرداری
سریال از دزفول آغاز خواهد شد.

صدور پروانه نمایش برای  3فیلم

ایرنا :شــورای  پروانه نمایــشفیلمهای
سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر
کرد .بر اســاس اعالم روابط عمومی سازمان
امور ســینمایی و ســمعی ،بصری ،شورای
پروانه نمایش فیلمهای سینمایی در جلسه
اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شــد،
مجوز نمایش سه فیلم را صادر کرد .طی این
جلسه فیلمهای «شب اول هجدهسالگی» به
تهیهکنندگی شجاعنوری ،کارگردانی میرزا
ی زاد ه تهرانی ،با درجهبندی ســنی ،+۱۲
عل 
«برمودا» به تهیهکنندگی مصباح ،کارگردانی
قنبری و «هزار تو» به تهیهکنندگی ســپهر
یوسفی و کارگردانی امیرحســین ترابی ،با
درجهبندی سنی  +۱۲مجوز گرفتند.
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سینمای ایران ،در حالی این هفته را به
پایان برد که اضافه شدن فیلمی به چرخه
اکران نبود؛ البته این اتفاق در حالی رخ
داد که قرار بود فیلم ســینمایی «مردی
بدون ســایه» به کارگردانــی علیرضا
رئیسیان ،از چهارشــنبه  ۲۳مردادماه
روی پرده برود اما با مراجعه به ســامانه
فروش بلیت سینما ،هنوز خبری از امکان
خرید بلیت این فیلم فراهم نشده است
و باید دید که علت این اتفاق چیســت!
فیلم رئیسیان ،قرار بود هفته گذشته به
سرگروهی ســینما فرهنگ اکران شود
که به علت به کف فروش نرسیدن فیلم
پیشــین این گروه ،اکرانــش یک هفته
به تعویق افتاد و گویا ایــن تعویق ادامه
دارد .همچنین در این هفته شاهد یک
اتفاق بودیم و آن هم ،پایان صدرنشینی
نرگسآبیار با فیلم «شبی که ماه کامل
شد» در جدول فروش هفتگی بود.
فروش همچنــان در کانال
چهار میلیارد
این هفتــه فروش همچــون هفتههای
گذشــته ،رضایتبخش نبــود و تنها با
افزایش  ۶۰میلیون تومانی در مقایســه
با هفته گذشته همراه شد .این در حالی
است که در تابســتان همواره سینمای
ایران روند خوب فروش را تا پایان فصل
حفظ میکرد؛ اما گویــا فیلمهای روی
پرده آنطورکه باید و شاید در جلب نظر
مخاطبان موفق نبودند .این هفته مجموع
فروش هفتگی به چهــار میلیارد و ۶۷۸
میلیون تومان رســید که دو میلیارد و
 ۶۷۲میلیون تومان آن اختصاص به شهر
تهران داشت .همچنین  ۳۹۲هزار و ۷۵۶
نفر در این هفته به تماشــای فیلمهای
روی پرده نشستند که سهم اهالی تهران
 ۱۸۳هزار و  ۹۸۴نفر بوده است.
«ایده اصلی» صدرنشین شد؛
«شبیکه ماهکاملشد» افولکرد
فارغ از اوضاع نه چندان خوشایند فروش
سینما ،به ســراغ رقابت داغ و حساس
فیلمها برویم؛ جایی کــه آزیتاموگویی
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گزارش فروش هفتگی سینمای ایران؛ بهرام رادان و هانیه توسلی بهسلطه
الناز شاکردوست پایان دادند

نبرد گالدیاتوری سوپراستارها بر پرده
با فیلم «ایده اصلی» توانســت به سلطه
طوالنی فیلم «شبی که ماه کامل شد»
بر گیشه هفتگی پایان ببخشد .این هفته
فیلم موگویی به فــروش  ۶۶۴میلیون و
 ۸۳۲هزار تومان دســت پیدا کرد .این
اتفاق در حالی رخ داد که «شبی که ماه
کامل شد» با سقوط سه پلهای ناگهانی و
فروش  ۴۹۵میلیون و  ۶۴۷هزار تومانی
در جایگاه چهارمین فیلم پرفروش این
هفته قرار گرفت .آزیتا موگویی ،تازهترین
ساخته سینماییاش را نخستین بار در
سیو هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر
به نمایــش درآورد؛ فیلمی کــه درباره
راهاندازی یک پــروژه بزرگ با همکاری
ایران و اســپانیا در جنوب ایران ساخته
شده است و داستان طمع افراد مختلف
برای پیروزی در ایــن مناقصه را روایت

بازیگر سرشناس هندوســتان که برای حضور در
جشنواره فیلم هندی به استرالیا رفته بود ،با دریافت
دکترای افتخاری تجلیل  شد.
ملبورن در اســترالیا ،میزبان یکی از مشهورترین
بازیگران جهان بود و «شاهرخ خان» در سالن اصلی
دانشــگاه «التروب ملبورن» حاضر شد تا دکترای
افتخاری خود را بگیرد.
شاهرخ خان که برای افتتاح جشنواره فیلم هندی
به ملبورن رفته بود ،روز جمعه این دکترای افتخاری
را دریافت کرد.

میکند .بهــرام رادان ،هانیه توســلی،
مریال زارعی ،مهرداد صدیقیان و پژمان
جمشیدی بازیگران اصلی «ایدهاصلی»
را تشکیل میدهند .چهرههایی که دارای
محبوبیت قابل قبولــی میان مخاطبان
سینما هستند و با شروع چشمگیر این
فیلم در هفته اول اکران و رسیدن به صدر
جدول فروش به نظر میرســد میتوان
به «ایده اصلی» به عنــوان یکی از آثار
پرفروش ســینمای ایران در ســال ۹۸
نگاه کرد.
«جانان» بــا امین حیایی
نمیفروشد!
دیگر فیلمی که یک هفتــه از اکرانش
میگــذرد« ،جانان» ســاخته کامران
قدکچیان با بازی امین حیایی اســت.
فیلمی که داستانی عاشــقانه را روایت

میکند و از دیگــر بازیگرانش میتوان
به مــژگان بیــات ،پروانــه معصومی،
بیژنبنفشه خواه و  ...اشاره کرد.
ایــن فیلم بــا وجــود آنکــه از حضور
ســتاره محبوبــی چون امیــن حیایی
بهرهمند اســت ،امــا هنوز نتوانســته
در میان فیلمهــای روی پــرده جایی
دیده
برای خود دســت و پــا کند تــا 
شود  .البته مطمئناً حضور امین حیایی
در هر فیلمی هم نمیتواند تضمین کننده
فروش باشد و موضوع ،حال و هوای اثر و
همچنین سایر بازیگران در این مسئله
نقش مهمی را ایفــا میکنند« .جانان»
این هفته را با فروش  ۶۹میلیون و ۴۸۱
هزار تومانی به پایان برد.
«ایکــسالرج» و «تگزاس»
در اوج

دانشگاه ملبورن استرالیا دکترای افتخاری به سوپراستار مشهور هند اهدا کرد

دکتر شاهرخخان!

این مراســم یکی از مهمترین مراسمی بود که در «ســال نو مبارک» شــماری از فیلمهای اوست.
سالهای اخیر در ملبورن برگزار شده است و برای دانشــگاه بینالمللی ملبورن ،از شاهرخخان برای
هندیهای حاضر در استرالیا این یک شانس بود تا فعالیتهــای اجتماعی وی و تاثیــرش بر صنعت
ســرگرمی هند تقدیر کرد  .این بازیگــر در برابر
بتوانند ستاره محبوبشان را آنجا ببینند.
شاهرخخان که بازیگر بیش از  ۸۰فیلم سینمایی جمعیت گفت :بســیار برای این همــه مهربانی و
بوده اســت ،با عنوان «ســلطان بالیوود» شناخته صمیمیت خوشوقت هســتم .وی بنیادی به نام
میشــود« .اســم من خان اســت»« ،دیوالی» و «میر» دارد که به نام پدرش نامیده شده و او از طریق

اسامی هیئت داوران بخش ملی

این هفتــه دو فیلم کمدی پــا به پای
هم توانســتند در صدر جــدول حضور
پیدا کنند« .تگــزاس  »۲به کارگردانی
مســعوداطیابی که هر چه بــه روزهای
پایانی اکرانش نزدیک میشــود بیشتر
میفروشــد و «ایکسالرج» ســاخته
محســن توکلی که از هفته دوم اکران
توانست حسابی دل مخاطبان را ببرد و
با فروش خوبی که داشت به صدر جدول
رسید.
ایــن دو فیلــم بــا کنــار گذاشــتن
«شــبی که ماه کامل شــد» دومین و
ســومین فیلم پرفروش این هفته بودند
و به ترتیب  ۵۳۲میلیــون و  ۶۶۷هزار
تومان و  ۵۲۵میلیون و  ۱۳۶هزار تومان
فروختنــد« .تگزاس  »۲با ایــن روند تا
به امــروز  ۲۳میلیــارد و  ۸۳۱میلیون
تومــان فروش داشــته اســت و عنوان
دومین فیلــم پرفروش ســال را پس از
«متــری شــیش و نیــم» ســاخته
سعیدروســتایی با  ۲۷میلیارد و ۵۸۵
میلیون تومان در اختیار دارد.
ادامه روند خوب «قسم» و افت
نامحسوس« قصرشیرین»
سری به فیلمهای دیگر روی پرده بزنیم؛
جایی که فیلم سینمایی «قسم» دومین
ساخته سینمایی محسن تنابنده با وجود
آنکه رشد محسوســی را تجربه نکرده
اســت ،اما به روند خوب هفته گذشته
ادامه داده است .این فیلم  ۳۶۰میلیون
و  ۹۹۲هزار تومان فروخته اســت و در
آســتانه عبور از مرز یک میلیارد تومان
فروش است« .قصر شیرین» ساخته رضا
میرکریمی دیگر فیلم روی پرده است که
این هفته هم توانست روندی نسبتاً خوبی
را دنبال کند و تنها افــت چند میلیون
تومانی را در گیشــه در مقایسه با هفته
گذشــته تجربه کرد .فیلم میرکریمی با
 ۴۹۰میلیون و  ۵۷۰هزار تومانی که این
هفته فروش داشــت ،فروش کلی خود
را به یک میلیارد و ۹۸۷میلیون تومان
رساند.

آن برای افرادی که با اسید آسیب میبینند ،حمایت
میکند .شــاهرخ خان که در خانوادهای مسلمان
متولد شده ،همواره علیه احساسات ناسیونالیستی
در هند مقابله کرده است .در همین زمینه او در این
مراسم در سخنانش ابراز تأســف کرد و گفت :در
دنیایی که به صورت فزایندهای به سمت اشتراک
گذاشــتن احساســات منفی میرود و بشریت در
فشار بیشتری قرار میگیرد ،جوامع بیشتر به سمت
خشونت و نفرت میروند؛ در حالی که باید به سمت
پرورش ،شفقت و عشق رفت.

جشنواره فیلم کودک اعالم شد

تیم  7نفره قضاوت

نسل فردا :دبیر جشنواره فیلم کودک ،طی احکامی
جداگانه اعضای هیئت داوران بخش ملی سیودومین
جشنواره بینالمللی کودکان و نوجوانان را منصوب
کرد .براین اساس ایرج طهماسب ،امراله احمدجو،
غالمرضارمضانی ،ســاره بیات ،مرجان اشرفیزاده،
حامد جعفری و علی مظاهــری ترکیب هفت نفره
هیئت داوران بخش ملی این دوره از جشــنواره را
تشکیل میدهند .در ادامه مختصری از سوابق علمی
و هنری اعضای هیئت داوران را میخوانید:
ایرج طهماسب
وی مجری تلویزیــون ،بازیگر ،کارگردان و
فیلمنامهنویس ایرانی است .طهماسب ،فارغالتحصیل
رشته تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
است و بازیگری ،کارگردانی و نویسندگی فیلمهایی
چون «کالهقرمزی و پســرخاله»« ،یکی بود یکی
نبود»« ،کالهقرمزی و سروناز»« ،زیر درخت هلو» و
«کالهقرمزی و بچهننه» و  ...را در کارنامه هنریاش
دارد.
امراله احمدجو
احمدجــو ،کارگــردان و فیلمنامهنویس
ســینما و تلویزیون اســت که کار خود را با ساخت
فیلمهای کوتاه آغاز کرد .وی تحصیالتش را در رشته
فیلمبرداری در مدرسه عالی تلویزیون به پایان رساند
و اولین اثر سینمایی وی «شــاخههای بید» بود .از
معروفترین آثار این کارگردان میتوان به ســریال
تلویزیونی «روزی روزگاری» اشاره کرد.
حامد جعفری
تهیهکننده سینما و انیمیشن و دارای مدرک
رشته اقتصاد و رئیس هیئت مدیره گروه هنرپویاست.
وی ،فعالیت حرفهای خود را با تهیهکنندگی انیمیشن
سینمایی در ســینما آغاز کرد و هماکنون به عنوان
تهیهکننده سینمایی عضو رســمی جامعه صنفی
تهیه کنندگان سینمای ایران است .وی تهیهکنندگی
پرفروشترین انیمیشــنهای تاریخ سینمای ایران
«شاهزادهروم» و «فیلشاه» را برعهده داشته و موفق
به کسب دیپلم افتخار از هجدهمین جشن سینمای
ایران شده است.
غالمرضا رمضانی
کارگردان و فیلمنامهنویس حوزه کودکان و
نوجوانان است .او کارگردانی فیلمهای «ضربهفنی»،
«فرار از اردو»« ،گنجشکک اشیمشی» و ...را برعهده
داشته و بیشتر فعالیت او در حوزه سینمای کودک
و نوجوان است.
ساره بیات
بازیگر ســینما و تلویزیون فارغالتحصیل
رشــته بازیگری از مؤسسه کارنامه اســت .وی در
سال  ۱۳۸۹برای بازی در «جدایی نادر از سیمین»
انتخاب شــد و همراه لیال حاتمی ،سارینا فرهادی
و شهابحســینی خرس نقرهای بهترین بازیگر زن
جشنواره فیلم برلین را دریافت کرد.
مرجان اشرفیزاده
نویسنده و کارگردان ســینما و تلویزیون،
دارای مدرک کارشناسی ارشــد ادبیات نمایشی از
دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است .از مهمترین
آثار اشرفیزاده میتوان به فعالیت در سرالل «شکوه
یک زندگی» ،ســرالک «دیگری» و فیلم «آبجی»
اشاره کرد .وی در حوزه فیلم کوتاه نیز فعالیتهای
زیادی داشته است.
دکتر محمدعلی مظاهری
روانشناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی و
رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
شهید بهشتی است .وی عضو انجمن روانشناسان
ایران و رشــته تخصصیاش روانشناســی کودک
اســت .از مظاهــری مقــاالت بســیاری در حوزه
روانشناســی در نشــریات مختلف به چاپ رسیده
است.

