ماهچهره خلیلی درگذشت

کمک  ۱۰۰هزار دالری جورج کلونی به مردم بیروت

«بیگاه» ایرانی در جشنواره «یک کشور یک فیلم»

مهر :ماهچهره خلیلی ،بازیگر سینما و تلویزیون که در آثاری چون «کاله پهلوی»« ،در چشم
باد» و «یادم تو را فراموش» ،ایفای نقش کرده بود ،در سن ۴۴سالگی در لندن درگذشت .پرستو
صالحی ،با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش ،از درگذشت ماهچهره خلیلی ،بازیگر سینما
و تلویزیون خبر داد .ماهچهره خلیلی در فیلمهای سینمایی «فصل انار»« ،رنج و سرمستی»
و «یادم تو را فراموش» و ســریالهای «مختارنامه»و «کاله پهلوی» ایفای نقش کرده بود.
ماهچهره خلیلی متولد  ۲۵دی  ۱۳۵۵در تهران ،فوقلیسانس معماری را از دانشگاه آکسفورد
انگلستان دریافت کرده و دوره بازیگری را در  Method Schoolلندن گذرانده بود.

ایسنا :جورج کلونی ،سینماگر هالیوودی و همسرش (امل علمالدین) ،ملبغ  ۱۰۰هزار دالر
برای کمک به حادثهدیدگان انفجار در شهر بیروت اختصاص دادند .این مبلغ در اختیار
سه خیریه لبنانی فعال برای کمک به مردم حادثهدیده در انفجار بندر بیروت قرار میگیرد.
جورج کلونی در بیانیهای در این باره اعالم کرد« :بسیار نگران مردم بیروت و تخریبهایی
هستیم که آنها در چند روز گذشــته تجربه کردهاند .ما سه خیریه لبنانی را که در حال
کمک به مردم بیروت هســتند ،پیدا کردیم و این  ۱۰۰هزار دالر را در اختیار آنها قرار
میدهیم و امیدوارم دیگران نیز به هر شکلی که میتوانند کمک کنند».

فارس :فیلم سینمایی «بیگاه» به کارگردانی پویا اشتهاردی که در آستانه اکران در ایران است،
در مرحله نهایی جشنواره «یک کشور یک فیلم» با آثاری از سینمای روسیه و آلمان به رقابت
میپردازد .یازدهمین دوره جشنواره «یک کشور یک فیلم» که از  ۳۱آگوست تا  ۶سپتامبر
( ۱۰تا  ۱۶شهریور) در فرانسه برگزار میشود ،هفت فیلم منتخب خود را معرفی کرد که در
این میان ،فیلم بلند «بیگاه» به کارگردانی پویا اشتهاردی و تهیهکنندگی محمد سجادیان،
به عنوان نماینده ایران در مرحله نهایی جشنواره انتخاب شد« .بیگاه» روایت سربازی بلوچ
است که به علت کشیدن سیگار ،روز عروسی خواهرش لغو مرخصی شده است و...

یادداشت

ادامه از صفحه یک:
ً
چنین رویکردی واقعــا درخور توجــه و قابل
تحسین است و طبیعتاً هم برای مدیر سینمایی و
هم برای اهالی سینما مسیر راه روشن خواهد بود.
اگرچه در لیســت منتشر شــده نقصهایی هم
وجود دارد و چند فیلم قابل بحث غایب هستند،
اما همین اقدام نشانگر آغاز راهی است که منجر
به شفافیت بیشتر میشود همین االن این پرسش
که چرا فالن فیلم در این لیست نیست بهترین راه
برای احقاق شفافیت در مورد آن فیلمهاست.
محمدرضا فرجی مدیرکل نظــارت بر عرضه و
نمایش سازمان ســینمایی در جواب به پرسش
خبرنگار مهر درباره این نواقص اظهار داشته است:
«هر فیلمی که به نام آن پروانه مالکیت صادر شده
باشد ،قطعاً نامش در همین فهرست قرار گرفته
است ،مگر اینکه فیلم دارای مشکل پروندهای یا
دارای نقص باشد .بدیهی است پس از رفع نواقص
در نخستین فرصت درباره پروانه مالکیت این آثار
نیز اطالعرسانی خواهد شد».
موضوع این نوشتار بررســی و تحقیق اطالعات
ارائه شده نیســت ولی وجه جالب توجه در یک
نگاه ســریع به این لیست و ســرمایهگذارهای
فیلمها نشــان میدهد که فیلمهایی بودهاند که
ادعای خصوصی بودن داشــتند ،امــا نهادهای
مختلفی در ساخت آنها مشارکت داشتهاند یا
مناسبات برخی اوقات عجیب و غریب مشارکتها
و سرمایهگذاری فیلمها و...
به هر جهت این اتفاق و انتشــار این لیست امر
مبارکی برای سینمای ایران است و باید از ادامه
آن حمایت کرد و از همین االن خاطر نشان کرد
توقف آن حرکتــی رو به عقب برای ســینمای
ایران محسوب میشــود .باید به رئیس سازمان
سینمایی و عوامل چنین حرکتی دستمریزاد
گفت.
منبع :عصر ایران
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محدود کردن ایده اصلی یکی از پرنکتهترین فیلمهای سه دهه اخیر؟!
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«ماتریکس»دوبارهبهتعویقافتاد

کافه سینما« :ماتریکس» ...که بیست
و یک سال قبل عرضه شــد ،میلیونها
بیننده را به چالش کشید و موجب خلق
چند دنباله (از جمله قســمت چهارم که
تا آوریل سال  ۲۰۲۲به تعویق افتاد) شد
و بحثهای فرهنگی بســیاری نیز به راه
انداخت .بهگزارش سینما در دل داستان
چند الیهای که واچوفسکیها خلق کردند،
نشانههاییدرخصوصمسائلتراجنسیتی
وجود داشت که در زمان اکران فیلم توجه
چندانی به آن نشد« .لیلی واچوفسکی»
به تازگی اهداف اصلی خود از خلق دنیای
«ماتریکس» را با جزئیات بیشتری توضیح
داده است ...واچوفســکی در مصاحبه با
«نتفلیکس فیلم کالب» میگوید قصد
اصلی «ماتریکس» این بوده که به عنوان
«تمثیلی برای تراجنسیت عمل کند و از
ژانر علمی-تخیلی برای بررسی مشکالت

مرتبط با هویت و تکامل استفاده کند ».این
فیلمساز میگوید خوشحال است که مردم
در مورد «ماتریکــس» و روایت مرتبط با
مسائل تراجنسیتی آن گفتوگو میکنند:
«خوشــحالم که آن فیلمها بــرای افراد
تراجنسیتی ارزشمند بوده ...خوشحالم
که میتوانم طنابی برای آنها پرتاب کنم
و به آنها در مســیری که طی میکنند
یاری برسانم».
واچوفســکی در ادامه اضافــه میکند:
«خوشحالم که مطرح شد .این هدف اصلی
ما بود ،اما دنیا کام ً
ال آمادگی نداشت .دنیای
تجارت آماده نبود .وقتی فیلم میسازید،
با یک فرم هنری عمومی سر و کار دارید.
به نظر من هر نوع هنری که در دنیا خلق
میکنید ،یک فرایند رهاسازی است ،زیرا
وارد گفتوگوی عمومی میشــود .این
جنبهاش را دوست دارم ،فرایند تکاملی

وجود دارد که ما به عنوان انسان در هنر
به صورت غیرخطی با آن درگیر میشویم.
همیشه میتوانیم در مورد مسئلهای به
شکلی تازه گفتوگو کنیم».
«لیلی واچوفســکی» اضافــه میکند:
«فیلم «ماتریکــس» تماماً در مورد میل
به تبدیل شــدن بود .همــهاش از زاویه
دیــد همجنسگرایــی میآمــد .ما در
ابتدا شخصیت «سوئیچ» را داشتیم که
میخواست در دنیای واقعی مرد باشد و
در دنیای «ماتریکس» زن ».استودیوی
بــرادران وارنر از ایــن ایده اســتقبال
نمیکند و «ســوئیچ» در هر دو دنیا زن
به تصویر کشیده میشود .اگرچه «لیلی
واچوفسکی» در دنباله «ماتریکس ...»۴
با کارگردانی خواهرش «النا واچوفسکی»
مشارکت نکرده ،اما انتظار میرود که فیلم
بررسی مسئله هویت را ادامه دهد.

هفت
«قربانی» با موضوع کرونا ساخته شد

ایرنا :فیلم کوتاه «قربانی» به کارگردانی میثم بیدقی
و تهیه کنندگی آیدین نــادری با محوریت بیماری
کرونا تولید شد .در حال حاضر مراحل صداگذاری
و تدوین این فیلم به پایان رسیده و آماده حضور در
جشنوارههای داخلی و خارجی است.

نوالن با «تنت»
ناجی سینمای چین؟!

مهر :فیلم «تنت» یا «انگاشته» جدیدترین ساخته
کریستوفر نوالن سپتامبر برای نخستین بار در چین
دیده میشود .فیلم علمی تخیلی حماسی «تِنِت»
جدیدترین ساخته کریســتوفر نوالن  ۴سپتامبر
( ۱۴شهریور) در سینماهای چین اکرانش را شروع
میکند .این در حالی است که قرار است از ۲۸آگوست
( ۸شهریور) یعنی یک هفته پیش از اکران «تنت»
بازاکران «تلقین» محصول  ۲۰۱۰نیز در سینماهای
چین آغاز شود« .بین ستارهای» نیز فیلم دیگر نوالن
اســت که اکنون در چین در حال اکران است .این
فیلم که از آخر هفته پیش روی پرده رفت باالترین
رقم فروش یک فیلم پس از بازگشایی سینماها را در
چین ثبت کرد.

انتشارمقتلمسلمبنعقیل(ع)
ن ُکشی
در مهما 

ایبنا :کتاب «مهمان ُکشی» نوشته رسول حسنی
والشــجردی به تازگی از سوی نشــر آفرینندگان
منتشر شد .کتاب «مهمان ُکشــی» نوشته رسول
حســنی والشــجردی دربرگیرنده مقتل حضرت
مسلمبنعقیل(ع) است که براساس اسناد و منابع
موثق و معتبر در  ۹۶صفحه به نگارش درآمده است  .

«تام هنکس»
پدر «پینوکیو» میشود!

هنگامه قاضیانی برای نابینایان چه کرد؟

پورسرخ و یک بازیگر ترک به فیلم هولیا پیوستند

همشهریآنالین:هنگامهقاضیانیفیلمسینمایی«دزیره»ساختههنریکاستررابراینابینایانتوضی حدار
کرد .این گروه نسخه توضیحدار فیلم سینمایی کالســیک «دزیره» ساخته هنری کاستر را اخیرا ً منتشر
کرد .این فیلم روز پنجشنبه ساعت  ۱۹از رادیو سوینا پخش شد و پس از آن ،روی سایت سوینا در دسترس
مخاطبان قرار خواهد گرفت .عالقمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به نشانی www.
 sevinagroup.comبه فایل فیلمهای ســینمایی صوتی دسترسی داشته باشند .سوینا (سینمای
نابینایان) هر ماه ،دو فیلم سینمایی کالسیک خاطرهانگیز را با همراهی هنرمندان توضیحدار میکند.

خبرآنالین :فیلمبرداری «هولیا» به کارگردانی مرتضی آتشزمزم با حضور پوریا پورسرخ و هولیا دیکن ادامه
دارد .کمدی فانتزی «هولیا» به کارگردانی مرتضی آتش زمزم که به تازگی در تهران کلید خورده ،در نیمه
راه تولید قرار دارد .در سکانسهای اخیر ،پوریا پورسرخ و هولیا دیکن بازیگر ترکیهای مقابل دوربین رفتند.
محمدرضا هدایتی ،علی انصاریان ،مریم امیرجاللی ،بهراد خرازی ،محمد فیلی ،افشین سنگ چاپ ،مجید
شهریاری در این فیلم بازی دارند .تدوین همزمان توسط کاوس آقایی انجام میشود و تصویربرداری هوایی
پروژه بر عهده مصطفی علیپور حقیقی است .این ششمین فیلم مرتضی آتشزمزم  محسوب میشود.

فارس :ورایتی نخستین بار در ســال  ۲۰۱۸خبر
داد که «رابرت زمکیــس» گزینه اصلی کارگردانی
پروژه «پینوکیو» است .این پروژه در ادامه بازسازی
انیمیشــنهای محبوبی چون «دیو و دلبر» «شیر
شــاه» و «عالءالدین» صورت میگیرد .تام هنکس
در حــال مذاکره بــرای بازی در نقش شــخصیت
«پدر ژپتو» در فیلم سینمایی «»live-action
(زنده-انیمیشــن) «پینوکیو» اســت .این پروژه
در ادامه بازســازی انیمیشــنهای محبوبی چون
«دیو و دلبر» «شیر شــاه» و «عالءالدین» صورت
میگیرد.

