پخش ماجرای یک سرقت واقعی در قالب سریال

 ۳داور ایرانی در جایزه مستقل جشنواره پالم اسپرینگز

ایسنا :مینیسریال «هاتن گاردن» محصول  ۲۰۱۹انگلیس که روایت سارقان آنالوگ در دنیای دیجیتال است ،از شبکه چهار سیما
پخش میشود ،.مینیسریال چهار قسمتی «هاتن گاردن» یک سریال در ژانر «سرقت» است که بر اساس اتفاق واقعی ،داستان چهار
پیرمردی را روایت میکند که در سال  ۲۰۱۵به بورس جواهرات لندن در خیابان هاتن گاردن میروند و به یک صندوق نگهداری جواهرات
دستبرد میزنند .این مینی سریال را که پائول ویتینگتن  Paul whittingtonکارگردانی و بازیگرانی همچون الکس نورتون ،Alex norton
دیوید هایمن  David haymanو کنت کرانهام  Kenneth cranhamدر آن نقش آفرینی کردند« .هاتن گاردن» محصول سال ۲۰۱۹
کشور انگلستان است و از دوشنبه ۲۳خرداد ساعت صفر بامداد پخش و در ساعتهای  ۱۱و  ۱۸همان روز ،از شبکه چهار سیما بازپخش
میشود.

ایرنا :هیات داوران جایزه «پلی میان مرزها» در جشنواره فیلم پالم اسپرینگز با حضور چند چهره ایرانی اعالم شد .بیست و هشتمین
دوره جشنواره بینالمللی فیلم «پالماسپرینگز» از  ۲۱ژوئن در مرکز فرهنگی پالم اسپرینگ در کالیفرنیا شروع به کار میکند و «کیلی
بجر» «سوزان مورگان کوپر»« ،مت فرو»« ،ریچل اومیرا»« ،جیمز آلمر» به همراه آرامه اعتمادی ،حسن تهرانی و هرمان فرحی به عنوان
داوران جایزه «پلی میان مرزها» در این رویداد سینمایی انتخاب شدند.
جشنواره پالم اسپرینگز از روز بیست و یکم تا بیست و هفتم ژوئن ( 31خرداد تا  ۶تیر ماه) برای عالقهمندان برگزار میشود .جایزه مستقل
«پلی میان مرزها» توسط وبسایت سینمای بدون مرز و هر ساله در ده جشنواره جهانی از جمله جشنواره بینالمللی فیلم پالماسپرینگز
اعطا میشود.
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تشک ِر ویژه همسر یک شهید از مریال زارعی؛

باید بگویم همکاری با او باعث افتخار من است
شهره پیرانی ،همسر داریوش رضایینژاد (شهید ترور
هستهای) ،از مریال زارعی برای پذیرش ایفای نقش او
در فیلم «هناس» ،تشکر کرد.
اولین اکران مردمی فیلم سینمایی «هِناس» ،با حضور
مریال زارعی و کوثر حیدری (بازیگران فیلم) ،شهره

پیرانی و آرمیتا رضایینژاد (همســر و فرزند شهید
داریوش رضایینژاد) ،حســین دارابی (کارگردان) و
محمدرضا شفاه (تهیهکننده) در سینما آزادی تهران
برگزار شد .پیش از نمایش فیلم ،محمدرضا شفاه در
سخنانی کوتاه عنوان کرد« :فیلم «هِناس» داستان

عکس  :سینما روزان

در یادداشت قبل توضیح دادم که منتقدان
ذاتی چــرا نمیتوانند ســینما را آنطور که
شایسته اســت ،تحلیل و بررسی کنند .در
این یادداشــت ترجیح میدهــم قبل از هر
داشته

تعریفی ،تعریف مشــخصی از سلیقه
باشم.
سلیقه
این واژه از جمله« :دوستت دارم»
نیز مظلومتر است .کلمهای که در جمعهای
دوســتانه ،هنگام خرید (مخصوصاً لباس)،
ساخت ســازه و ...به صورت روتین استفاده
میشود؛ بدون آنکه ریشه و تعریف درستی از
آن داشته باشیم .سلیقه :به مجموع گرایشها
و تفکرات یک فرد در برابر خواسته یا رویداد
گفته میشود .این فردیت هیچ گاه تبدیل به
اجتماع نخواهد شد و تا ابد شخصی و دست
نیافتنی است.
به عنوان مثال :هنگامی که از ظاهر و یا شیوه
لباس پوشیدن شخصی تعریف میکنیم لزوماً
سلیقه خودمان را نسبت به آنچه میبینیم
بیان نکردهایم و صرفاً میتواند رأی و نظری
سطحی باشد.
حال اگر همان تعریف را بــا دالیل و چرایی
احساسمان نســبت به آنچه دیدهایم بیان
کنیم و متناســب با زمینه اثر ،در این مثال:
چهره شخص ،حرف بزنیم سلیقه مند رفتار
کردهایم؛ یادمان باشد ســلیقه هر شخص
برآمده از نژاد ،جبر جغرافیایــی ،خانواده و
اجتماع او است و لزوماً درست یا غلط نیست
که دیگــری به آن توجه کند .حال ســوالی
که ممکن اســت روی دهد این گونه مطرح
میشود که :سلیقه چه تفاوتی با ذات دارد؟
سلیقه ذاتی
در این یادداشــت ذات را خانواده و
شرایط زیسته فرد میپنداریم و با این نظریه
پیش میرویم که سلیقه حداقل یک level
باالتر از ذات اســت .ذات واژهای است که با
خود تعصب و خرافــات را به همراه میآورد
و اجازه هیچ پیشرفتی به شخص نمیدهد.
سلیقه اما چراغی است برای سبقت از ذات.
ما با ســلیقه خود میتوانیم شیوه دیگری از
زندگی را ارائه دهیم .بیشــتر مواردی که به
عنوان اعمال سلیقه از سوی دیگری مطرح
میشوند ،تعصبی هستند که دیگری با زاویه
در برابر اثر از آن صحبت میکند.
به این گونــه موارد باید مهر ســلیقه ذاتی
را چســباند .یعنی فرد با نمایشی که بازی
میکند نشان میدهد که به آن چه میگوید
تعصب نــدارد اما در باطن بــرای اثبات آن
میجنگد .همانطــوری که در یادداشــت
اول به ان اشــاره کردم ،نمیتــوان چنین
گرایشــاتی را رد و یا تأیید کرد چرا که مملو
از جبر جغرافیایی ،فرهنگــی و خانوادگی
هستند.
سلیقه تجربی
بالغترین گونه اعمال نظر احساسی
است .شخص با انباشت تجربه در برابر آنچه
میبینید اعمال ســلیقه میکند .به عنوان
مثال شخصی که سالها کسب و کار فروش
پوشاک را داشته قطعاً با دیدن خریدار متوجه
میشود که چه لباسی را باید به او پیشنهاد
دهد.
دقت کنید صرفــاً پیشــنهاد میدهد و در
انتها حق انتخاب همچنان پا برجا است .ما
نمیتوانیم کسی را به دیدن فیلمی که چند
اسکار گرفته یا ابدا ًدر هیچ جشنوارهای نبوده،
مجبور کنیم.
در ارائه ســلیقه تجربی فرد بــا ارجاعهایی
که به دیگر آثــار و نشــانهها میدهد نظر
خــود را اعمــال میکند و ممکن اســت،
محصولی که از سوی دیگران نادیده گرفته
شــده مورد حمایت و دفاع او قــرار گیرد.
نکته مهــم در این مطلب نهفته اســت که:
علم و پایبندی به فلسفه چرایی و چگونگی
همواره در راســتای تجربهاند .در یادداشت
بعد بیشــتر دربــاره اصــول و علم صحبت
میکنم.

جشنواره لوکارنو امســال هم طبق روال
ســالهای قبل یک تقدیر در برنامه دارد
و برای  2022چه گزینهای بهتر از کوستا
گاوراس .امسال جشنواره لوکارنو ۲۰۲۲
با اهدای جایزه یک عمر فعالیت هنری از
کوستا گاوراس قدردانی میکند .کوستا
گاوراس کارگردان شهیر فیلمهایی چون
«زد» و «حکومت نظامی» امسال با جایزه
یک عمر فعالیت هنری جشنواره لوکارنو
تجلیل میشــود و دو فیلــم از فیلمهای
اولیه این کارگردان برنده اســکار شامل
«حادثهای در ترن» محصــول  ۱۹۶۵و
«گروه حمله» محصول سال  ۱۹۶۷در این
جشنواره نمایش داده میشوند.
این کارگردان افسانهای که برای ساخت
فیلمهای سیاسی چون «زد» و «گمشده»
شهرت دارد و نزدیک به  ۶۰سال است که

فیلمهای سیاســی اجتماعی ساخته ۱۱
آگوست ( ۲۰مرداد) در هفتاد و پنجمین
دوره این جشــنواره سوییسی جایزهاش
را دریافت میکند .کوســتا گاوراس که
برای تریلر سیاسی « »Zمحصول ۱۹۶۹
شــهرتی جهانــی دارد در ایــن فیلم به
کودتای نظامیان در یونان  ۱۹۶۷پرداخته
است و با آن جایزه اســکار بهترین فیلم
بینالمللی ســال  ۱۹۷۰و اسکار بهترین
تدوین را از آن خود کرد .فیلم «گمشده»
وی نیز در سال  ۱۹۸۲برنده نخل طالی
کن شــد .این فیلم درباره دخالت ســیاه
در کودتای شیلی در ســال  ۱۹۷۳است
و جک لمون و سیســی اسپیسک در آن
نقش آفرینی کرده بودند .این فیلم نامزد
 ۴جایزه اســکار شــد و در نهایت کوستا
گاوراس برای آن جایزه بهترین فیملنامه
اقتباسی را دریافت کرد.
جدیدترین فیلم کوستا گاوراس «بزرگان

در اتاق» که ســال  ۲۰۱۹برای اولین بار
در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد،
درباره این اســت که چگونه اتحادیه اروپا
پس از فروپاشی مالی سال ۲۰۰۸/۲۰۰۹
یک برنامه ریاضت اقتصادی وحشیانه را به
یونان تحمیل کرد.
هرگــز ایدئولوژ یهــا روی
برداشتهایش تأثیر گذاشته باشند
مدیر هنری جشــنواره فیلــم لوکارنو از
گاوراس به عنوان چهــرهای یاد کرد که
بیش از هر کس دیگری تاریخ قرن بیستم
را در فیلمهایش واکاوی کرده بدون اینکه
هرگز ایدئولوژیها روی برداشــتهایش
تأثیر گذاشته باشند.
نازارو افزود :گرچه گاوراس به عنوان یک
فیلمساز سیاسی شــناخته میشود اما
پیش از هــر چیز یک کارگــردان مؤلف
برجسته است که با حسی فوقالعاده از فرم
و سبک ،هرگز در یک ایده غرق نمیشود

وبه شکلی خستگیناپذیر در رویکردهایش
تجدیدنظر میکند .وی تجسم ایده واقعاً
نجیبی از ســینما به عنوان ابزاری برای
پیشرفت و دانش اســت؛ فیلمسازی که
هرگــز گفتوگو با مخاطب خــود را رها
نکرده و همیشه برداشت صریح خودش را
از ارزش سرگرمی ارائه کرده است.

زندگی واقعی شــهره پیرانی همسر شهید داریوش
رضایینژاد اســت ».پس از آن ،شهره پیرانی همسر
شــهید داریوش رضایینژاد نیز بیان کرد« :از مریال
زارعی که جزو بازیگران منحصربه فرد در ســینمای
ایران است ،برای پذیرش این نقش تشکر میکنم و
باید بگویم همکاری با او باعث افتخار من است».
در ادامه ،مریال زارعی بازیگر «هِناس» با بیان اینکه
امیدوار است مردم بیشتر از قصه این فیلم سینمایی

وی سال  ۲۰۱۸نیز با دریافت جایزه یک
عمر دستاورد آکادمی جوایز فیلم اروپایی
تجلیل شده بود.کوستا گاوراس  ۸۹ساله
که بــرای دریافت جایــزهاش در لوکارنو
خواهد بود  ۱۲آگوســت در یک کارگاه
شرکت

گفتوگوی تخصصی ســینمایی
میکند.

و اکران آن آگاه شوند ،مطرح کرد« :این فیلم ،بخشی
از تاریخ معاصر سرزمین ماســت؛ سرزمینی که اگر
تاکنون ایستادگی کرده و مانده است به دلیل خون
شهدایی اســت که مظلومانه رفتند تا ما در امنیت و
آرامش باشیم .امیدوارم این امنیت و آرامش با تعهد
و مســئولیت ادامه پیدا کند و شما با حال خوب این
مسیر را ادامه دهید ،چراکه شــهدا به دنبال همین
مساله بودند».

همانگونه که انتظار میرفــت ۴ ،فیلم جدید
گیشــه نتوانســتند در یکــی از طالییترین
زمانهای اکران ،عملکرد مناسبی داشته باشند
و طی سه روز نخست نمایش خود ،گیشه حدودا ً
 ۵۰۰میلیون تومانی را تجربه کردند.
از  ۵فیلم جدیدی که شــورای راهبردی اکران
برای نمایــش از  ۱۸خرداد در نظــر گرفت۴ ،
فیلم از چهارشنبه گذشته به روی پرده رفت که
نتوانستند به فروش قابلتوجهی دست یابند.
طی  ۳روز ابتدای نمایش این فیلمها که همواره
بهعنوان فروش افتتاحیه مطرح است ،بدون قرار
قبلی ،بهترین عملکرد را داشته و توانسته ۱۶۷
میلیون تومان فروش داشته باشد .هناس با ۱۵۲
میلیون تومان ،نقرهداغ با  ۱۲۷میلیون و والدین
امانتی نیز با  ۵۲میلیون تومان ،عملکرد نهچندان
خوبی را در گیشه پایان هفته خود داشتهاند.
طبق این گــزارش ۴ ،فیلم جدیــد اکران طی
 ۳روز ابتدایی خود که دربردارنده چهارشنبه،
پنجشنبه و جمعه اســت ،فروشی معادل ۴۹۸
میلیون تومان را رقم زدند که نمیتواند فروش
خوبی عنوان شود.
چندی پیش خبرگــزاری ایرنا پیش از نمایش
این فیلمها ،طی گزارشی ،به سازمان سینمایی
پیشنهاد کرده بود که نسبت به نمایش این بسته
اکران ،تجدیدنظری داشته باشد چرا که  ۵۰روز
پیش رو ،یکی از بهترین زمانهای اکران سالیانه
ِ
است که به دالیلی چون تعطیلی دانشآموزان
و دانشــجویان و آغاز مســافرتهای تابستانه،
میتواند در صورت نمایــش فیلم خوب ،رونق
قابلتوجهی را نصیب سینماها کرده و علیرغم
بهبود وضعیت اقتصادی سینماها ،جبرانکننده
بخشی از زیانهای دوران کرونایی سینماداران
است.
پس از این  ۵۰روز و با آغاز ماههای محرم و صفر،
ســینماها ،محدودیتهایی در جهت نمایش
برخی فیلمهــا دارند و بنابرایــن بهتر بود این
فیلمها که حال و هوایی متناســب بــا آن ایام
دارند ،در زمان محرم و صفر نمایش داده شوند.
البته این توصیه چندان دیده نشد و این  ۴فیلم،
از چهارشنبه به روی پرده رفتند و در عملکردی
ضعیف ،کمتــر از بســیاری از فیلمهای قبلی
فروختند تا این گزاره ازپیشقطعی ،خود را در
شکل میدانی نیز به اثبات برساند.
این فیلمها در شــرایطی برای اکــران انتخاب
شــدند که شــورای راهبردی اکران ،حکم به
نمایش آنها داده است .شورایی که طبق برخی
اخبار ،برخی از نمایندگان صنوف ،از عضویت در
آن انصراف دادهاند و بنابراین با توجه به انحالل
شــورای صنفی نمایش ،چنین انتخابهایی
صورت گرفته است .انتخابهایی برای یکی از
طالییترین اوقات سال که خسارت آن تنها به
چشم سینما میرود.
با توجه به جنس ســینمایی محمد خزاعی به
عنوان رئیس سازمان ســینمایی ،این انتظار از
وی میرود که با ترمیم نظامنامه جدید اکران،
وفاق بیشتری میان شــورای صنفی نمایش و
شورای راهبردی اکران اندیشیده شود تا حداقل
خروجی این شورا ،انتخابهایی حرفهای و توام
با دوراندیشــی برای یک اکران بهتر باشد تا در
شرایطی که سینما ،تشنه نزدک شدن به دوران
نرمال و معمــول پیش از کرونای خود اســت،
فرصتهای طالیی ،یکی پس از دیگری ،از دست
نرود .مانند اکران نوروز که قربانی شــد ،اکران
فطر که اص ً
ال به چشم نیامد و حاال اکران  ۵۰روزه
طالیی تابستان که قطعاً با تداوم این روند ،راه به
جایی نخواهد برد و عایــدی چندانی را نصیب
گیشه سینماها نخواهد کرد.
این موارد در حالی است که در حال حاضر فیلم
کمدی «سگ بند» به کارگردانی مهران احمدی
که از فیلمهای اکران نوروزی بود ،با بیش از یک
میلیون و  ۱۰۰هزار نفر تماشاگر پرمخاطبترین
فیلم سال تا به امروز است و به فروش  ۳۵میلیارد
و  ۵۰۰میلیون تومان رسیده است.
بعد از آن فیلم کمدی «انفرادی» به کارگردانی
مســعود اطیابی پرمخاطب اســت که تاکنون
حدود  ۸۴۰هزار و  ۵۰۰بلیت فروخته و فروش
حدود  ۲۸میلیارد تومان داشته است.
در جایگاه ســوم پرفروشها و پرمخاطبهای
گیشــه ،فیلم دفاع مقدسی «موقعیت مهدی»
به کارگردانی هادی حجازیفر قــرار دارد که
تعداد مخاطبانش هنوز به  ۵۰۰هزار نفر نرسیده
و  ۱۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان هم فروش
داشته است.
نگاهی بــه آمار فروش فیلمها نشــان میدهد
فیلمهای کمدی همچنان بیشترین مخاطب
را جذب میکنند و همین نکته این پیشبینی را
به همراه دارد که اگر فیلمهایی همچون «چپ،
راست» و «شیشلیک» که به نوعی در توقیف به
سر میبرند روانه اکران شوند ،به رونق سینماها
و نیز فروش دیگر فیلمها میتوانند کمک کنند،
اما فعــ ً
ا وضعیت به گونهای اســت که بعضی
پخشکنندههایــی که فیلمهــای غیرکمدی
را آماده اکران داشــتند ،در گفتوگو با ایســنا
تاکید میکنند کــه با توجه به فروش نســبتاً
پایین فیلم «علفزار» کــه پیشبینی دیگری
برایش داشتند فع ً
ال تصمیم گرفتهاند فیلمهای
منتظر

خود را اکران نکنند و تا نیمه دوم ســال
بمانند.

