«بیهمگان» با موضوع عدالتخواهی سریال پاییزی سیما شد

«دِرب» فیلم افتتاحیه جشنواره بوسان شد
ایرنا :فیلم سینمایی «دِرب» به کارگردانی هادی محقق به عنوان فیلم افتتاحیه بیست و هفتمین دوره جشنواره فیلم بوسان انتخاب
شد .فیلم سینمایی دِرب جدیدترین ساخته هادی محقق و تهیهکنندگی رضا محقق به عنوان فیلم افتتاحیه بیست و هفتمین
جشنواره بوسان انتخاب شد .درب در بخش جیسئوک جشنواره که به آثار فیلمسازان آسیایی اختصاص دارد ،رقابت میکند.
دِرب روایتگر مأمور اداره برقی است که قرار است برق خانهای تَک و دورافتاده را وصل کند .هادی محقق ،محمد اقبالی و ...از
جمله بازیگران این اثر هستند .درب محصول سیتلکام و پخش بینالمللی آن برعهده علی قاسمی است .هادی محقق پیشتر
با فیلم ممیرو به تهیهکنندگی رضا محقق در بیستمین دوره جشنواره فیلم بوسان نیز شرکت کرده و توانسته بود دو جایزه
بهترین فیلم بخش «جریانهای نو» و «فیپرشی» جشنواره را دریافت کند.

خبر روز
هشدار کشورهای عربی به نتفلیکس!
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دعوای محتوا باال گرفت

گروهی از کشــورهای حــوزه خلیج فارس،
نتفلیکس را تهدید کردند که در صورت ادامه
پخش محتوای مغایربا ارزشهای اسالمی ،با
پیگرد قانونی مواجه خواهد شد .دربیانیهای
که به طورمشــترک توســط تنظیمکننده
رسانه ســعودی و شــورای همکاری خلیج
فارس ( )GCCکه مقر آن در ریاض ،پایتخت
عربستان سعودی است ،منتشرشد ،اعالم شده
که سامانه نمایش آنالین نتفلیکس درصورت
ادامه انتشارمحتوایی که درتضاد با ارزشهای
اسالمی و اجتماعی است ،با اقدام قانونی مواجه
خواهد شد .در این بیانه که هدف آن نمایش
ندادن محتوای ویدئویی در زمینه اقلیتهای
جنسی اســت ،از ســامانه آنالین نتفلیکس
خواسته شده این موارد را بهویژه برای کودکان
حذف کند و همچنین عنوان شــده مقامات
منطقهای پیگیر رعایت این دستورالعملها
توسط این پلتفرم هستند و در صورت ادامه
پخش محتوای خالف قانون ،اقدامات قانونی
الزم انجام خواهد شد.
درحالی که شــورای همکاری خلیج فارس
محتوایــی که توهینآمیز تلقی میشــود را
به صورت دقیق مشــخص نکرده اما بخشی
از شــبکه خبری دولتی االخباریه عربستان،
پخش فیلمها و سریالهایی برای کودکان با
صحنههای ترویج همجنسگرایی در سامانه
نتفلیکس» را محکوم کرده است .این شبکه
عربســتانی همچنین با فردی کــه خود را
«مشاور خانواده و آموزشی» توصیف میکرد
مصاحبه کرد که این کارشــناس عنوان کرد
محتوای توهینآمیز دزدانه در حال ورود به
خانههای ما هستند و کشور عربستان با بحران
سانسور مواجه است.

ایسنا :سریال «بیهمگان» به تهیهکنندگی مهران مهام و کارگردانی بهرنگ توفیقی و اصغر هاشمی پاییز روی آنتن شبکه
سه سیما میرود .تصویربرداری سریال تلویزیونی بیهمگان در مراحل پایانی کار قرار دارد و این سریال پربازیگر و پرلوکیشن
در  ۳۷قسمت پخش میشود.
مجموعه تلویزیونی بی همگان به تهیهکنندگی مهران مهام و کارگردانی بهرنگ توفیقی و اصغر هاشمی ،در گروه فیلم و سریال
شبکه سه سیما در حال تولید است .بی همگان درباره دختر و پسری است که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند و مسائلی سر راهشان
اصل  ۴۴قانون اساسی هم خواهد شد.
قرار دارد .این مجموعه تلویزیونی همچنین وارد مباحثی همچون عدالتخواهی و واکاوی ِ
در خالصه داستان این سریال آمده است :در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم ،لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی.

نبرد در توییتر علیه «ارباب حلقهها :حلقههای قدرت» آغاز شد
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کافه سینما :ایالن ماسک در توییتر از «ارباب حلقهها:
حلقههای قدرت» آمازون انتقاد کرد .این میلیاردر
گفته است با شخصیتهای مرد سریال مشکل دارد
چون آنها بزدل هستند .ماســک در توییتی دیگر
نوشته است« :بدن تالکین دارد در قبرش میلرزد».
ایالن ماســک در آخرین توئیتش ،گفته اســت از
طرفداران سریال جدید «ارباب حلقهها» (The Lord
 )of the Rings: The Rings of Powerنیســت .این
میلیاردر درباره اقتباس آمازون از مجموعهرمانهای
معروف تالکیــن گفت« :تــن تالکیــن در قبرش
میلرزد».
ماســک در توییت دیگری نوشته اســت که بهطور
خاص از شخصیتهای مرد سریال خوشش نمیآید:
«تاکنون تقریباً همه شــخصیتهای مرد ترســو،
احمق یــا هر دو هســتند .فقط گاالدریل شــجاع،
باهوش و خوب است ».گاالدریل یکی از اصلیترین
شخصیتهای زن سریال است.

آمازون برای ســاخت ســریال «اربــاب حلقهها:
حلقههای قدرت» با الهام از دنیای جی آر آر تالکین،
یکمیلیارد دالر سرمایهگذاری کرده است.
آمار بینندگان دو قسمت اول سریال برای استودیو
آمازون خوب بوده است؛ چیزی حدود  ۲۵میلیون نفر
این دو قسمت را دیدهاند .منتقدان هم واکنشهای
مثبتی دادهاند؛ هرچند بین مخاطبان کسانی هستند
که به سریال تاختهاند .ماســک هم با این انتقادش
به آنها پیوسته اســت« .حلقههای قدرت» ۳۰۰۰
سال قبل از داستان فیلمهای «ارباب حلقهها» پیتر
جکسون اتفاق میافتد و جف بزوس شخصاً در آوردن
این نمایش به آمازون نقش داشــته اســت .بزوس،
مدیرعامل و مؤسس شــرکت آمازون هماکنون در
رتبهبندی ثروتمندترین افراد جهان بعد از ماســک
در رده دوم قرار دارد .آیــا موضعگیری بنیانگذار و
مدیرعامل اسپیس ایکس را میتوان به رقابت پنهان
این دو غول صنعت فناوری ربط داد؟

ویدیوآرت «صورتگر» برنده جوایز فستیوال جهانی شد:

درخشش ویدیوآرت ایرانی رویدادهای کالیفرنیا و
فستیوال فیلم اروپا
رامین حســینپور هنرمند ایرانی بــا ویدیوآرت
«صورتگر» دو جایزه از رویدادهای جهانی کالیفرنیا
و فستیوال فیلم اروپا کسب کرد.
رامین حسینپور در جدیدترین حضور جهانی ،برای
ساخت ویدیوآرت صورتگر برنده جایزه شایستگی
همراه بــا تقدیر ویژه هیــات داوران از فســتیوال

بینالمللی«تحسینمسابقهجهانیفیلم»کالیفرنیا
شد.
این فستیوال با بیش از ۲۰سال قدمت زیر نظر اسکار
مشغول به فعالیت است .هدف این فستیوال جهانی
معرفی افراد خاص و با استعداد به جامعه بین المللی
و اسکار است و ساخت تندیس این فستیوال را هم

شرکت سازنده جوایز اسکار برعهده دارد.
همچنین در تاریخ  ۳۱اوت مصادف با  ۹شــهریور
ماه ویدیو آرت صورتگر برنده بهترین فیلم تلفیقی-
تجربی فستیوال بینالمللی فیلم کوتاه اروپاEFFUK
شــد .چندی پیشتر هم ویدیــوآرت صورتگر به
کارگردانی ،نویسندگی ،تهیه کنندگی و آهنگسازی
حسینپور برنده بهترین جلوههای بصری و جایزه
شایستگی جشنواره لسآنجلس شده بود .همچنین
ویدیوآرت «صورتگر» به تازگی برنده جایزه بهترین
موزیک ویدیوی فســتیوال بینالمللی «وگاس»
شده است.

خبر ویژه
رکورد مسنترین نامزد «بوکر» شکسته شد؛

«آلن گارنر» گزینه  88ساله با
رمان  15هزارکلمهای

فهرست جدید نامزدهای نهایی جایزه ادبی «بوکر»
درحالی اعالم شد که رکورد مسنترین نویسندهای
که تاکنون در این فهرست قرار گرفته است ،شکسته
شد .با اعالم فهرست نامزدهای نهایی جایزه ادبی
«بوکر» « ،۲۰۲۲آلن گارنر» نویسنده بریتانیایی
به مسنترین نویســندهای تبدیل شد که تاکنون
به عنوان نامزد نهایــی این جایــزه ادبی انتخاب
شده است.
«نیل مکگرگــور» رئیس هیات داوران امســال،
شش کتابی که در فهرست نهایی این دوره از جایزه
ادبی «بوکر» قرار گرفتهاند را به عنوان کتابهایی
«قدرتمند که درباره مسائل مهم صحبت میکنند»
توصیف کرده است.
اگر «آلن گارنر» به عنــوان برگزیده نهایی انتخاب
شود ،این جایزه را در هشتاد و هشت سالگی دریافت
خواهد کرد .او برای نــگارش رمانی به نام «تریکل
واکر» که با وجود حدود  ۱۵هزار کلمه کوتاهترین
رمان این فهرست محسوب میشود به عنوان نامزد
نهایی انتخاب شده است.
عالوه بــر «گارنر» ،یــک نویســنده ایرلندی ،دو
نویسنده آمریکایی ،یک نویســنده سریالنکایی و
یک نویسنده زیمباوهای نیز نامزد دریافت این جایزه
شدهاند« .نوویولت بوالوایو» نویسنده زیمباوهای که
پیش از این در سال  ۲۰۱۳برای رمان «ما به نامهای
جدید نیاز داریم» نامزد نهایی شده بود ،این بار برای
«شــکوه» رمانی که با الهام از «مزرعه حیوانات»
نوشته شده است ،موفق شــد به این فهرست راه
پیدا کند.
«الیزابت استراوت» نویسنده آمریکایی نیز که در
سال  ۲۰۰۶برای رمان «نام من لوسی بارتون است»
در فهرست نامزدهای نهایی بوکر قرار گرفته بود ،در
این دوره برای نگارش کتاب «اوه ویلیام!» ،ادامهای
بر داستان «نام من لوسی بارتون» به عنوان نامزد
نهایی معرفی شد.
«شاهان کاروناتیالکا» نیز برای «هفت قمر ماالی
آلمیدا» ،دومین رمانی که خلق کرده اســت برای
کسب «بوکر»  ۲۰۲۲با ســایر نویسندگان رقابت
میکند .او این کتاب را درباره عکاسی نوشته است
که در بحبوحه جنگ داخلی گیر افتاده است.
«پرسیوال ا ِورت» نویسنده آمریکایی نیز برای رمان
کارآگاهی «درختان» انتخاب شده است .نام «کلر
کیگان» نویســنده ایرلندی نیز برای خلق رمان
«چیزهای کوچک مانند این» که داستانی درباره
کریســمس یک شــهر کوچک ایرلندی را روایت
میکند ،به عنوان ششــمین نامزد در این فهرست
دیده میشود.

