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ستاره «بازی تاج و تخت» هم کرونا گرفت

جوایز عکاسان ایرانی از مجموعه جشنوارههای هلند

خبرآنالین :کریستوفر هیویو یکی از ستارگان سریال پرطرفدار «بازی تاج و تخت» جدیدترین قربانی بیماری ناشی از ویروس کرونای
جدید است .در «بازی تاج و تخت» نقش شخصیت تورمند را بازی میکرد و حاال با مثبت شدن تست ویروس کرونا به صدر اخبار بازگشته
است .کریستوفر هیویو بازیگر اهل نروژ اعالم کرد که مبتال به بیماری کووید  ۱۹ناشی از ویروس کرونای جدید شده است .او هم مثل
تام هنکس ،ادریس البا و اولگا کوریلنکو از اینستاگرام و فضای مجازی برای خبررسانی در این باره استفاده کرد .این بازیگر با اعالم اینکه
عالئم بیماریاش مثل یک سرماخوردگی خفیف بود ،هشدار داد« :این ویروس برای برخی میتواند عواقب ویرانگری داشته باشد ،پس
از شما میخواهم که مراقب خودتان باشید ،دستهایتان را بشویید ،در محیط از هم با فاصله بایستید ،خودتان را قرنطینه کنید ،خالصه
هر کاری که برای متوقف کردن انتشار ویروس از دستتان برمیآید انجام دهید».

ایسنا :مجموعه جشنوارههای بینالمللی عکس هلند که در سه بخش برگزار میشود ،به عکاسان ایرانی جوایزی را اهدا کردCircuit.
به یک مجموعه جشنواره گفته میشود که از چند نمایشگاه مختلف با داورهای مختلف تشکیل شده اما حق ثبتنام و برگزارکننده آنها
یکسان است .با یک بار ارسال عکس به یک  Circuitعکسها چند بار داوری شده و در نمایشگاههای مختلف نمایش داده میشوند .اما
تنها یک کاتالوگ تولید میشود .این مجموعه جشنواره از سه جشنواره تشکیل شده بود .عکسهای «به سوی آینده» و «در معبد» از
ابراهیم بهرامی به ترتیب موفق به دریافت جوایز مدال طالی  PSAو روبان افتخار  Fotobondشدند .عکس «در معبد» از ابراهیم
بهرامی موفق به دریافت روبان افتخار  ISFشد .در نهمین جشنواره ســالن  :Challenge Rijenعکس «تشریفات» از ابراهیم
بهرامی روبان افتخار  GPUو عکس «پرش» از سیدرضا جوادی روبان افتخار  Rainbow Challenge Rijenرا دریافت کردند.



هفت

فرهنگوهنر

«کرونا» پروژه بازسازی
«نوتردام» را متوقف کرد

Culture And Art

مهر :همچنان که فرانسه به دنبال کنترل شیوع
ویروس «کرونا» اســت ،مقامات این کشور اعالم
کردند روند مرمت و بازسازی کلیسای «نوتردام»
را متوقف میکنند .کلیســای نوتردام فرانسه در
پانزدهم آوریل دچار آتشســوزی مهیبی شد و
در نهایت بخش اعظمی از ســقف این کلیسا به
طور کلی از بین رفــت« .امانوئل ماکرون» رئیس
جمهور فرانسه در اولین واکنشهای رسمی به این
حادثه ،مهلت پنج ساله را برای اتمام روند بازسازی
این کلیسا تعیین کرده بود .مقامات فرانسه روند
پاکسازی سرب در «نوتردام» که بخشی از پروژه
بزرگ مرمت این بنای تاریخی محسوب میشود
را مغایر با اقدامات پیشگیرانه برای کنترل شیوع
ویروس کرونا عنوان کردند.

کمپین بهمن سبز و فیلمگردی
برای مبارزه با «کرونا»

فارس :کمپین مشترک سینماهای حوزه هنری
و ســامانه فیلم گردی برای دعوت مخاطبان به
تماشــای فیلم در خانه بــرای مبارزه بــا کرونا
راهاندازی شد .در پی شیوع ویروس کرونا و تعطیلی
سینماهای سراسر کشور ،موسسه «بهمن سبز»
حوزه هنری در همکاری با سامانه «فیلمگردی»
کمپینی را برای تماشای فیلم در خانه راهاندازی
کرد .در این کمپین موسسه «بهمن سبز» حوزه
هنری ،دارای بزرگترین زنجیره سینمایی کشور
در اقدامی هماهنگ در ســردر سینماهای خود
مخاطبان عالقمند به هنر را دعوت به خانه نشینی
و تماشای فیلم از طریق سامانه فیلمگردی نموده
تا بدین شکل از شــیوع ویروس کرونا جلوگیری
گردد.
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تصویربرداری سریال «سلمان فارسی» در قشم پایان یافت

5

پایانفصلاول

فاز اول تصویربرداری مجموعه تلویزیونی
«سلمان فارســی» به کارگردانی داوود
میرباقری و تهیهکنندگی حسین طاهری
ساخته میشود ،در جزیره قشم به پایان
رسید.
داود میرباقری کارگردان باسابقه و موفق
در عرصه ساخت سریالهای تاریخی از
اوایل بهمنماه مشــغول تصویربرداری
فصل بیزانس مجموعه «سلمان فارسی»
در جزیره قشم شد .در این فصل از سریال
به واســطه رویارویی اعــراب لخمی با
سپاهیان روم عالوه بر بازیگران ایرانی از
بازیگران خارجی نیز استفاده شده است.
در این بخش عبور کاروان سلمان از کنار
ســپاه روم و ایران (دوران ساســانی) به
تصویر کشیده شده است .برای معماری
درســت تصویر و ایجاد فضایی قابل باور
داش
یاد

ت

از تعداد کثیری از بازیگــران خارجی با
ملیتهای یونانی ،مراکشی ،ترکیهای و...
استفاده شد که همگی پس از پایان این
فصل به کشورهای خود بازگشتند.
ادامه تصویربرداری مجموعــه با توجه
به شــرایط موجود طبق برنامــه به روز
شده انجام خواهد گرفت و در فصل بهار
تصویربرداری از سر گرفته میشود.
هم اینک نزدیک بــه  ۱۴۰دقیقه مفید
از مجموعه ضبط شــده اســت و امراله
احمدجو کارگردان باســابقه تلویزیون
نیز به پیشنهاد داوود میرباقری به گروه
کارگردانی اضافه شد .احمدجو کارگردانی
بخش بکگراند (پس زمینه) را عهدهدار
است تا به لحاظ تصویری ،زیباییشناسی
افزونتری برای مخاطبان این مجموعه در
نظر گرفته شود و امکان هدایت بازیگران

در تمام بخشهای تصویر فراهم شود.
پیشبینی شده در فصل بندی این بخش
از داستان ،سریال «ســلمان فارسی» از
تولد سلمان تا پیش از وفات پیامبر اسالم
روایت شود که با پیشبینیهای صورت
گرفته مجموعه «سلمان فارسی» در ۴۵
قسمت آماده خواهد شد.

ِ
خراسانیات شجریان پس از  ۳۰سال
راز تازگی

بیژن کامکار  /اعتماد نیوز
مجموعه نوازندگان که در کار «خراســانیات» ساز
زدند ،بچههای کانون چاووش بودند .خیلی از کارهایی
که ما میخواستیم انجام بدهیم و فکر میکردیم در
شأن مرکز حفظ و اشاعه موســیقی است ،قابل اجرا
نبود چون همکاریهایی که ما میخواستیم با ما انجام
نمیشد .مث ً
ال در مورد موســیقی مقامی میگفتند

ما دسترســی به شهرســتانها نداریم و این برای ما
هزینهبردار است .حتی با آقای علیاکبر شکارچی که
میخواســت کارهایی در زمینه موسیقی لری انجام
بدهد ،همکاری نکردند.
شــاید باور نکنید که حتی «نینوا» ی آقای حسین
علیزاده را هم قبول نداشتند .در چنین شرایطی بود
که آقای مشکاتیان جلســاتی را در خانه خود ترتیب

سریال «سلمان فارســی» جزو کارهای
الف ویــژه مرکز امور نمایشــی ســیما
(ســیمافیلم) به شــمار میرود و پیش
بینی اولیه تصویربرداری پروژه  ۵ســال
خواهد بود که در داخل و خارج از کشور
انجام میشود.
فرهــاد اصالنی نقــش تاجــری را در

میدادند که در واقع حکم نهاد و کانون نداشــته ما را
داشت .پنج ،شش نفر بودیم و گاهی افراد دیگری هم
میآمدند .مث ً
ال یادم هست که یک بار خدابیامرز آقای
منصور سینکی هم بودند .یا مث ً
ال آقای کیوان ساکت و
دیگران .من ،اردشــیر ،ارژنگ و خود آقای مشکاتیان
ثابتهای گروه بودیم و در آن گروه هم ماندیم .کارهایی
مثل «دستان»« ،مرکبخوانی» ،همین «خراسانیات»
و  ...محصول آن دوره هستند .طرح اولیه «خراسانیات»
را خود آقای شجریان پیشــنهاد دادند .گفتند بیایید

مجموعه «سلمان فارسی» بازی میکند
همچنین علی دهکــردی و محمدرضا
هدایتی نیز در این سریال به ایفای نقش
میپردازند .همچنیــن در این مجموعه
از تعــداد کثیــری از بازیگــران جوان
تتاتر در سطح کشــور برای ایفای نقش
استفاده شده است.

کاری هم برای خراسان انجام بدهیم .به هر حال ایشان
و آقای مشکاتیان خراسانی بودند .شعرها را هم آقای
شجریان انتخاب کردند و ضبط کردیم .اگر اشتباه نکنم
آقای شجریان به پرویز گفته بودند که بهتر است یک
دوتارنواز خراسانی هم در این کار باشد که بنا به دالیلی
نشد ،کار هم به دالیلی دیگر منتشر نشد تا امسال که
به همت همایون عزیز و دیگران تدوین و آماده انتشار
شد .البته کار قدری نسبت به آن نسخه اولیه تغییر دارد.
البته کار ،کار قابلاعتنایی است.

حاشیه

اولین واکنش سعید راد به ماجرای داوری جشنواره
فجر و رای به جواد عزتی
خبرآنالین  :پس از اعالم نامزدهای سیمرغ بلورین رشتههای مختلف سیوهشتمین
جشنواره فیلم فجر ،یک سوال در فضای رسانههای سینمایی مطرح شد؛ چرا جواد عزتی
در میان نامزدهای بازیگری جایی ندارد؟ پاسخ این سوال اما به طور مبهم داده شد.
اولینبار مازیار میری در گفتوگو با فریدون جیرانی از اشتباهشان در پافشاری نکردن
برای انتخاب جواد عزتی به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل جشنواره گفت .اینکه در
مقابل چه کسی باید پافشاری میکردند اما سوالی بود که خیلی زود در فضای مجازی
گمانهزنی بر سر آن شکل گرفت و در نهایت همه فلشها به سمت یک نفر چرخید .سعید
راد که پیش از این در یک گفتوگو به شدت از جواد عزتی به خاطر بازی در «هزارپا»
و سکانس رقص در این فیلم انتقاد کرده بود ،هر چند بعدها در مصاحبههای دیگری از
عالقه به این بازیگر گفته بود اما این موضوع نتوانسته بود اظهارنظر قبلی را از خاطرها پاک
کند .کم کم خبرهای درگوشیای پیچید که از عصبانیت سعید راد در مقابل اصرار داوران
به قرار گرفتن نام جواد عزتی در میان نامزدها حکایت داشت   .حال سعید راد در اولین
واکنش پس از این اتفاق در گفتوگو با برنامه «پشت صحنه» رادیو تهران ،همه شایعات
را تکذیب کرده و از عالقهاش به عزتی گفته است .این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
این سوال را برای این میپرسم که پاسخش باید در تاریخ ثبت شود.
چه شد که جواد عزتی در میان نامزدها نبود؟
من در حال حاضر به هیچ عنوان درباره جشنواره صحبت نمیکنم چون کوچکترین
حرف من دوباره در فضای مجازی حاشیهســازی میکند .اما فقط به یک چیز اشاره
میکنم ما ۹نفر بودیم که این هشت نفر همه مورد تایید من هستند و همه از آدمهای
متخصص و حرفهای در این زمینه که چندین بار در جشنوارههای مختلف خانه سینما و

پاسخ به یک ایده ترسناک

مخاطبنشناسیآقایتهیهکننده

سعیدتوجهی|منتقدومحققروزنامه
در خبرها آمده بود یکی از تهیهکنندگان سینما گفته
است سینماها را باز کنید تا مردم با ماسک و دستکش
فیلم ببینند ،اگرچه این پیشنهاد جدی گرفته نشد
اما بررسی آن میتواند مطالعه موردی مناسبی باشد
برای درک وضعیتی که سینمای ایران در سالهای
اخیر گرفتار آن شده است.
سینمای ورشکسته و بیمخاطبی که هرسال به جز
چند فیلم انگشتشمار ،باقی تولیداتش حتی هزینه
ساخته شدنشان را از گیشه کسب نمیکنند.
یکی از خصوصیتهای اصلی کــه تهیهکننده در
سینمای جهان و در چرخه درست صنعت سینما و
یا اصوالً تولیدکننده در هر صنعتی از آن برخوردار
است ،شناخت مخاطب به عنوان مصرفکننده کاال
است ،تا با درک نیاز مخاطب ،فیلمساز را برای ارائه
کاالی مناسب هدایت و حمایت کند .اما در اینجا
و در سینمایی که حیاتش تا حد زیادی به سرمایه و
وام دولت و یا نهادهای شبه دولتی (حتی با اغماض از
بحث سرمایههای مشکوک در سینما) وابسته است،
تهیهکننده به پیمانکاری تبدیل شده و فقط پروزه را
به سرانجام رســانده و دستمزد میگیرد ،در چنین
ســینمایی و هنگامیکه که ارتباط ارگانیک کسب
درآمد از مسیر صحیح گیشــه سینما ،خارج شود و
در واقع فروش یا عدم فروش ،و یا حتی نمایش و عدم
نمایش فیلمی در شروع پروژه بعدی برای تهیهکننده
و فیلمساز هیچ تاثیری نداشته باشد و اصوالً شکست
تجاری در این کسب و کار فاقد اعتبار و معنی شود،
طبیعی است که نباید از تهیهکننده انتظار شناخت
مخاطب و بازار را داشــت .شکاف بین تهیهکننده و
سینماگر با مخاطب عالوه بر اینکه در حجم زیادی
از تولیدات سینمایی این ســالها -که دیگر کسی
را رغبت برای دیدن آنها در ســالنهای ســینما
نیست -مشهود است ،در پیشنهاد برای بازگشایی
سالنهای سینما در این روزهای شیوع ویروس کرونا
نیز آشکارتر شده است .چرا که این شکاف باعث شده
که تهیهکنندگان سینما همان اندک مخاطبانی _
در مقایسه با پتانسیلی که نسبت به جمعیت کشور
به عنوان تماشاگر میتواند برای سینما وجود داشته
باشد_ که حضورشان در سالنهای سینما چند فیلم
پر فروش سال را باعث میشوند را نیز نمیشناسند،
اکثر آن مخاطبانی که در این سالها فیلمهای ایرانی
را روی پرده میبینند اتفاقاً همانهایی هستند که این
روزها برای قطع زنجیره شیوع کرونا قادر به جبران
هزینههای قرنطینه خودخواســته خانگی هستند
و در خانه نشســتهاند و در حال حاضر دغدغهشان
حفظ ســامت و مصون بودن از گزند این ویروس
ناشناخته است.

چندین جشنواره فیلم فجر حضور یافتهاند و من هم از آنها یاد گرفتم .اما چیزی که هست
این است که من نمیدانم این افرادی که حمله میکنند چرا متوجه نیستند؟ من اگر تا
این اندازه قدرت داشتم ،در پنج جایزهای که مورد عالقه من بود دخالت میکردم اما من
نتوانستم دخالت کنم.
اما اگر پاسخ ندهید از سکوت شما سو استفاده میشود.
نکتهای که وجود دارد این است که من تا به حال آقای عزتی را ندیدهام ،تنها
کارهای زیبای ایشان را دیدهام و به همین سبب هم ایشان را بسیار دوست دارم .جواد
عزتی یکی از بازیگران مورد عالقه من است .موضوع این است که همه فکر کردند چون من
چند کار خوب از رضا عطاران مثل «ورود آقایان ممنوع» دیدم که به عقیده من بینظیر
بود و با آن فیلم یک حرکت بازیگری نو را وارد ایران کرد و مردم و آمار هم این مورد را تایید
میکنند  اما چون نقدی که نسبت به فیلم «هزارپا» انجام دادم یک مقدار غلیظ بود ،حاال
همه فکر میکنند من هنوز روی آن موضوع مسئله دارم اما هرگز اینگونه نیست چون
این افراد آمدهاند و تواناییهای خودشان را ثابت کردهاند و خوشبختانه مورد استقبال
مردم هم قرار گرفتند ،من که نمیتوانم تنهایی با سیل جمعیت مقابله کنم ،مردم این
فیلمها را دوست دارند .اگر من یک روزی خواستم درباره جشنواره فیلم فجر صحبت
کنم ،یک زمانی صحبت میکنم که این سر و صداها بخوابد.
پس این که شما با جواد مشکل شخصی داشتهاید را رد میکنید؟
اصال مشــکلی وجود ندارد .چون من تا به حال ایشان را از نزدیک ندیدهام .در
جشنواره ،پنج فیلم از ایشان دیدم ،شاید یکسری از کارهایش مورد سلیقه من بوده اما
ممکن است هشت نفر دیگر رای نداده باشند .آقای جواد عزتی حتی در فهرست مقدماتی
هیات داوران نیز نبودند که در مرحله بعد بخواهند جزو لیست اصلی باشند .نکتهای که
وجود دارد این است که به طور کلی رای نیاوردند ،اما شاید من به ایشان رای داده باشم
ولی چون رایها مخفی بوده و همه ما با دقت از رایها حفاظت میکردیم ،مشــکلی
وجود نداشت ،چون من با تمام این داوران پیش از این هم همکاریهای متعدد داشتم .

