سینما

فرصت  ۷۶روزه سینمای ایران برای انتخاب نمایند ه اسکار

مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشــورها برای رقابت در شاخه بهترین فیلم
بینالمللی اســکار  ۲۰۲۳پس از چند سال به شــرایط قبل از همهگیری کرونا
بازگشت و کمیته اسکار کشــورهای مختلف در نهایت تا سوم اکتبر ( ۱۱مهر
ماه) فرصت دارند تا با بررســی گزینههای مختلف در نهایت نماینده رســمی
سینمای خود را به آکادمی اعالم کنند.
طبق روال همیشه ،جشنوارههای سینمایی نقش مهمی در رساندن فیلمهای
به شــاخه بهترین فیلم بینالمللی (فیلم غیرانگلیسی زبان) دارند ،همانطور که
در سالهای گذشته فیلمهای راه یافته به جمع نامزدهای نهایی این شاخه در
بیشــتر موارد در جشنوارههای کن ،ونیز ،برلین و  ..ساندنس رونمایی و معرفی
شدند.
در پیشبینی اولیه نشــریه ایندیوایر از شاخه بهترین فیلم بینالمللی اسکار
 ۲۰۲۳آمده است:
جشواره فیلم ساندنس  ۲۰۲۲امسال جایزه بزرگ هیات داوران بخش سینمای
جهان خود را به فیلم «اوتاما» ،ســاخته فیلمســاز بولیویایی «آلخاندرو لوایزا
گریسی» اعطا کرد که روایتکر دستان گلهدارانی است که در تالش برای جان
ســالم به در بردن از خشکسالی هستند .فیلم فنالندی «تصویر دختر» از «آلی
هاپاسالو» که برنده بهترین فیلم از نگاه مخاطبان ساندنس شد نیز دیگر فیلمی

یک فنجان چای داغ

است که شانس حضور در اسکار خارجی امسال را دارد.
جایزه جشــنواره ساندنس یا کن شانس فیلم را برای معرفی به اسکار از سوی
کشــور مربوطه افزایش می دهد ،هرچند که هیچ کدام از دو فیلم «پســری از
بهشــت» از «تارک صالح» فیلمساز سوئدی-مصری که برنده جایزه فیلمنامه
کن شــد و نه فیلم «عنکبوت مقدس» ساخته علی عباسی ایرانی-دانمارکی و
برنده بهترین بازیگر زن از جشــنواره کن به دلیل مشکالت محتوایی فرصت
معرفی به عنوان نماینده رســمی ســینمای ایران و مصر را ندارد و احتماال به
ترتیب از ســوی سوئد و دانمارک در اســکار  ۲۰۲۳حضور مییابند .سینمای
ایران ممکن اســت درام خانوادگی «برادران لیال» ساخته سعید روستایی را که
در بخش اصلی جشنواره کن رونمایی شد را به اسکار بفرستد (.فیلمی که هنوز
در ایران به نمایش درنیامده است).
اکثر فیلمهای غیرانگلیســی زبان کن که وارد رقابت اســکار میشود برای
جایزه بهترین فیلم بلند بینالمللی رقابت خواهند کرد ،اگرچه در سالهای اخیر
فیلمهایی چون «اَنگل»« ،جنگ سرد»« ،ماشین من را بران» و «بدترین آدم
دنیا» به رقابت در سایر بخشها از جمله بهترین فیلم ،فیلمنامه ،فیلمبرداری و
کارگردانی هم حضور داشتند .به عنوان مثال انیمیشن دانمارکی «فرار» امسال
در سه شاخه بهترنی فیلم بینالمللی ،مستند و انیمیشن به رقابت پرداخت.

جایزه مشــترک هیات داوران کن امســال به دو فیلم « »EOاز لهستان از
«یرژی اسکولیموفســکی» سینماگر  ۸۴ســاله و فیلم ایتالیایی زبان «هشت
کوه» به کارگردانی مشــترک زن و شــوهر بلژیکی «شارلوت واندرمیرش» و
«فلیکس ون گرونیگن» رســید که برای کارگردانی این فیلم ،زبان ایتالیایی را
فرا گرفتند .این فیلم میتواند نماینده سینمای ایتالیا در اسکار  ۲۰۲۳باشد.
پیشتازان (شانسهای اصلی)
هر دو لبه تیغه» (کلر دنی ،فرانسه)
کورساژ» (ماری کروتزر ،اتریش)
تصمیم به ترک» (پارک چان ووک ،کره جنوبی)

دیدگاه

فیلمبرداری فیلم دوم «تل ماسه» شروع شد

فیلمبرداری فیلم «تلماســه  »۲از دیروز شروع شد .ویلنوو
قرار اســت ادامه این فیلم را در لوکیشهایی در بوداپســت،
ابوظبی ،اردن و ایتالیا جلوی دوربین ببرد.
فیلم دوم بر مبنای نیمه دوم کتاب اول «تلماســه» ساخته
میشــود .ویلنوو پیشــتر گفته بود در حال برنامهریزی برای
ساخت سهگانهای از «تلماسه» است و انتظار میرود  ۲فیلم
بلند اول بر اســاس رمان «تلماسه :سیاره کویری» و قسمت
سوم بر مبنای «مسیح تلماسه  -ارباب سیاره صحرا» شکل
گیرند.
تیموتی شاالمی ،زندایا ،ربکا فرگوسن ،خاویر باردم ،استالن
اسکاشــگورد از گروه بازیگران فیلــم اول در فیلم دوم هم
حضــور دارند و کریســتوفر واکن ،فلورانس پیو و لئا ســدو
هم به آنها پیوســتهاند .گفته شده آســتین باتلر بازیگر نقش
الویس پریســلی در فیلم «الویس» نیــز از بازیگران خواهد
بود .هانس زیمر آهنگســازو گریگ فریزر فیلمبردار این فیلم
هم از فیلم اول باقی ماندهاند .در خالصه رســمی این فیلم
که محصولی از کمپانی برادران وارنر و لجندری است ،آمده
است« :تلماسه :قسمت  »۲سفر اسطورهای پل آتریدس را که
با چانی و فریمن متحد میشود دنبال میکند .مسیر جنگ او
انتقام از توطئهگرانی اســت که خانواده وی را نابود کردهاند.
او در رویارویی با انتخاب بین عشــق زندگیاش و سرنوشت
جهان تالش دارد تا از آیندهای وحشــتناک که فقط خودش
میتواند پیشبینیاش کند ،جلوگیری کند.
اولین فیلم «تلماســه» پاییز پیش در ســینماها اکران و با
تحســین منتقدان روبه رو شــد .این فیلم که با بودجه ۱۰۸
میلیون دالری ســاخته شده بود در سراســر جهان فروشی
 ۴۰۱میلیون دالری را ثبت کرد و در  ۱۰بخش اســکار نامزد
دریافت جایزه شــد و در نهایت برای موسیقی ،صداگذاری،
تدوین ،فیلیمبرداری ،طراحی تولید و جلوههای بصری موفق
به کسب این جایزه شد.

اینفوگرافی
جوان شدن قهرمان  ۷۵ساله؛

کیانو ریوز چطور «جان ویک»
را مال خود کرد

بــه نقل از ورایتــی ،کیانو ریوز در طول  ۷ســال اخیر «جان
ویک» را به یک قهرمان اکشــن نمادیــن بدل کرده ،اما این
نقش درواقع برای بازیگری نوشته شده بود که باید بیشتر شبیه
هریسون فورد یا کلینت ایستوود میبود.
با انتشــار یک کتاب حقایقی از این فیلم توســط افراد دست
اندرکارش فاش شــده است .در این کتاب که با عنوان عجیب
«آنها نباید ســگش را میکشــتند :تاریخ شفاهی کامل بدون
سانسور جان ویک ،گان فو و عصر جدید اکشن» منتشر شده،
باســیل ایوانیک که تهیهکننده این مجموعه فیلمهاست تایید
کرده شــخصیت اصلی این فیلم در فیلمنامه اصلی ،مردی ۷۵
ساله بود.
ایوانیــک در کتاب گفته اســت فیلمنامه این فیلم به اســم
«تسخیر» توســط درک کولستاد نوشته شــده بود و یکی از
بهترین دوستان وی این فیلمنامه را برایش فرستاد.
وی گفته اســت :در واقع مردی  ۷۵ســاله که  ۲۵ســال از
بازنشســتگیاش میگذشــت ،باید این نقش را بازی میکرد.
مث ً
ال تماشای لگد زدن کلینت ایستوود لذتبخش میشد .من
هم به یکی دو نامی فکر کردم که میتوانســتند این نقش را
بازی کنند :کلینت ایستوود و هریسون فورد.
ایوانیــک در ادامه درباره اینکه چگونــه کیانو ریوز جذب این
پروژه شد میگوید :یکی دیگر از دوستان صمیمی من در دنیا،
جیمی دارمودی اســت که آن زمــان کارگذار کیانو بود .از من
پرسید فیلم اکشنی برای کیانو ریوز داری؟ و من یادم افتاد که
کیانو یکی از ستارههای اکشن بزرگ  ۲۵سال اخیر است ولی
دارد چــه کار میکند؟ «مرد تای چی» را کارگردانی کرده بود.

در «رونین  »۴۷بازی کرده بود.
کولستاد فیلمنامهنویس هم تایید کرده که با تغییراتی که خود
ریوز در شخصیت جان ویک داد ،این شخصیت را اصالح کرد
تا بتواند نقش او را بازی کند.
او نوشــته :به مدت  ۲ماه آخــر هفتهها به خانه ریوز میرفتم
و بــا هم روی فیلمنامه کار میکردیــم و من در دفتر او ۳۰۰
فیلمنامه دیدم که روی میزش چیده شــده بود چون او هر چه
که کارگذارش برایش میفرستاد را میخواند.
وی در ادامــه گفت :کیانو فیلمنامــه را یک روز جمعه در ۹۰
دقیقه خواند و گفت میخواهد این کار را انجام دهد.
کتاب «آنها نباید سگش را میکشتند» نوشته ادوارد گراس و
مارک ای آلتمن امروز (سه شنبه) منتشر میشود.
کیانــو ریوز بــرای چهارمین بار در «جــان ویک :فصل »۴
بازخواهد گشت و این فیلم  ۲۳مارس اکران میشود.

گزارش ویژه
عامریان در نخستین آیین تجلیل از چهرههای ماندگار صندوق بازنشستگی فوالد مطرح کرد:

الگوسازی برای نسل جدید
با تجلیل از چهرههای ماندگار

همزمان با عید ســعید غدیر خم و به اهتمام صندوق
بازنشستگی فوالد برای اولین بار بزرگان و پیشکسوتان
صنعت فوالد کشــور در نخســتین آییــن تجلیل از
چهرههای ماندگار صندوق بازنشستگی فوالد در مرکز
همایشهای بینالمللی صدا و سیما گردهم آمدند.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فوالد،
حسین عامریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد
در سخنانی در این مراسم با تبریک عید سعید غدیر خم
بــا بیان اینکه اولین هدف ما از برگزاری این همایش
این اســت که برای آینده ،ایرانی سربلند داشته باشیم
افزود :بازنشستگان عزیز صندوق فوالد چه آنهایی که
در معادن در سخت ترین شرایط کاری خدمت کرده اند
و چه آنانی که در صنایع معدنی و فوالدی سالها تالش
کرده اند در واقع زنجیره ای را شکل دادند تا صنعت و
معدن کشورمان شکوفا شود و این موضوع نشاندهنده
عشق و عالقه فراوان آنان به کشورشان است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد با اشاره به اینکه
صندوق فوالد مفتخر به تکریم بازنشستگان خود است
گفت :پیشرفت فعلی کشــور در عرصه های مختلف
مرهون و مدیون صنعت فوالد و کســانی اســت که
ابتدای کار آن را پایه گذاری و به این مرحله رساندند.
وی افــزود :عرصه فوالد عرصه ویژه ای اســت و از
کســانی که شروع کردند اثر ماندگار از خود گذاشتند و
توسعه و پیشرفت را رقم زدند باید قدردانی کرد.
عامریان تصریح کــرد ما وظیفه داریم قدردان ایثار و
از خود گذشتگی بازنشســتگان و چهره های ماندگار
صندوق باشــیم و می خواهیم با تجلیل از چهرههای
ماندگار برای نسل فعلی و آیندگان هم الگو بسازیم.
وی ادامه داد هدف ما این اســت که در نسل فعلی و
آینده هم شاهد زایش چهره های ماندگار باشیم .ما می
خواهیم افتخارات صندوق بازنشستگی فوالد را به رخ
دیگران بکشیم و به جامعه شناسانده و معرفی کنیم.
عامریان گفت امیدواریم سایه این عزیزان مستدام و
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دعای خیر آنها همواره همراه ما باشد و ما بتوانیم اهداف
صنعت فوالد را دنبال کنیم.
در این مراسم که احمد خانی نوذری معاون اقتصادی
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،خانم داوری
مدیرکل حقوقــی وزارت کار ،مدیرکل گزینش وزارت
کار ،تیموری مدیرعامل ســایپا ،برقــراری مدیرعامل
صندوق بیمه روستاییان و عشایر ،عامریان مدیرعامل
صندوق بازنشستگی فوالد و شمار دیگری از مسئوالن
بلندپایه و همچنین بازنشستگان صندوق از شهرهای
مختلف و شماری از اعضای کانون های بازنشستگی
حضور داشتند ،لوح تقدیر و هدایای و تندیس  24چهره
ماندگار و  10نفر ایثارگر صندوق که اغلب آنها از چهره
های شاخص حوزه معدن هستند اهدا شد.
الزم به توضیح اســت این مراسم با استقبال فراوان
بازنشســتگان صندوق از شــهرهای مختلف همراه
بــود و این عزیزان از اینکه بــرای اولین بار بزرگان و
پیشکسوتان صندوق فوالد تجلیل شدند ابراز خرسندی
نمودند.

 24چهره ماندگار صندوق بازنشســتگی فوالد که در
این مراسم تجلیل شدند به شرح ذیل است:
ایــرج اصالنی قائم مقام وقت شــرکت ملی فوالد و
مدیرعامل اسبق شــرکت ذوب آهن اصفهان ،محمد
حسن عرفانیان مجری طرح شــرکت فوالد مبارکه،
عبدالوهاب ادب آوازه رئیس انجمن جوشکاری  ،رضا
اشرف ســمنانی قائم مقام وقت دفتر همکاری های
فنی و اقتصادی ذوب آهن اصفهان ،ســید اردشــیر
افضلی معاون سابق بهره برداری ذوب آهن اصفهان،
رئوف پرتوی سرپرست اسبق طراحی واحدهای معدنی
شــرکت ملی فوالد ایران ،رئوف پالیزدار معاون اسبق
سازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی
ایران ،محمد پیشــوا پژوهشگر رتبه اول وزارت صنایع
و معادن ،منوچهر توفیقی رئیس اســبق هیات مدیره
گــروه صنعتی فوالد اهواز ،علی اصغر چیت ســاززاده
طراح طــرح جامع فوالد ایران ،علی خزایی تبار مولف
 100جلد تالیفات در حوزه عمران و نقشه برداری ،ایرج
سلطانی پژوهشگر نمونه صنعت و معدن ،مسعود شایق
مدیر اسبق ترابری ذوب آهن اصفهان ،محمود شیری
مدیرعامل اسبق شرکت های صنایع مس و پتروشیمی،
علی صادقی معاون اســبق بهره برداری فوالد میبد،
اســماعیل فتوت رکورددار و قهرمان ورزشی ،مجتبی
فردیار مسئول اسبق بازسازی کوره های بلند ذوب آهن
اصفهان ،محمدرضا فرقدانی معاون اسبق تولید ذوب
آهن اصفهان ،ســروش کامیاب از مدیران راه اندازی
فوالد مبارکه ،ســیروس موتمن مدیر برگزیده توسعه
فوالد کشــور ،مهدی نصرآزادانی معاون اسبق برنامه
ریزی ذوب آهــن اصفهان ،غالمرضا نوری هنرمند و
فعال فرهنگی ،احمدعلی هراتی نیک مدیرعامل اسبق
فوالد خوزســتان ،مهناز همدانی زاده نویسنده بیش از
 5جلد کتاب
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