سینما

خزاعی :تالشمان رونق سینما و رفع دغدغه سینماگران است

اداره کل روابط عمومی ســازمان سینمایی؛ متن پیام رئیس سازمان سینمایی به
مناسبت روز ملی سینما به این شرح است«:روز ملی سینما یادآور ظرفیت ژرف هنر
_ صنعت_ رسانه سینما برای پیشرانی توسعه کشور و تعالی جامعه و نماد رهنمود
معروف مقام معظم رهبری مبنی بر کلید دار بودن سینما و سینماگران برای پیشرفت
این سرزمین است و قطعا همه تالشها و برنامه ریزیها باید برای کم کردن فاصله
این جمله از ساحت نظر تا مقام عمل معطوف گردد.روز ملی سینما نه تنها در تقویم
فرهنگی ایران اسالمی که در قلب ما جایگاهی ویژه دارد .از این رو ،این روز بزرگ
را به خانواده بزرگ و فرهیخته سینمای ایران تبریک و تهنیت میگویم.
آنچه در یک سال گذشته محقق شد ،گامهایی برای پایهگذاری توسعهای پایدار
بر سه ضلع» قانونگرایی ،استانداردسازی و عدالت محوری» برای رونق و احیای
دوباره سینما ،تولید و اکران فیلم و تقویت روند رشد کیفی و اجتماعی سینما بوده
است .کوشش کردهایم ،قلب سینما تپنده بماند و تنها عدهای خاص از مواهب ،روابط
و امکانات آن بهره مند نباشند.دولت سیزدهم ،دولت انقالبی و دولت برآمده از مردم
اســت .اساس همت ما و دغدغهمان ،پوشش شکافی است که بین جامعه و سینما
وجود داشــته است .این شکاف مادی و معنوی را کرونا بیشتر کرد و ما کوشیدیم
بر آن غلبه کنیم .اگر چه هنوز مشــکالت و موانع تحقق برنامههایمان وجود دارد،
اما خانواده سینما خود ،آگاه است که در پرتو همدلی و همگرایی می توان به سوی

اهداف متعالی و برنامههای بزرگ گام برداشت.
سازمان سینمایی امروز ،نماینده همه آنانی است که دغدغه فرهنگ ،هویت ملی و
اسالمی ،عزت و کرامت اجتماعی دارند .قاطبه خانواده سینما با حاکمیت فرهنگی
همراه و همدل هســتند و ترجیحشان کار کردن در محیطی حرفهای و آرام است.
روز ملی سینما موقعیت خوبی برای حمایت از هنرمندانی است که با وجود انتقاد به
برخی شرایط ،عطش فعالیت هنری دارند .باید بدانیم که درهای سازمان سینمایی
به روی هنرمندان ،ســینماگران خوش ذوق و همه فیلمسازانی که متعلق به این
سرزمین هستند و خود را جدا از این فرهنگ ایرانی – اسالمی نمی دانند ،باز است.
عهد بستهایم که خادم سینمای شریف ایران باشیم و بر این عهد پایبندیم.
تعامل با رسانهها و اســتقبال از نقدهای صحیح و منصفانه ،رویکردی است که
فراموش نکرده و نمیکنم؛ و میدانم که رشــد سینما بدون رسانههای پرسشگر،
انتقادی و دلسوز میسر نمیشود.
همه شما دوســتان و همراهان میدانید که اراده سازمان سینمایی ،قانونگرایی،
گسترش عدالت فرهنگی و رشد و ارتقای اجتماعی سینما است .اعتالی سینما به
مثابه یکی از تاثیرگذارترین نهاد اجتماعی در جامعه امروز ،نهضت مخاطب ،گشایش
ظرفیتهای جدید در عرصه ملی و بین المللی ،توسعه زیرساخت سینما در شهرهای
مختلف ،کشف استعدادهای نو ،احیای سینمای استانی ،و سهیم کردن همه جوانان
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و دوستداران سینمای ایران در رویدادها و برنامههای فرهنگی رویایی است که در
این یک سال ،مقدمات آن بنیان گذاری شده و بیش از همیشه دست یافتنیتر به
نظر میرسد.
روز ملی سینما ،دوباره به یادمان آورد که این هنر ارزنده ،پرفروغ و بالنده ،مسیر رو
به رشد و تکامل را میپیماید و گشایش ظرفیتهای جدید ملی و بینالمللی در پرتو
همگرایی و اجتناب از نزاعهای درون صنفی برای گام نهادن در افقهای بزرگتر
اجتنابناپذیر اســت .دستیابی به سینمای قدرتمند و جهانی و روند توسعه پایدار با
بزرگاندیشی و اصالح ساختارها و پرهیز از حواشی و نزاعهای بیهوده  -که متعلق
به همه دورهها بوده و منفعت جماعتی در آن نهفته است  -با همگرایی و همافزایی
ممکن میشود.
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یک فنجان چای داغ
پیام علی نصیریان برای روز ملی سینما

علی نصیریان بازیگر پیشکسوت ســینما ،تئاتر و تلویزیون
به مناسبت  ۲۱شــهریور روز ملی سینما دل نوشته ای را در
اختیار موزه سینما قرار داد.
متن دل نوشته به شرح زیر است:
«یادش بخیر ســینما «نور» تو «امیریه»« ،میهن» چهارراه
«حسن آباد»« ،رکس» و «ایران» تو «الله زار»
ده ،دوازده سالم بود
میومدم خونه ادای آرتیستها رو در می آوردم
دیدید آخرش آرتیست شدم
اما خوشــحالم که تونستم به خواست دلم و با انگیزه غریزه
بازی زندگی کنم
و حاصل کارم بی بار و بر نبود
لذت بزرگ زندگی من بازی در تئاتر و سینماست
روز ملی سینما مبارک
علی نصیریان»

معرفی هیات انتخاب بخش کودک و
نوجوانجشنوارهنمایشعروسکی

اعضای هیــات انتخاب آثار متقاضی بخش کودک ،نوجوان
و خانواده نوزدهمین جشــنواره بینالمللی نمایش عروسکی
تهران-مبارک معرفی شدند.
روابط عمومی این جشــنواره ،با حکم هــادی حجازیفر،
دبیر نوزدهمیــن جشــنواره بینالمللی نمایش عروســکی
تهران-مبارک ،در این دوره از جشــنواره ،شهرام کرمی ،امیر
مشهدی عباس ،عیسی یوســفی پور ،امیر سلطانی احمدی،
محمد عســگری ،آناهیتا غنــی زاده و منیر مولوی زاده ،آثار
نهایی راهیافته به بخش کودک ،نوجوان و خانواده جشــنواره
عروسکی را انتخاب خواهند کرد.
براین اســاس ،از میان  ۲۲۰اثر ثبتنام کرده در این بخش،
 ۱۵اثر به مرحله نهایی راه خواهند یافت.
نوزدهمین جشــنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران–
مبارک از  ۲۲تا  ۳۰مهرماه ســال جاری بــه دبیری هادی
حجازیفر در سه بخش نمایشهای صحنهای ویژه مخاطب
بزرگســال ،نمایشهــای صحنهای ویــژه مخاطب کودک،
نوجوان و خانواده و نمایشهای فضای باز برگزار خواهد شد.
تئاتر  ۲۵شهریور ماه تعطیل است
تاالرهای نمایشی تهران و شهرهای دیگر کشور روز جمعه
 ۲۵شهریور ماه در آستانه اربعین حسینی اجرا نخواهند داشت.
روابط عمومــی اداره کل هنرهای نمایشــی ،نمایشهای
تاالرهــای تهران و دیگر شــهرهای کشــور روز جمعه ۲۵
شــهریور ماه ،همزمان با فرا رســیدن ایام سوگواری اربعین
حضرت سیدالشهدا (ع) اجرایی نخواهند داشت.
الزم به توضیح است از روز یکشنبه بیست و هفتم شهریور
ماه ،آثار نمایشــی طبق برنامههای از قبل اعالم شده میزبان
عالقهمندان و مخاطبان خواهند بود.

برنامه نمایش «شب ،داخلی ،دیوار»
در جشنواره تورنتو

فیلم ســینمایی «شب ،داخلی ،دیوار» روزهای ۱۵ ،۱۳ ،۱۲
و  ۱۷ســپتامبر در جشنواره تورنتو کانادا برای اهالی رسانه و
مخاطبان جشنواره به نمایش گذاشته میشود.
فیلم ســینمایی «شــب ،داخلی ،دیوار» به نویســندگی و
کارگردانــی وحید جلیلوند و تهیهکنندگــی علی جلیلوند که
در بخش ســینمای معاصر جهــان جشــنواره فیلم تورنتو
()Toronto International Film Festival
حضور دارد ،روز دوشنبه  ۱۲ســپتامبر ( ۲۱شهریور) ساعت
 ۹:۴۰شــب برای اهالی رســانه به نمایــش در میآید ،روز
سهشــنبه  ۱۳ســپتامبر ( ۲۲شهریور) ســاعت  ۹شب اولین
نمایش رسمی فیلم در آمریکا خواهد بود و روز پنجشنبه ۱۵
سپتامبر ( ۲۴شهریور) ســاعت  ۹شب و همچنین روز شنبه
 ۱۷سپتامبر ( ۲۶شهریور) ساعت  ۸:۳۰صبح برای مخاطبان
جشنواره روی پرده میرود.
در خالصه داســتان فیلم آمده است؛ زندگی نابینایی به نام
علی با ورود نابهنگام زنی متواری ،آشفته میشود…
نویــد محمدزاده ،امیر آقایی ،علیرضا کمالی ،ســعید داخ ،با
معرفی دایانا حبیبی و دانیال خیریخواه و جمعی از بازیگران
و هنرجویان تئاتر بازیگران این فیلم هستند.
این فیلم در اولین حضور جهانی خود در هفتاد و نهمین دوره
جشنواره ونیز در بخش مسابقه حضور داشت.
جشــنواره فیلم تورنتو ( )tiffبین روزهای  ۸تا  ۱۸سپتامبر
( ۱۷تا  ۲۷شهریور) برگزار میشود.
عکسها از سحاب زریباف است.

جایزهای به نام «بابک برزویه»
اهدا میشود

هشتمین مســابقه عکس سینمای ایران با یاد و بزرگداشت
بابک برزویه برگزار میشود.
روابط عمومی انجمن صنفی عکاســان ســینما ،با نزدیک
شدن به زمان برگزاری مسابقه عکس سینمای ایران به رسم
هر سال ،برگزاری این دوره از مسابقه همانند دو سال گذشته
به صورت غیرحضوری و فقط با ارســال آثار و فرم مربوطه
به دبیرخانه هشتمین مسابقه عکس سینما صورت میپذیرد.
در این دوره از مســابقه عکس ســینمای ایــران عالوه بر
معرفی عکاس برگزیده سال ،برای بزرگداشت زندهیاد ،بابک
برزویه ،بخش ویژهای برگزار و جایزهای به نام او به عکاس
و یا مجموعه برگزیده اهدا خواهد شد.
فراخوان هشتمین مســابقه عکس سینمای ایران به زودی
اطالعرسانی خواهد شد.

قیمتبلیتتماشایفوتبالدرسینماچقدرمیشود؟
مسابقات فوتبال جام جهانی احتماال با قیمتی بیشتر از فیلمهای
در حال اکران فروخته خواهد شد.
سازمان ســینمایی و اداره کل نظارت بر عرضه و نمایش اخیرا
در نامهای به مدیران کل فرهنگ و اشــاد اســامی اســتانها
دستورالعملی را برای پخش مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲
قطر در سینماهای کشور تنظیم کرده است.
در این دستورالعمل طبق پیگیری اختصاصی تاکید شده ،پخش
مســابقات با اســتفاده از آنتن صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران باید انجام گیرد و استفاده از شبکههای ماهواره ای ممنوع
است.
همچنین تاکید شــده با توجه به این که سالنهای سینما طبق
برنامه به صورت سانسبندی فعالیت دارند ،ضروری است برای
احترام به حقوق ســایر شــهروندان برای حضور در سالنهای
نمایش دهنده ،ورود و خروج تماشاگران برای دیدن هر مسابقه
به سالن ســریعا صورت پذیرد و امنیت تماشــاگران در فضای
درون ســینما بر عهده مدیر ســینما خواهد بود .دادن شعارهای
هنجارشکنانه و غیراخالقی و جنجال آفرین نیز ممنوع است.
در این نامه قید شــده که مدیریت ســینما موظف به پرداخت

حقالسهم تعیین شــدهی صاحبان فیلمهایی است که به دلیل
نمایــش فوتبال ،حق نمایش فیلم آنها مبتنی بر قرارداد مربوط
ســلب شده است .میزان محاسبه و نحوه پرداخت توسط شورای
صنفی نمایش تغیین و اعالم خواهد شد.
بر اساس این دستورالعمل ســینماها باید صرفا بر اساس مبلغ
تعیین شده فروش بلیت برای نمایش فیلم ،اقدام به فروش بلیت
برای نمایش فوتبال کنند اما پیگیریها حاکی از این اســت که
شورای صنفی نمایش در حال برررسی قیمت نهایی عرضه بلیت
اســت و بلیت پخش فوتبال با همان مبلغ بلیت فیلمها فروخته
نخواهد شد.

انتشار پیام و دغدغه های انجمن
منتقدان برای روز ملی سینما

انجمن منتقدان و نویســندگان آثار سینمای ایران در پیامی به
مناسب روز ملی سینما به مسایلی که این روزها مبتالبه سینمای
ایران اســت ،پرداخت .پیام انجمن نویســندگان و منتقدان آثار
سینمای ایران برای روز ملی سینما ( ۲۱شهریورماه) بدین شرح
اســت« :گردش روزگار ،روزی دیگر برای یادمان سینما فراهم
کرد ،فرصتی کــه از این روزنه ،نگاهــی بیتعارف به وضعیت
نهچندان مساعد سینمای ایران بیندازیم .اعتقادمان بر این است
در این اوضاع و شــرایط؛ همدلی ،هم اندیشی و هم افزایی تنها
راه برون رفت از وضعیت سینمای امروز ماست اما متولیان این
حوزه در سالی که گذشت نتوانستند با تدبیر میانه داشته باشندو
برخیهایشان هم هیچ کم نگذاشتند در دوری و انشقاق.سینمای
بــه احتضار افتاده و بحرانزده از گرفتاری کرونا ،طبیب بر بالین
میخواســت نه دستور و فرمان و بگیر و ببند و ممیزی و احکام.
سالنها خالی از تماشاگر شدهاند ،تولید به سمت رکود رفته و با
این ایست و بازرسیها و اتفاقاتی که مدیریت نمی شود ،چشمها
از سرمایهگذاریهای تازه در سینما ترسیده و ذرهبین انداختنهای
ناتمــام و نیتخوانیها ،اهالی این هنــر را مضطرب و نگران و
امیدهــا را کمرنگ و بیرنگ کرده اســت! موضوعات مدیریت
ناکارآمد رسمی را کنار چندپارگی و بیبرنامگی و سیاسیکاری و

درگذشت پیشگام سینمای سوئیس
«آلن تانر» فیلمســاز پرکار سوئیسی ،که از پیشگامان جنبش
فیلم موج نوی سینمای سوئیس به شمار
فرانس « ،۲۴آلن تانر» یکی کارگردان مشهور بینالمللی بود
که ساخت چندین فیلم را در کارنامه داشت و فعالیت خود را در
اواخر دهه  ۱۹۵۰آغاز کرد.
او کــه از چهرهای معاصر موج نو فرانســه نیز محســوب
میشود به همراه همکارانش «میش سوتر»« ،کلود گورتا»،
«ژان لوئی روی» و« ژان ژاک الگرانژ » موسوم به «گروه
 ،»۵بــه راه اندازی مــوج جدید کوچکتر ســوئیس در دهه
 ۱۹۷۰کمک کرد.
اولیــن فیلم بلند «تانر» با عنوان «شــارل ،مرده یا زنده» بود
که در ســال  ۱۹۶۹ساخته شــد و نقطه آغاز سینمای سیاسی
در سوئیس بود.
ایــن فیلم که داســتان تاجــری را روایــت میکند که
تصمیــم میگیرد زندگی ســرمایهداری را رهــا کند تا در
حاشــیه جامعــه زندگی کنــد و در حالی کــه اعتراضات
دانشــجویی در اوج خود بود ،جایزه اصلی جشــنواره فیلم
لوکارونو را از آن خود کرد.

از دیگــر معروفترین فیلمهای او میتــوان به «یوناس که
در ســال  ۲۰۰۰میالدی  ۲۵ساله میشود» محصول  ۱۹۷۶و
«سالهای خوش گذشــته» (در ایران با نام سودای پرواز هم
شناخته میشود) که جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن  ۱۹۸۱را از
آن خود کرد ،اشاره کرد.
«آلن تانر» پیــش از این در اظهار نظری عنــوان کرده بود:
«بیش از  ۵۰ســال ،در نیمه دوم قرن گذشــته کــه احتما ًال
جذابترین ســالها برای ســینما بود ،زندگی کردم که با زیر
سؤال بردن سبکهای قدیمی ،گسست از ساختارهای قدیمی
و ورود مدرنیته همراه بود.

«زمانی برای از دست دادن»
در ایتالیا

البی گری جریانهای صنفی میگذاریم ،اینجا هم کشتیبان را
سیاستی دیگر افتاده است! رضایتمندی و اتحاد حلقه گمشده این
روزهاست! با این دستفرمان دور نیست خاکسترنشینی سینمایی
که روزی روزگاری افتخار بود و از داشتههایمان بهحساب میآمد.
بهقول استاد علی حاتمی در عاشقانههای سینمایش ،بالروزگاری
است.ما نویسنده و منتقد سینما هستیم ،خارج از قابیم ،بینفعی
مستقیم از ســینما داریم ،و اعالم میکنیم که به وضع موجود
خوشبین نیســتیم .این سراشیبی و سرعت در این سیر گسترده
تغییر ،این بیبرنامگیها و ...سینمای ما را تهدید میکند .درک
آن خیلی ســاده است ،میتوان کمی بعد را هم دید که بیکاری
گسترده ،ســالنهای خالی ،اضمحالل و بیانگیزگی و انباشت
مطالبات ،بدل به مهمترین موضوعات این حوزه شده است.

به گزارش مشاور رسانهای ،فیلم کوتاه زمانی برای از دست دادن
در جمع نامزدهای بخش اصلی مسابقه یازدهمین دوره جشنواره
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دارد.ایــن فیلم پیش از این در در جشــنوارههای آمریکا ،کانادا،
روسیه ،گرجستان حضور داشته و در آستانه حضور در یازدهمین
دوره جشنواره بینالمللی تورفیلم ایتالیا از پوستر و تیزر آن رونمایی
شــد.این جشنواره که از چهارم تا هشتم اکتبر  ۲۰۲۲در شهر ُرم
ایتالیا برگزار میشود و در بخش رویدادهای جشنواره ونیز ۲۰۲۲
حضور رســمی دارد ،به فیلمهای فرهنگمحور از کشــورهای
مختلف توجه بسیاری میکند .فرش قرمز این جشنواره در سالن
سینمارویال این شهر برگزار خواهد شد .پس از اکران فیلمهای
منتخــب کوتاه و بلند ،هیئت داوران برای انتخاب بهترین آثار و
اهدای جوایز ،آنها را به رقابت خواهند گذاشت .فیلمنامه زمانی
برای از دســت دادن به طور مشترک توسط محمدرضا بهشتی
و مریم موســویان به نگارش در آمده اســت.مریم موسویان از
چهرههای جدید سینما و تلویزیون در کنار محمدرستمزاد بازیگران
اصلی این فیلم هستند .حسن عسگری ،آرمینه زیتونچیان ،آرتویت
زهرابیان ،آرزو تاجی ،امیر کاظمی و آوین نقویان دیگر بازیگرانی
هســتند که در این فیلم ایفای نقش میکنند .عوامل اصلی این

اینفوگرافی

فیلم عبارتنــد از :مدیر فیلمبرداری :آرش ســیفی ،مدیر تولید:
اکبر محمدی ،مدیرصدابرداری :هادیساعدمحکم ،دستیار اول
کارگردان و برنامهریز :آزاده آقامیری،طراح صحنه :امید نجومی،
طراح لباس :سحر آشتیانی ،مدیر صداگذاری :مهدی جمشیدیان،
موسیقی :محمود واالنژاد ،طراح گریم :آوا فشنگچی و نیما عبدی،
منشــی صحنه :فاطمه احمدی ،جلوههــای ویژه بصری :احمد
خدابنده ،جلوههای ویژه میدانی :آرش آقابیک ،مجری جلوههای
ویژه میدانی :رضا شــفیعی ،عکاس :فاطمه راجزی ،گرافیست و
طراح پوستر :محمدرضا بهشتی ،مجری طرحNight Film :
 ،Studioسید محمدرضا هراتی ،تهیهکنندگان :مهدی شهیدی،
محمدرضا بهشــتی و اکبر محمدی .پخش این فیلم بر عهده
 First Screen Filmبه مدیریت سولماز اعتماد است.

