فرهنگ وهنر

اعالم آخرین مهلت ثبت نام فیلم های متقاضی در سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر
آخرین مهلت ثبت نام فیلم های متقاضی شرکت در سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر اعالم شد.به گزارش ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر ،طبق فراخوان این جشنواره که اول اکتبر 10( ۲۰۱۶
مهرماه) در سایت رسمی جشنواره و رسانههای عمومی منتشر شد ،عالقمندان به شرکت در سیوپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر میتوانند تا دهم اسفندماه در سایت ثبتنام کنند و تا بیستم اسفندماه مطابق
با دهم مارس  ۲۰۱۷فیلمهای خود را به دفتر جشنواره ارسال کنند.فراخوان منتشر شده شامل قوانین و مقررات ،اهداف ،شرایط پذیرش آثار ،فرآیند انتخاب و برنامهریزی ،برنامهها ،بخشها ،جوایز ،فرم ثبتنام و
گاهشمار جشنواره است.بخشهای اصلی جشنواره شامل سینمای سعادت (مسابقه بینالملل) ،جلوهگاه شرق (پانورامای سینمای کشورهای آسیایی و اسالمی) و جام جهان نما (جشنواره جشنوارهها) خواهد بود و از
نمایش فیلمهای کالسیک ،مستند زیر ذرهبین و نمایشهای ویژه به عنوان بخشهای جنبی یاد شده است.

چه فیلم هایی امکان حضور در اکران نوروزی سینمای ایران را دارند؟

گروه فرهنگ و هنر – بهنام شریفی :پس از برگزاری
جشنواره  35فیلم فجر مهمترین اتفاق سینمای ایران اکران
نوروزی خواهد بود .ازامروز فیلم «خوب،بد ،جلف» ساخته
پیمان قاسم خانی به عنوان اولین فیلم این اکران طالیی
به نمایش در آمد .تا به حال اسم دوازده فیلم به عنوان
متقاضیان این اکران اعالم شده است .این گزارش درباره
این فیلم ها و پیش بینی اکران نوروزی است.
غالمرضا فرجی (سخنگوی شورای صنفی نمایش) درباره
جزییات جلسه دوشنبه ۲۵ ،بهمنماه این شورا در گفتگویی با
ایسنا بیان کرد :فیلمهایی که برای اکران نوروزی  ۹۶پیشنهاد
خود را ارائه کرده و در جلسه روز دوشنبه شورا بررسی شدند،
 ۱۲عنوان هستند که برای ثبت قرارداد نهایی آنها وجود پروانه
نمایش الزامی است.او گفت :در حال حاضر فیلم «خوب ،بد ،جلف»
به کارگردانی پیمان قاسمخانی به عنوان اولین فیلم اکران نوروزی
مشخص است و  ۱۲فیلم دیگری که پیشنهاد آنها ارائه شده شامل
«گشت « ،»۲ماجرای نیمروز»« ،هاری»« ،یک روز بخصوص»،
«رگ خواب»« ،سه بیگانه»« ،زرد»« ،بدون تاریخ ،بدون امضاء»،
«فراری»« ،آشوب»« ،آباجان» و «کارگر ساده نیازمندیم» میشود.
فرجی تاکید کرد :هر کدام از این فیلمها که از طریق پخشکننده
با سینماداران به توافق برسند ،باید قرارداد خود را به همراه پروانه
نمایش ارائه کنند تا قرارداد اکران آنها در نوروز ثبت شود.به گفته
وی ،یک سری فیلمها هم در فهرست ارائه شده بودند که از نظر
شورا مباحثی دارند و قابل بررسی برای اکران نوروزی نبودند ،با این
حال حدود  ۲۰فیلم برای اکران نوروزی درخواست داده بودند که
از این بین  ۱۲فیلم طبق نظر شورا و با حضور نمایندگان صنوف
مشخص شدند.فرجی اضافه کرد :در این جلسه مصوب شد که
سرگروههای سال آینده هم طبق سرگروههای سینمایی سال ۹۵
باشند که شامل سینماهای آزادی ،کورش ،زندگی ،ماندانا ،استقالل
و آفریقا میشوند.به گزارش ایسنا ،اسامی این  ۱۲فیلم در حالی از
سوی شورا اعالم شده و نشانی از «قاتل اهلی» کیمیایی نیست که
تهیهکننده این فیلم از ارائه درخواست خود برای نمایش این فیلم
در نوروز خبر داده بود.
ترکیب احتمالی اکران نوروزی
با توجه به اکران های سابق نوروزی احتمال حضور دو سه فیلم

در آستانه فصل خوش گیشه

کمدی در نوروز  96قطعی است .خوب ،بد ،جلف که از امروز اکران
شده است  .موضوع اولین فیلم فیلمنامه نویس موفق سینمای ایران
از این قرار است «:داستان این فیلم بعد از شهرت پژمان جمشیدی
روایت می شود .جایی که تهیه کننده ای با بازی ویشکا آسایش
قصد دارد کارگردانی یک فیلم پلیسی را به مانی حقیقی بسپارد و
اصرار دارد از پژمان جمشیدی و سام درخشانی در فیلم استفاده
کند .همین موضوع باعث می شود این دو نفر درگیر اتفاقاتی غیر
منتظره ،خارج از فیلم و سینما شوند».تنها فیلم کمدی دیگر این
لیست «گشت  »2ساخته سعید سهیلی است .فیلمی که با توجه به
تیم بازیگران و شعارهای اجتماعی سیاسی و حال و هوای مفرحش
می تواند فروش باالیی هم داشته باشد .از طرف دیگر روز گذشته
علی سرتیپی مدیر موسسه فیلمیران اعالم کرد از میان سه گزینه
به زودی یک فیلم را برای اکران نوروزی انتخاب خواهد کرد .علی
سرتیپی مدیرعامل شرکت «فیلمیران» در گفتگو با مهر با اشاره
به اکران نوروزی در سال  ۹۶گفت :شرکت پخش فیلمیران از
بین  ۱۲فیلم نامزد اکران نورزی پخش سه فیلم سینمایی «یک

روز بخصوص» به کارگردانی همایون اسعدیان« ،رگ خواب»
به کارگردانی حمید نعمت اهلل و «بدون تاریخ بدون امضا» به
کارگردانی وحید جلیلوند را برعهده گرفته است.وی ادامه داد :در
حال حاضر درباره اینکه از بین این سه اثر کدام برای اکران نوروزی
معرفی شود هیچ تصمیمی نگرفتهایم.سرتیپی در پایان گفت :تا
قبل از دوشنبه هفته آینده دوم اسفند ماه ،قراردادهای اکران با
سینماها بسته و مشخص می شود که چند فیلم از این سه فیلم
برای اکران نوروزی آماده می شود .هر سه فیلم جزو آثار مطرح
جشنواره بودند و همگی حال و هوای اجتماعی و تلخی دارند.
با توجه به اینکه در اکران نوروزی سالهای اخیرهمیشه یک فیلم
تلخ اجتماعی حضور داشته است ،حضور هر کدام از این فیلمها
در این اکران طالیی می تواند مخاطبان بسیاری را به سینماها
بکشاند .در نوروز  95ابد و یک روز ساخته سعید روستایی با فروش
باالیش نشان داد که اگر فیلمی بتواند به روحیات و زیست مردم
نزدیک شود ،موفق خواهد شد .از طرف دیگر «فراری» ساخته
علیرضا داودنژاد هم شانس بسیار باالیی برای اکران دارد .تازه ترین

دبیر جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر با اعالم خبر بزرگداشت زنده
یاد کیارستمی در افتتاحیه چهاردهمین جشن تصویر سال از بزرگداشت این
فیلمساز در جشنواره جهانی فیلم فجر نیز خبر داد.
به گزارش مهر ،سیف اهلل صمدیان دبیر جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر
صبح  ۲۷بهمن در نشست خبری چهاردهمین دوره این رویداد با بیان اینکه امسال
جشنواره فیلم تصویر و جشن تصویر سال با بزرگداشت عباس کیارستمی برگزار خواهد
شد از برپایی بزرگداشت بین المللی برای عباس کیارستمی در سی و پنجمین جشنواره
جهانی فیلم فجر خبر داد.وی در این نشست گفت :اینکه چرا در جشنواره ملی فیلم
فجر بزرگداشتی برای عباس کیارستمی گرفته نشد من به جای دبیر جشنواره از همین
جا خبر می دهم که قرار شد بزرگداشتی جهانی برای عباس کیارستمی گرفته شود
و به همین منظور آقای رضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر بنده را مامور
کردند تا در سی و پنجمین جشنواره جهانی فجر بزرگداشتی سه روزه برای عباس
کیارستمی برگزار شود.صمدیان ادامه داد :در این سه روز میزگردهایی برگزار خواهد
شد و کسانی که با کیارستمی کار کردند یا از او خاطره دارند حضور مییابند و از او
میگویند .نمایشگاه اصلی جشن تصویر سال به یاد عباس کیارستمی نیز که به همراه
آثاری از خود این فیلمساز و عکاس است اول تا هشتم اردیبهشت ماه و همزمان با
جشنواره جهانی فیلم فجر برپا می شود.دبیر جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر
با بیان اینکه در سیزده دوره برگزاری این رویداد عباس کیارستمی همواره همراه آنها
بوده است ،گفت :چه وقتی که کیارستمی عکس هایش را که هزاران دالر ارزش داشت
بدون منتی کنار یک عکاس تازهکار به نمایش می گذاشت ،چه وقتی پوسترهایی
برای این رویداد طراحی می کرد و چه وقتی آن کار ارزشمند «هفت چنار» را برای
چهارمین دوره جشن تصویر سال آماده و به این رویداد هدیه کرد و ما نیز آن را به
خانه هنرمندان هدیه دادیم و چه وقتی که هنوز گروه سینمایی «هنر و تجربه» راه
نیفتاده بود و او فیلمهایی مثل «شیرین» راساخته بود و جایی در اکران معمولی سینما
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اخبار
خبرهای تازه از جشنواره فیلم برلین

فیلم کارگردان کهنه کار سینمای ایران در جشنواره فجر جوایز
بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد.این
فیلم درباره دختری است که از شهرستان به تهران میآید و تالش
میکند تا با خودروی «فراری» هشت میلیاردی ،عکس یادگاری
بگیرد و درگیر ماجراهایی می شود.
شانس باالی «ماجرای نیمروز»
محمد حسین مهدویان با دومین فیلمش جوایز بهترین فیلم،
بهترین فیلم از نگاه ملی و بهترین فیلم ازنگاه تماشاگران را از
جشنواره فیلم فجردریافت کرد.این فیلم که به حوادث سال 1360
و ترورهای آن سال توسط گروه مجاهدین خلق می پردازد ،تنها
فیلم جشنواره با موضوع تاریخ معاصر کشوربود .با توجه به موضوع
فیلم و اهمیت این اثر نزد دیدگاه رسمی به احتمال بسیار فراوان
ماجرای نیمروز جزو گزینه های اصلی اکران نوروز  96خواهد بود.
شرایط نا مشخص «قاتل اهلی»
قاتل اهلی جنجالی ترین اثر جشنواره فیلم فجرهمچنان
دچار حاشیه است .درگیری های کیمیایی و لشگری قوچانی
به شکایت کشیده شده است .در عین حال چندی پیش تهیه
کننده از متقاضی بودن این فیلم برای اکران نوروزی خبر داده
بود.
معلوم نیست که دعواهای حقوقی آخرین اثر کیمیایی به کجا
خواهد انجامید .اما اگر مشکالت فیلم حل شود و بین دو صاحب اثر
توافق شکل بگیرد ،قاتل اهلی می تواند با فروش باالی خود فرجامی
خوش پیدا کند .اخرین اثر کارگردان قیصر با اشاره هایی مستقیم
به معضالت اجتماعی – سیاسی ایران می تواند با توده ها ارتباط
برقرار کند .ترکیب جذاب بازیگران و تصاویر خوش و آب رنگ فیلم
قابیلت جذب مخاطب را دارند .به شرط اینکه کیمیایی به اکران
نسخه اولیه و کوتاه فیلمش رضایت دهد.
اکران طالیی  95تکرار خواهد شد؟
با توجه به اینکه کیفیت آثار جشنواره  35فیلم فجر نسبت به
دوره سی و چهارم پایین تر بود ،به نظر می رسد که فروش حیرت
انگیز سال  95در اکران نوروزی و بقیه سال تکرار نخواهد شد .از
طرف دیگر تنوع آثار هم نسبت به قبل کمتر است .اما مخاطب
سینمای ایران پیش بینی پذیر نیست .شاید در  96هم شاهد رونق
گیشه های سینماهای ایران باشیم.

«صمدیان» :بزرگداشت «کیارستمی» در جشنواره جهانی فیلم فجر برگزار خواهد شد
نداشت و در جشن تصویر سال به نمایش در آورد و ....کیارستمی همیشه همراه ما
بود و در شب چهارده جشن تصویر سال ماه شب چهارده هنر ایران را از دست داده
ایم .سالها بود می خواستیم بزرگداشتی برای او بگیریم اما این بزرگداشت مصادف
شد با سالی که او در میان ما نیست.مدیر بخش نمایشها و مراسم ویژه جشنواره
جهانی فیلم فجر اظهار کرد :امسال در افتتاحیه این رویداد صحبت های دوستان او را
درباره اش خواهیم شنید .همچنین فیلم « ۷۶دقیقه و  ۱۵ثانیه» را که به سفارش عاطفی
پسرش ساختم نشان خواهیم داد و فکر می کنم عباس کیارستمی در دو سالن شهناز
و ناصری در افتتاحیه این رویداد با ما خواهد بود.صمدیان درباره چهاردهمین جشنواره
فیلم تصویر بیان کرد :بنده در شورای سیاستگذاری بخش «هنر و تجربه» که سه سال
است به کمک سینمای ایران آمده تا فیلمهایی خارج از سینمای بدنه را که معموال
در نوبت های اکران دیده نمی شود ،ببیند حضور دارم و معتقدم در دنیا چنین فضایی
برای دیده شدن فیلمهای کوتاه و مستند و فیلم های بلندی که خارج از رویکرد عرفی
سینما تولید می شود بی سابقه است.وی افزود :ما از سال دوم جشن تصویر سال تا دوره
دوازدهم به نمایش آثار تجربی و هنری اقدام کردیم و فیلم های بلند و نیمه بلند و کوتاه
و مستند تا ویدیو آرت را پوشش می دادیم .امسال هم با همکاری سازمان سینمایی یک
بخش جذاب در جشنواره فیلم تصویر داریم .در واقع کنار بخش آزاد و بخش مسابقه که
به جوانان زیر  ۲۵سال تعلق دارد بخشی را داریم که جشنواره جشنواره هاست .در این
بخش که برای اولین بار است در ایران رخ می دهد همه فیلم هایی که در رویدادهای
مختلف جشنواره های داخلی از جشنواره «سینما حقیقت» تا جشنواره فیلم فجر جایزه
گرفتند به نمایش در می آوریم.وی ادامه داد :این بخش به مدت  ۲۰روز و به صورت
رایگان در سالن استاد ناصری و در دو سانس نمایش دارد.این عکاس و فیلمساز بیان
کرد :اینجا محلی است که بسیاری از فیلمسازان که امروز در جشنواره های جهانی
حضور دارند و یا در جشنواره های داخلی می درخشند گام های نخستین شان را
برداشتند .به طور مثال سعید روستایی سه جایزه از جشنواره فیلم تصویر دریافت
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کرده و یا کسانی چون آیدا پناهنده ،نرگس آبیار ،شهرام مکری ،هادی آفریده ،مهرداد
اسکویی ،مجتبی میرطهماسب ،بهمن کیارستمی و ...نیز گام های اول خود را در این
رویداد برداشتند.صمدیان با بیان اینکه امسال  ۲۱۶اثر از میان آثار رسیده توسط هیات
انتخاب شامل پیروز کالنتری ،ساعد نیک ذات ،پریوش نظریه  ،مهدی باقری و مهدی
مختاری گزینش شدند ،گفت :سه داوری که آثار بخش مسابقه این دوره را داوری می
کنند شامل کمال تبریزی ،محسن امیر یوسفی و هومن بهمنش هستند .ما سه سال
است که در بخش فیلم به بهترین تصویر هم جایزه می دهیم .هر سال یک روز را می
گذاریم تا جوان های فیلمساز حاضر در بخش مسابقه فیلم ها را همراه با داوران ببینند و
درباره اثرشان توضیح دهند و مجبور شوند فیلم رقبای خود را هم ببینند.

درخشش فیلم تازه کوریسماکی و نمایش
کلوزآپ کیارستمی

جشنواره فیلم برلین با نمایش فیلمهای سوری اشک و لبخند را بر چهره
مخاطبانشنشاند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز ،فیلم «  »Insyriatedو «سمت دیگر امید» دو
فیلم درباره سوریه هستند که اشک و لبخند را به جشنواره فیلم برلین آوردند.تقریبا همه
صحنههای نخستین فیلم در میان دیوارهای یک آپارتمان ساخته شده که شبیه زندانی
برای ام زایان درآمده است .او مادری است که بقایش زیر صدای بمبهایی که فرو میریزد
و آتشبار تفنگها به معنی بقای خود سوریه است.قسیم منتقد عراقی درباره این فیلم
میگوید :این فیلم مردم را به شیوهای هوشمندانه دچار شوک میکند .غربیها به حد
کافی صحنههای تخریب را در تلویزیونهای خودشان میبینند اما شمار کمی هستند
که میدانند چه اتفاقی دارد در سوریه میافتد یا این که حس گیر کردن در یک تله چه
حسی است.تماشاگران این فیلم از خود میپرسند که اگر در این شرایط گیر کرده بودند
چه کار میکردند.فیلیپ فن لئو کارگردان بلژیکی سازنده فیلم گفت سکوتی که به دنبال
اکران این فیلم حادث شد و تماشاچیانی که اشکهایشان را در انتهای فیلم پاک میکردند
باعت شد او با خودش بگوید :ماموریت انجام شد.هیام عباس بازیگری که در این فیلم در
نقش ام زایان بازی کرده نیز گفت :برایم سخت است که بگویم از دیدن این فیلم برای
نخستین بار با تماشاگران خوشحال شدم .وی افزود :این فیلم مردم را به مردم سوریه
نزدیک میکند و نمیتوانم بگویم مردم چرا پس از دیدن این فیلم سالن را در نهایت سکوت
ترک کردند«.سمت دیگر امید» ساخته آکی کوریسماکی کارگردان فنالندی از طنز برای
تصویر کردن تجربه مسافر قاچاقی به نام خالد در هلسینگی استفاده میکند که پس از این
که تقاضای پناهندگیاش رد میشود تصمیم می گیرد به صورت غیرقانونی در این کشور
باقی بماند.سرنوشت او با مالقات شخصیت اصلی بخش دوم فیلم که فروشندهای فنالندی
است و رستورانی را در پایتخت فنالند میخرد و به دنبال آن به خالد کار و تختخوابی برای
اقامت میدهد ،تغییر میکند.شخصیتهای شاد و حتی مضحک فنالندی فیلم تنها منبع
تابیدن طنز به دل خالد است که تقریبا همه خانوادهاش را در بمبارانهای حلب از دست
داده و خواهرش را اندکی پس از این که از ترکیه وارد اروپا شد از دست داد.کوریسماکی
در نشست مطبوعاتی این فیلم به خبرنگاران گفت :از آنجا که بسیاری از فنالندیها ورود
پناهجویان مسلمان به کشورشان را تهاجم میدانند به سراغ ساخت این فیلم رفته .وی با
محکوم کردن بیارزش شدن اصول دموکراسی در اروپا گفت :میخواهم اول اروپا و بعد
دنیا را عوض کنم.منتقد عراقی درباره این فیلم میگوید :این فیلم از کمدی استفاده میکند
تا تراژدی را نشان دهد .این فیلم ترکیبی کاریکاتوروار است و مردم را با این پرسش تنها
میگذارد :باید بخندیم یا گریه کنیم؟
نمایش نسخه ترمیم شده «کلوزآپ»
به گزارش ایسنا ،شامگاه  ۲۶بهمن ماه جشنواره برلین در سالن  cibuxمیزبان
عالقهمندان عباس کیارستمی بود که به تماشای نسخه بازسازیشده کلوزآپ نشستند.
ویژگی جالب این نمایش حضور تماشاگران خارجی بود ،که نشان میداد همچنان
کیارستمی به عنوان فیلمساز ایرانی در عرصه بینالمللی مخاطبان بسیاری دارد.پس
از اتمام فیلم که مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت ،برخی از آنها از درگذشت عباس
کیارستمی اظهار تاسف کردند.اما اتفاق جالب توجه تماشاگری بود که در ابتدا درباره نام
فیلم از ایرانیهای حاضر میپرسید و در طول فیلم هم با برخی صحنههای فیلم میخندید
و نسبت به برخی اصطالحات فارسی در فیلم به قول خودش به دلیل دوستی با ایرانیها
آشنا بود و واکنش نشان میداد.این تماشاگر پس از پایان فیلم سراغ عباس کیارستمی را
میگرفت که با او مکالمه کند که پس از اطالع از درگذشت کیارستمی ،متاثر شد.نسخه
بازسازی شده «کلوزاپ» که به همت بنیاد سینمایی فارابی در سال  ۹۴ترمیماش به پایان
رسید ،تاکنون در جشنواره کارلوواری ،تیرانا ،پوسان و برلین به نمایش درآمده است.عباس
کیارستمی پیش از آنکه از دنیا برود ،این نسخه را دیده و طبق گفته مسووالن بخش
بینالملل فارابی از این نسخه ترمیم شده راضی بوده و معتقد بوده است در هیچ جای دنیا
نمیتوانستند اینگونه فیلمش را ترمیم کنند.در نمایش «کلوزاپ» در برلین ،امیر و وحید
اسفندیاری و علیرضا تابش مدیرعامل فارابی حضور داشتند.فیلم «کلوزاپ» روایت فردی به
نام حسین سبزیان است که خود را به جای محسن مخملباف جا میزند.

مرحله نهایی رای گیری اسکار آغاز شد

پایان فیلمبرداری تازه ترین فیلم «رومن پوالنسکی»
«رومن پوالنسکی» ساخت جدیدترین فیلمش با عنوان «بر
اساس یک داستان واقعی» را در پاریس به اتمام رساند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکرین ،در این فیلم که با اقتباس از
رمانی با همین نام نوشته «دلفین دویگان» و با فیلمنامه مشترک
از «پوالنسکی» و «الیور آسایاس» ساخته شده« ،امانوئل سنیه»،
بازیگر فرانسوی که پیش از این سابقه همکاری با «پوالنسکی»
را در فیلم «ونوس در پوست خز» را دارد ،در کنار «اوا گرین»
نقشهای اصلی را بر عهده دارند.کمپانی فیلم سونی فیلم جدید
این کارگردان لهستانیتبار را در آمریکای شمالی توزیع خواهد کرد.
«پوالنسکی» در اینباره گفت :بسیار خوشحالم که کمپانی سونی
مسئولیت پخش فیلم جدیدم را در آمریکای شمالی بر عهده گرفته؛
این کمپانی همواره از فیلمهای اروپایی حمایت کرده است.فیلم «بر
اساس داستان واقعی» درباره یک زن رمان نویس است که اخیرا یک
کتاب بسیار موفق به چاپ رسانده است .او در مراسم امضای کتابش
با زنی مرموز آشنا میشود و در حالی که این دو در ابتدا رابطهای
دوستانه دارند اما پس از مدتی همه چیز تغییر میکند و زندگی

زن رماننویس در کنترل این زن تازه وارد قرارمیگیرد«.پوالنسکی»
اولین فیلم بلند خود را با نام «چاقو در آب» ساخت .دومین فیلم
وی با نام «تنفر» در انگلیس ساخته شد .در سال  ،۱۹۶۶پوالنسکی
سومین فیلماش را با نام «بنبست» روانه سینما کرد .در سال ،۱۹۶۷
وی فیلم «قاتلین بیباک خونآشام» را ساخت که اولین فیلم رنگی
او محسوب میشد .پس از آن ،پوالنسکی به آمریکا رفت و با ساخت
ش و موفق «بچه رزماری» ،نام خود را بیش از پیش
فیلم پرفرو 
بر سر زبانها انداخت.او در سال  ۱۹۷۳یکی از بهترین فیلمهایش
یعنی «محل ه چینیها» را ساخت .این فیلم که نامزد  ۱۱جایزه
اسکار شد ،جایزه بهترین بازیگری را برای «جک نیکلسون» و «فای
دوناوای» بههمراه آورد و اسکار بهترین فیلمنامه را نیز کسب کرد.
پوالنسکی برای ساخت فیلم بعدیاش به اروپا و فرانسه رفت و در
سال « ۱۹۷۹تس» را ساخت که موفق به کسب سه جایز ه اسکار
بهترین فیلمبرداری ،بهترین طراحی لباس و بهترین کارگردان
هنری شد.سال  ۲۰۰۲بود که پوالنسکی شاهکار سینماییاش را به
ت نازیها در
جهانیان معرفی کرد؛ «پیانیست» ،فیلمی دربار ه جنای 

جنگجهانی دوم که همیشه او را آزار میداد .این فیلم اسکار بهترین
کارگردانی و جایزه نخل طالی کن را برایش به ارمغان آورد«.ونوس
در پوست خز» آخرین ساخته «پوالنسکی» پیش از پروژه سینمایی
«بر اساس یک داستان واقعی» بود که در سال  ۲۰۱۳در جشنواره
کن رونمایی شد .این فیلم در جوایز سزار فرانسه در پنج بخش
نامزد جایزه بود که در نهایت به جایزه بهترین کارگردانی دست
یافت«.پوالنسکی» در سال  ۱۹۷۷به جرم تجاوز به دختری ۱۳
ساله پس از محکومیت در دادگاه آمریکا به فرانسه که شهروند قانونی
آن محسوب میشود ،گریخت و از سال  ۱۹۷۸در پاریس زندگی
میکند ،چرا که فرانسه یکی از معدود کشورهای اروپایی است که
مانع استرداد شهروندان خود به آمریکا میشود .وی در این چند
سال اخیر همواره با حواشی پیرامون اتهام به تجاوز دست به گریبان
بوده است و ایاالت متحده نیز در تالش برای استرداد او به خاک
امریکاست.این احتمال وجود دارد که فیلم «بر اساس یک داستان
واقعی» همچون ساخته اول «پوالنسکی» اولین نمایش خود را در
جشنواره فیلم کن  ۲۰۱۷در ماه می تجربه کند.

آلبوم جدید «محمد جلیل عندلیبی» با خوانندگی «ساالرعقیلی» اسفند ماه منتشر می شود
«میهن» عنوان تازه ترین اثر محمدجلیل عندلیبی نوازنده و آهنگساز ایرانی است
که اسفندماه سال جاری به خوانندگی ساالر عقیلی در بازار موسیقی منتشر می
شود.
به گزارش مهر ،آلبوم «میهن» عنوان تازه ترین اثر محمدجلیل عندلیبی نوازنده و آهنگساز
شناخته شده موسیقی ایرانی است که اسفندماه سال جاری در بازار موسیقی منتشر می شود
در این آلبوم ،ساالر عقیلی در مقام خواننده ،محمد جلیل عندلیبی را همراهی می کند.محمد
جلیل عندلیبی که عالقه مندان به موسیقی ایرانی نامش را با آثاری همچون «بنمای رخ»،
«آتش در نیستان» و «غریبستان» به خاطر سپرده اند ،در کارنامه هنری اش سابقه همکاری
با خوانندگان مطرحی همچون محمدرضا شجریان ،شهرام ناظری ،زنده یاد رضوی سروستانی،

زنده یاد ایرج بسطامی و علیرضا افتخاری را دارد .این آهنگساز شناخته شده ،بعد از هفت سال
وقفه در فعالیت های خود اقدام به انتشار آلبوم «میهن» کرده است.امیرحسین رضا تک نواز
تار ،زنده یاد پارسا احتشامی پورتک نواز نی ،سانوا عندلیبی تک نواز عود و ساالر عندلیبی
تک نواز تمبک در این آلبوم در همراهی با ارکستر موالنا به سرپرستی محمدجلیل عندلیبی
حضور داشته اند«.صبوحی زدگان» (در اصفهان) ،تک نوازی تار(درآمد اصفهان و فرود به
دشتی)« ،میهن ای میهن» ،تک نوازی تار(دستگاه شور)« ،وطنم خوشتر»« ،در این عشق
بمیرید» (شور و اصفهان) قطعاتی از این آلبوم به شمار می روند ضمن اینکه ژاله صادقیان در
آلبوم «میهن» به عنوان گوینده حضور پیدا کرده است.آلبوم «میهن» توسط موسسه فرهنگی
«ایران موالنا» تهیه شده به زودی از سوی موسسه «ایران گام» وارد بازار موسیقی خواهد شد.

مرحله نهایی رایگیری از اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار آغاز
شده و تا شش روز دیگر ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،فصل جوایز سینمایی به تدریج به ایستگاه پایانی خود یعنی جوایز
سینمایی اسکار رسیده و مرحله رایگیری نهایی این جوایز در شاخههای گوناگون نیز
از تاریخ  ۱۳فوریه آغاز شده و تا  ۲۱فوریه (سوم اسفند) ادامه خواهد داشت و پس از
آن باید منتظر اعالم برندگان در مراسم اعطای جوایز اسکار باشیم.امسال فیلم موزیکال
«الاللند» که پیش از این جایزه گلدن گلوب و بفتا را نیز به دست آورده ،با نامزدی در
 ۱۴شاخه از جمله بهترین فیلم ،کارگردانی ،بازیگر مرد ،بازیگر زن ،فیلمنامه اصلی و
تصویربرداری پیشتار جوایز اسکار است.پیش از این و در تاریخ جوایز سینمایی اسکار تنها
دو فیلم «تایتانیک» و «همه چیز درباره ایو» دو فیلمی بودند که در  ۱۴شاخه نامزد جایزه
اسکار شده بودند و فیلم «مری پاپینز» نیز با  ۱۳نامزدی رکورددار فیلمهای موزیکال بود.
در زمینه کسب جوایز اسکار «تایتانیک» در کنار فیلمهای «بن هور» ( )۱۹۵۹و «ارباب
حلقهها :بازگشت پادشاه» با کسب  ۱۱جایزه رکورددار هستند و باید منتظر ماند و دید
«الال لند» از  ۱۴نامزدی در شاخههای گوناگون در نهایت مراسم اسکار را با چند جایزه
ترک میکند.پس از فیلم «الال لند» ،دو فیلم «مهتاب» و «ورود» هر کدام با  ۸نامزدی،
فیلمهای «منچستر کنار دریا»« ،شیر»و «ستیغارهای» با  ۶نامزدی و «حصارها» با ۴
نامزدی قرار دارند.امسال فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی به نمایندگی از سینمای
ایران نیز یکی از پنج نامزد نهایی شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی است و فرهادی برای
کسب دومین جایزه اسکار خود با فیلمهای «تونی اردمن» (آلمان)« ،مردی به نام اُو»
(سوئد)« ،سرزمین مین» (دانمارک) و «تنا» (استرالیا) رقابت دارد.مراسم اعطای جوایز
هشتادونهمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز  ۲۶فوریه ( ۲۰۱۷یکشنبه  ۸اسفندماه) در
دالبی تئاتر لسآنجلس برگزار میشود.

