«خشت و آینه» ابراهیم گلستان در جشنواره ونیز روی پرده میرود

نسخه ترمیمشده فیلم «خشت و آینه» ساخته ابراهیم گلستان به عنوان یکی از فیلمهای بخش کالسیک جشنواره ونیز  ۲۰۱۸به روی پرده میرود .به گزارش سایت «هنروتجربه» ،فهرست فیلمهای
بخش کالسیک هفتادوپنجمین دوره جشنواره فیلم ونیز اعالم شد و نسخه ترمیمشده فیلم «خشت و آینه» محصول سال  )۱۳۴۳( ۱۹۶۴به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم گلستان در کنار آثار
کالسیکی از سینماگران سرشناسی چون لوکینو ویسکونتی ،ارمانو اولمی ،آلن رنه ،برادران تاویانی و بیلی وایلدر به نمایش گذاشته میشود .امسال سالواتوره مرو رئیس هیات داوران بخش کالسیک
ونیز است .این بخش از جشنواره عالوه بر فیلمهای کالسیک به نمایش مستندهای جدید از سراسر جهان درباره سینما نیز میپردازد .فهرست کامل فیلمهای بخش کالسیک و سایر بخشهای جشنواره
ونیز هفته آینده در یک نشست خبری در شهر رم ایتالیا اعالم میشود .هفتادوپنجمین دوره جشنواره فیلم ونیز از  ۷تا  ۱۷شهریور ( ۲۹اوت تا  ۸سپتامبر) برگزار میشود .امسال «گیرمو دل تورو»
فیلمساز مشهور مکزیکی به عنوان رئیس هیات داوران بخش رقابتی انتخاب شدهاست.
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و ناگهان میبینید که فیلم بزرگی ساختهاید!

تسریع در بهسازی تئاتر شهر

قسمت سوم این انیمیشن پر طرفدار به صدر گیشه سینمای جهان رسیده است

.
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این روزها انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا  :۳تعطیالت
تابستانی» به نویسندگی «مایکل مکالرز» و کارگردانی
«گندی تارتاکوفسکی» در صدر گیشه سینمای جهان
ایستاده است.
با این حال این انیمیشن اکران خود را از  ۱۳ژوئیه (جمعه ۲۲
تیر) شروع کرده و تاکنون بیش از  ۱۰۳میلیون دالر فروخته است؛
البته زمان فراوانی مانده است تا به انیمیشن «شگفت انگیزان»۲
با  ۵۳۸میلیون دالر فروش برسد .با این وجود تولید انیمیشنهای
دنبالهدار یکی از کارهای پر سود کمپانیهای هالیوودی شده است.
جالب است بدانید که سومین قسمت از مجموعه انیمیشنهای
«هتل ترانسیلوانیا» توانسته دو فیلم قدرتمند و پر خرج به
نامهای «مرد مورچهای و زنبورک» از تولیدات کمپانی «مارول»
و «آسمانخراش» به کارگردانی «راوسون مارشال تربر» و بازی
«دواین جانسون» مشهور به «راک» را پشت سر بگذارد و رتبه یک
برترین فیلم آخرین هفته باکس آفیس جهانی را نصیب خود کند.
اولین قسمت از مجموعه انیمیشنهای «هتل ترانسیلوانیا»
( )۲۰۱۲که داستان یک کنت دراکوال است با بودجهای ۸۵
میلیون دالری توانست  ۳۵۸میلیون دالر در سینماهای جهان
بفروشد .این انیمیشن سهبعدی توسط «سونی پیکچرز انیمیشن»
تهیه شده و «کلمبیا پیکچرز» هم توزیعکننده آن است .از
صداپیشگان این انیمیشن هم میتوان به «آدام سندلر»« ،سلنا
گومز» و «اندی سمبرگ» اشاره کرد که همگی در قسمت سوم
هم حاضر هستند .آنها دستمزدهای هنگفتی هم دریافت کردهاند.
دنباله این انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا  »۲نام دارد که به حوادث
هفت سال پس از نسخه اول میپردازد و در سپتامبر  ۲۰۱۵اکران
شد .این انیمیشنها را به نوعی در ژان ر کمدی ،فانتزی و خانوادگی
میدانند که میتواند تمام اعضای خانواده را سرگرم کند و درآمد
سرشاری هم نصیب کمپانیها کند .قسمت دوم با بودجهای ۸۰
میلیون دالری توانست بیش از  ۴۸۰میلیون دالر در گیشه جهانی
فروش داشته باشد .نکته جالب توجه بودجه  ۶۵میلیون دالری
قسمت سوم این مجموعه جذاب است که به احتمال فراوان به
فروشی باالی  ۵۰۰میلیون دالر هم دست خواهد یافت .به همین
مناسبت بخشی از گفتوگوی «استیو فراستی وینترابی» از سایت
سینمایی «کوالیدر» با گندی تارتاکوفسکی را ترجمه کردهایم.
صادقانه بگویید که کار کردن با «مل بروکس» (یکی از
بزرگترین نویسندگان ،کارگردانان و بازیگران ژانر کمدی)
دلیل کلی ساخت قسمت سوم «هتل ترانسیلوانیا» بود؟
همیشه صادق هستم .بله .کار کردن با مل بروکس .ببینید ،این
قضیه یعنی اینکه او منبع الهام من در کمدی است .با فیلمهای
او بزرگ شدهام .همه آنها را تجزیه و تحلیل کردهام .بزرگترین
دستآورد جهان کار کردن با مل بروکس است.
آیا کارگزاران سینمایی نقشی در آوردن مل بروکس
داشتند یا خودتان مستقیما او را وارد فیلم کردید؟
داشتم فکر میکردم که به یک باره فهمیدم شخصیت «آدام
سندلر» باید پدری داشته باشد  ...فکر کردم اگر آدام دسترسی
داشته باشد به کارگزار بروکس  ...نه ،اصال فکر کردم ما باید به
کارگزار مل بروکس دسترسی داشته باشیم .به نظر میرسید که او
هم عالقهمند است .بعد هم خودش آمد و با هم حرف زدیم .پس
از این بود که بروکس در فیلم حاضر بود.
جلسه پنج ساعت طول کشید زیرا ...

درست است .او در سن  ۹۲سالگی فوقالعاده جذاب است .او
کامال مثل یک انیماتور است .او هنوز تمام داستاهایش را میگوید.
این ماجرا عالیست.
خب ،قسمت اول «هتل ترانسیلوانیا» موفق بود .قسمت
دومش هم که موفقتر از آب درآمد .آیا کمی غافلگیر
شدید که یک «فرنچایز» (آثاری سینمایی موفقی که
دنبالهدار هستند) را رشد میدهید؟
بله .منظورم این است که رشد و پروش «هتل ترانسیلوانیا»
تبدیل به یک مجموعه جهانی و خیلی بزرگتر شد .اینجا ،در
آمریکا ،قطعا چیز بزرگتری هم شده است .فکر میکنم ،چطور
بگویم  ...سودی در حدود  ۲۰میلیون دالر بیشتر یا چیزی در
همین حدودها را کسب کرد .پس هنوز عطش کار کردنش وجود

کار کردن با مل بروکس .ببینید ،این قضیه یعنی اینکه
او منبع الهام من در کمدی است .با فیلمهای او بزرگ
شدهام .همه آنها را تجزیه و تحلیل کردهام .بزرگترین
دستآورد جهان کار کردن با مل بروکس است
داشت .البته خودم هم فکر میکردم که همه چیز این انیمیشن
هنوز  ۱۰۰درصد نشده است .فکر میکردم هنوز آن چیزی که
باید دستگیرمان بشود ،نشده است .انیمیشنمان چیزی جهانی
شد ،آیا غافلگیر شدم؟ خب ،از طریق همین چیزها کار میکنم.
ساخت فیلم خیلی سخت است .فراز و نشیب فراوانی در حین کار

همیشه به فیلم بزرگی فکر نمیکنید و ناگهان میبینید
که فیلم بزرگی ساختهاید .تماماش انجام شده است .حاال آیا
مردم تمام این مجموعه فیلم را میخواهند؟ یا اینکه بالکل از
میدان به در میشود؟ مثل چه چیزی میشود؟ شما شروع
میکنید که از این انیمیشن واقعیت را درک کنید.
وجود دارد که به آنها فکر نمیکنید  ...هیچ وقت شما به یک فیلم
بزرگ فکر نمیکنید.
قطعا.
همیشه به فیلم بزرگی فکر نمیکنید و ناگهان میبینید که فیلم
بزرگی ساختهاید .تماماش انجام شده است .حاال آیا مردم تمام
این مجموعه فیلم را میخواهند؟ یا اینکه بالکل از میدان به در
میشود؟ مثل چه چیزی میشود؟ شما شروع میکنید که از این
انیمیشن واقعیت را درک کنید .حتی اگر مخاطبهای آزمایشی
داشته باشید و برای آنها نمایش بدهید که چه چیزی ساختهاید باز
هم نمایش فیلم در زمانی که مردم برایش پول میدهند و آن را
تماشا میکنند ،فرق میکند.
البته.
گوش بدهید که چه میگویم .این موضوع یک چیز پویای
جذاب است .یادم میآید زمانی که قسمت اول را ساختیم،
واکنشهای خیلی خوبی از مخاطبهای آزمایشی گرفتیم و آنها
به تمام موضوعات اصلی میخندیدند .زمانی که فیلم نمایش داده
شد در هفته اول افتتاحیه فیلم به سینما رفتم و آن را در کنار
مردمی که برایش پول داده بودند ،تماشا کردم .آنها به چیزهای

دیگری میخندیدند .اصال نمیتوانم این تفاوتها را ارزیابی کنم
ولی تغییراتی وجود دارد.
دوست دارم که در روند تماشاگران آزمایشی قرار
بگیریم ولی قسمت دوم فیلم شما چیز خیلی بزرگتری از
آب درآمد و کمپانی سونی هم یک همچین چیزی از شما
میخواست .آیا شما چنین ایدهای را داشتید؟ یا این ایده
را گرفتید؟
باید به یاد داشته باشید که قسمت دوم در زمان به هم ریختن
سونی تمام شد.
بله.
ما باید این جلسات دیوانهکننده با مردم را برگزار میکردیم.
نامههای فراوانی هم از سوی مردم میآمد و در میانه ساخت پروژه
بودیم .خب ،با همه آن چیزها سرو کارداشتیم .وقتی کسی بخواهد
از پروژه برود دیگر نمیدانید چه میشود .نمیتوانید پیشبینی
کنید که چه اتفاقی میافتد .در ضمن ،تالش میکردیم فیلم را
هم به سرانجام برسانیم .آن زمان خیلی شلوغ و پلوغ شد .خیلیها
اخراج و افراد دیگری جایگزین آنها شدند .آن وقتها «تام روتمن»
و «کریستین بلسون» آمدند .هر کسی که مشغول کار روی فیلم
بود ،رفت ،و افراد دیگری آمدند .اینجوری بود که فیلممان تمام شد.
خدا را شکر .پس از این اتفاق چه چیزی داریم؟ یک تجربه دشوار.
بعدش ،من هم مثل بقیه شدم .به خودم گفتم« :فقط میروم .کار
آسانی هم خواهد بود .دوباره فیلم را تحت این شرایط نمیسازم».
فکر کنم زمانی که به استودیو گفتید« :فکر میکنم یک
ایدهای دارم ».آنها خیلی خوشحال شدند.
بله .خیلی خوشحال شدند ولی منظورم این است که آنها در
مسیر کار متفاوتی بودند.
اوه ،آنها بدون توجه به فیلم در حال تغییرات بودند؟
اوه ،بله.
آیا در روندی که مخاطبان آزمایشی میآیند و فیلم را
میبینند،تغییراتیایجادمیکنید؟
بله این کار را میکنیم .مشکل اینجاست که یک رابطه عشق
و نفرت بین من و تماشاگران آزماشی وجود دارد .به خاطر اینکه
دوست دارم فیلم را تنها با یک تماشاگر ببینم .در حال حاضر ،این
تماشاگران را در زمان «استوری برد» آزمایش میکنیم.
اوه ،خیلی سخت است.
بله .باید انتظار چیزهای خاصی را داشته باشید و برای قسمت
سوم ،بدترین تجربه در همان آغاز اتفاق افتاد .به خاطر اینکه ما
استوری بردمان  ۱۰۰درصد کامل و همه چیز درست بود و این
بدین معنی است که مخاطب انیمیشن را کامل دید ه است.
بله.
ولی ما تعداد خیلی زیادی شوخی فیزیکی داریم.
نگاه خاصی به این نوع انیمیشن هم الزم است.
بله.
و باید خیلی چیزها را اضافه کنید.
بله .وقتی شما رنگها را بیرون بکشید ،زندهشدن کاراکترها را
بیرون بکشید ،حسهای بزرگ را بیرون بکشید ،افکتها را نداشته
باشید ،منظرهها را هم بیرون بکشید ،انیمیشن شما دو بعدی
میشود .فکر میکنم در حدود  ۷۰درصد از چیزهای سرگرمکننده
هم حذف میشود .حاال تمام جوکها یک چیز معمولی میشود؛
برای اینکه آنها فیزیکی هستند .به خاطر اینکه شما به پویانمایی
احتیاج دارید .پس نمایش آزمایشی ما وحشتناک بود.
استودیو به من گفت« :خب ،باید چه کار کنیم؟ انیمیشن خوب
نمیشود!» من هم رفتم .نکته اصلی را یادشان رفته بود .یک
انیمیشن تا وقتی تمام نشود چیز خوبی نخواهد بود.
منبع:کوالیدر

گیلآبادی :خانه تئاتر ،خانه امن همه تئاتریها است

«مواجهه» بعد از  ۱۴سال اکران میشود

«جاناتان رزنبام» منتقد آمریکایی به ایران آمد

شهرام گیل آبادی مدیرعامل جدید خانه تئاتر در مراسم تودیع و معارفه
مدیرعامل خانه تئاتر گفت« :ما برای رفع مطالبات معرفتی ،مادی و معنوی
خانواده حکمتاندیش و سربلند تئاتر چارهای جز کار شبانهروزی نداریم.
الزمه این حرکت بنیادین ،برنامه محوری ،مشارکت فکری و تخصصی و
جمع کردن این خانواده پرافتخار یعنی خانه تئاتر ،خانه امن همه تئاتریها
است ،باشد که این خانه را آبادتر از قبل سازیم».
مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل خانه تئاتر عصر سه شنبه  ۲۶تیر در ساختمان
جدید این خانه برگزار شد و اعضای هیأت مدیره صنوف مختلف خانه تئاتر حضور
داشتند .به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر ،ایرج راد ،رئیس هیات مدیره خانه تئاتر
طی سخنانی عنوان کرد« :خانه تئاتر امروز  18را به در کرد و در طی این  18سال
خیلی اتفاقات را پشت سر گذاشت ،اما همیشه تمام سعیاش خدمتگزاری به اعضاء
بوده است .خیلی از افرادی که از گذشته تاکنون در شکلگیری خانه تئاتر تأثیر
داشتند از منافع شخصی خود گذشتند تا این مکان به سامان برسد ».در این مراسم
اصغر همت نیز طی سخنانی عنوان کرد« :دو جلسه دیگر نیز از صبح در راستای
توسعه هنرهای معاصر و شورای سیاستگذاری جشنواره فجر داشتم ،همانجا چند
کلمهای نگاشتم و البته خیلی حرفی برای گفتن ندارم چراکه این دو سال خوب یا
بد گذشت .من فکر میکنم ما که  18سال چراغ خاموش حرکت کردیم و تصور
میکردیم این کار به نفع تئاتر و خانه تئاتر است ،اما االن تصور میکنم این چراغ
خاموش باعث شده حرکت مان از دید خودمان هم پنهان باقی بماند .در پایان مراسم
هدایایی به رسم یادبود از سوی ایرج راد ،شهرام گیلآبادی ،شهرام کرمی ،رجبی
معمار ،ابراهیم حقیقی ،امیر حسین حریری رئیس تاالر مولوی ،سلیمانی رئیس
فرهنگسرای هنر و کورش زارعی به اصغر همت تقدیم شد.

«مواجهه» به کارگردانی سعید ابراهیمیفر از هفته آینده در گروه سینمای
«هنر و تجربه» اکران میشود.
به گزارش مشاور رسانهای فیلم« ،مواجهه» به کارگردانی و نویسندگی سعید
ابراهیمیفر و تهیهکنندگی ایرج تقیپور سال  ۱۳۸۳ساخته شده است و تنها نمایش
آن در بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر در سال  ۸۴بود و مدت  ۱۴سال
به اجرای عمومی در نیامد .این فیلم سینمایی از هفته آینده در گروه سینمای «هنر
و تجربه» اکران میشود .در آستانه اکران فیلم «مواجهه» اولین تیزر رسمی این اثر
سینمایی که توسط محمد واحد ساخته شده رونمایی و منتشر شد .در «مواجهه»
حمیدرضا پگاه ،نیوشا ضیغمی ،مریم مقدم ،آرش آصفی ،قربان نجفی ،پانتهآ پناهیها،
ارسالن عبدالهی ،هوتن مکری ،اردشیر کاظمی ،محمد شجاعی ،حمید میهندوست،
تینا چرخچیان حضور دارند .در خالصه داستان این فیلم آمده است« :اشیا بیشتر
از مردم دوام می آورند .دو چاقو پس از نزدیک به یک صد سال بار دیگر با هم
مواجهه میکنند .کسی چه میداند ،شاید این مواجهه باز هم ادامه یابد ،شاید هم
این قصه همین جا خاتمه پیدا کند» .سعید ابراهیمیفر ،متولد  ۱۳۳۵تهران ،دارای
تحصیالت ناتمام در رشته مهندسی فیزیک و سینما است .وی فعالیت سینمایی را
بهعنوان دستیار کارگردان در فیلم صف به کارگردانی علیاصغر عسگریان آغاز کرد.
نخستین تجربه سینمایی او نگارش فیلمنامهه مأموریت به کارگردانی حسین زندباف
بود .از دیگر فعالیتهای ابراهیمیفر میتوان به تهیهکنندگی فیلم و ساخت تیزرهای
تبلیغاتی اشاره کرد .او در فیلمهای مختلفی از جمله فیلم «ماهی و گربه» ( )۱۳۹۲به
کارگردانی شهرام مکری بازی کرده است .عوامل فیلم سینمایی «مواجهه» عبارتند از
نویسنده و کارگردان :سعید ابراهیمیفر ،تهیهکننده :ایرج تقیپور ،سرمایهگذار :عادل
یراقی ،مدیر فیلمبرداری :محمدرضا سکوت ،تدوین :عادل یراقی.

«جاناتان رزنبام» منتقد سینما در نخستین جلسه دوره آموزش عالی
«مطالعات فیلم :نظریه ،نقد و تحلیل» حضور یافت و دیدگاههای خود را
درباره مقوله نقد فیلم مطرح کرد.
به گزارش روابط عمومی مدرسه ملی سینما ،نخستین دوره آموزش عالی
«مطالعات فیلم :نظریه ،نقد و تحلیل»  ۲۶تیرماه با حضور هنرجویان و جاناتان رزنبام
منتقد سینما در عرصه بینالملل آغاز شد و رزنبام به عنوان اولین مدرس این دوره،
مبحث مطالعات فیلم را با سرفصل «روششناسی و نقد فیلم» مطرح کرد .جاناتان
رزنبام در بخشهایی از صحبتهای خود با اشاره به این مطلب که نقد بیشتر یک
گفتوگو است ،گفت« :از نظر من نقد یک گفتوگو است؛ گفتوگویی که قبل از
حضور منتقد وجود داشته است و منتقد از میانه این گفتوگو وارد میشود و نقش
منتقد این است که به این گفتوگو یا جهت جدید دهد و یا اینکه مطلب جدیدی به
آن اضافه کند و حتی وقتی منتقد کنار میرود این گفتوگو همچنان ادامه مییابد».
این منتقد با نشان دادن فیلمی که درباره اورسن ولز ساخته بود با اشاره به تفاوت
نقد نوشتاری و نقد دیداری گفت« :ارائه سند و بیان دالیل مستدل در نقد یک اثر
مهمترین فاکتور بررسی یک فیلم یا اثر هنری است که اگر این نقد به صورت دیداری
انجام شود ارائه یک سند قابل قبول برای مخاطب ضروری است و اگر نوشتاری باشد
باید توضیحات کامل بدون باقی ماندن هیچ سوالی برای مخاطب ارائه شود .در واقع
کار نقد این است که منتقد درباره نکتهای صحبت کند که برای مخاطب در دسترس
و قابل فهم و درک است ولی یکی از اشکاالت در حوزه نقد این است که منتقد درباره
پدیدههایی در فیلم صحبت میکند که عموما دور از دسترس بیننده است ».رزنبام
در پایان کارگاه گفت« :نقد خوب نقدی است که خواننده از خالل آن به راحتی نتواند
تشخیص دهد که منتقد فیلم را دوست داشته یا خیر».

سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر در دیدار با سرپرست دفتر طرحهای
عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر ضرورت تکمیل و آغاز دوباره
عملیات بازسازی این مجموعه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر ،سعید اسدی مدیر مجموعه تئاترشهر
در دیدار با مسعود معمار سرپرست دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ضمن بر شمردن اولویتهای ترمیم و بهسازی این مجموعه بر ضرورت و
تسریع در آغاز دوباره عملیات بازسازی تاکید کرد .سعید اسدی در این دیدار ضمن
قدردانی از فعالیتهای انجام گرفته طی دورههای گذشته پیرامون بازسازی مجموعه
تئاتر شهر توضیح داد« :من مدت کوتاهی است که به عنوان مدیر در مجموعه تئاتر
شهر حضور پیدا کردم اما میدانم بازسازی یکی از مطالباتی است که طی سالهای
اخیر توسط مدیران این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است بنابراین ضرورت دارد
تا هر چه زودتر نسبت به آغاز دوباره عملیات بازسازی و تکمیل مواردی که از قبل
توسط پیمانکار و مجریان بازسازی تعهد داده شده است ،اقدامات الزم صورت گیرد».

عوامل فیلم «دشمن زن» تجمع کردند

مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به تجمع
اعتراضی عوامل «دشمن زن» واکنش نشان داد.
مهدی محمدی مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در
گفتوگو با مهر درباره تجمع  ۲۶تیرماه محمدحسین فرحبخش تهیهکننده فیلم
سینمایی «دشمن زن» به کارگردانی کریم امینی و عوامل این فیلم روبهروی این
سازمان گفت« :چندی پیش جلسهای با حضور معاون هنری سازمان ،مدیرکل حوزه
ریاست فرهنگی هنری شهرداری تهران و آقای فرحبخش با هدف حل و فصل موضوع
اکران فیلم سینمایی «دشمن زن» در پردیسهای شهرداری برگزار شد .در جلساتی
که داشتیم بنا بر این بود که موضوع از مسیر خود طی شود اما امروز آقای فرحبخش
به همراه عوامل فیلم رو به روی سازمان تجمع کردند ».وی افزود :البته در حین تجمع
ما از او دعوت کردیم که به داخل سازمان بیاید و این امر صورت گرفت و ادامه مذاکرات
انجام شد .به همین ترتیب جلسهای داشتیم و تعدادی از مدیران سازمان در این جلسه
حضور پیدا کردند و قرار بر این شد به نوعی این موضوع در مذاکرات بعدی حل شود».
محمدی بیان کرد« :در این جلسه فرحبخش به تاریخچه فیلمهای اکران نشدهاش
اشاره کرد اما این تجمع برای فیلم اخیر او با نام «دشمن زن» بود .او در این جلسه
خواستار اکران این فیلم در پردیسهای سازمان شد».

ساخت «آپاچی» معیریان با رضا شفیعیجم

با تکمیل شدن بازیگران فیلم سینمایی «آپاچی» به کارگردانی آرش معیریان
فیلمبرداری این فیلم آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی فیلم ،فیلمبرداری فیلم سینمایی «آپاچی» به کارگردانی
آرش معیریان و تهیهکنندگی حسین زندباف بعد از مشخص شدن عوامل پشت
دوربین و بازیگران آغاز شد .رضا شفیعی جم ،سحر قریشی ،یوسف تیموری ،رضا
ناجی ،حمید لوالیی ،مهتاج نجومی ،شهره لرستانی ،نعیمه نظامدوست ،مریم معصومی،
آزاده اسماعیلخانی ،مینا جعفرزاده ،شهین تسلیمی ،عزت رمضانیفر ،گیتی معینی،
علیرضا رئیسی و میثم رستگاری از جمله بازیگرانی هستند که در این فیلم حضور
دارند .در خالصه داستان «آپاچی» آمده است« :همیشه باید برای تاخت و تاز آپاچیها
چارهاندیشی کرد .مگر آنکه »...

«فراری» در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود

شورای پروانه ساخت خانگی با ساخت یک فیلمنامه و عرضه آثاری از
داریوش مهرجویی و علیرضا داودنژاد موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی ،سمعی و بصری ،بر اساس جلسه
اخیر شورای پروانه ساخت خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد ،با ساخت فیلم نامه
«مثل یک سرباز» به تهیهکنندگی فاطمه عبدالمحمدی و کارگردانی علیرضا مفتخری
مظاهری موافقت شد .در این جلسه برای عناوین سینمایی ایرانی «جشن دلتنگی»
به کارگردانی پوریا آذربایجانی« ،رفتن» به کارگردانی نوید محمودی« ،فِراری» به
کارگردانی علیرضا داوودنژاد و «درس (تئاتر)» به تهیهکنندگی و کارگردانی داریوش
مهرجویی پروانه نمایش خانگی صادر شد.

