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اخبار

«رابرت ردفورد» بهطور رسمی از
سینما کنارهگیری کرد

نمایش فیلم «پیرمردو تفنگ» در جشنواره
تورنتو با تشویق ایستاده تماشاگران روبهرو شد تا
رابرت ردفورد بدرقهای به یادماندنی برای وداع از
دنیای بازیگری داشتهباشد.
به گزارش هنر و تجربه ،رابرت ردفورد بازیگر
آثار به یادماندنی تاریخ سینما چندی پیش اعالم
کرد که پس از نمایش آخرین فیلمش «پیرمرد و
تفنگ» از دنیای بازیگری خداحافظی میکند.این
فیلم برای اولین بار در جشنواره تورنتو به نمایش
درآمد و مورد تشویق تماشاگران و تحسین
منتقدان قرار گرفت .بسیاری از منتقدان شانس
این بازیگر را برای دریافت اسکار بهترین بازیگری
برای این فیلم بسیار زیاد عنوان کردهاند.
«پیرمرد و تفنگ» داستانی را روایت میکند که
ریشه در حقیقت دارد و قهرمانان آن یک سارق
بانک و یک فراری از زندان هستند.رابرت ردفورد
 ۸۲سال دارد و تاکنون یک بار در سال ۱۹۸۰برای
فیلم «مردم معمولی» اسکار بهترین کارگردان را
دریافت کرد و یک بار در سال  ۲۰۰۲جایزه اسکار
افتخاری گرفت.از فیلمهای مشهور ردفورد در
تاریخ سینِما میتوان به «نیش»« ،بوچ کسیدی
و ساندیس کید» و «خارج از آفریقا» اشاره کرد.

مهدی آرین نژاد درگذشت
مهدی آرین نژاد دوبلور کارتون و فیلم و سریال
دیروز جمعه  ۲۳شهریور بر اثر ایست قلبی دار
فانی را وداع گفت.
مراسم تشییع یکشنبه ساعت  ۱۰صبح از بهشت
زهرا به سوی قطعه هنرمندان برگزار میشود.
او صداپیشگی آثاری چون لوک خوش شانس
(یکی از برادرهای دالتون) ،مورچه و مورچهخوار
(مورچهخوار) ،بازرس (گروهبان دودو) ،رابین
هود (پدر تاک) ،چوبین (برونکا) و مجموعههای
دایی جان ناپلئون و هزاردستان صداپیشگی
کردهاست .تکیه کالمهای «سالم مورچه!» و
«سالم سوسیس!» از وی در ذهن ها به یادگار
ماندهاست.

اخبار

سعید کنگرانی جوان اول سینمای پیش از انقالب درگذشت

اکران ویژه «سفر سهراب» در خانه
هنرمندان برگزار میشود

سومین اکران ویژه مستند سینمایی «سفر
سهراب» با حضور اکبر عالمی ،ناهید طباطبایی
و جالل فاطمی به همراه امید عبدالهی کارگردان
و دیگر عوامل این مستند ،روز پنجشنبه ۲۲
شهریور ماه ساعت  ۱۷در خانه هنرمندان برگزار
میشود.
حاضرین در این اکران ،درباره ضرورت حمایت
از فیلمهای مستند از جمله مستند سینمایی
«سفر سهراب» و مجموعه فیلمهای سهراب
شهیدثالث صحبت میکنند .مستند «سفر
سهراب» پرترهای درباره سهراب شهیدثالث یکی
از آغازگران سینمای نوین ایران است که در مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده و
بخشی از مقاطع کار و زندگی این سینماگر را
یعنی زمانی که موفق به ساخت دو فیلم «یک
اتفاق ساده» و «طبیعت بیجان» شده است ،به
تصویر میکشد.
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نماینده شیلی به اسکار معرفی شد

از عاشقی در سه و ربع کم بعداز ظهر تا در امتداد شب
پس از اینکه کنگرانی نتوانست به فعالیت هنری
خود در ایران بپردازد تصمیم گرفت که در سال
 ۱۳۶۷ایران را ترک کند و به مدت  ۱۶سال از ایران
و بازیگری حرفهای دور ماند .او پس از بازگشت به
ایران در فیلم سینمایی «ازدواج به سبک ایرانی»
( )۱۳۸۳ساخته حسن فتحی در کنار بازیگرهایی
مانند داریوش ارجمند به ایفای نقش پرداخت.
تیرماه سال جاری هم بود که این بازیگر پس از
مدتها در نمایش «نیرنگ اورنگ» نوشته سید
هاشمخانشافع و کارگردانی مرتضی برزگرزادگان
در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفت.
مصاحبهای جنجالی درباره عوامل سینما
سعید کنگرانی یک مصاحب ه جنجالی دارد .او در
گفتوگو با مجله «عصر اندیشه» از روابط پنهان و
وقایع ناگفته سینمای پیش از انقالب گفته است.
او خودش را یکی از قربانیان برجسته سینمای عصر
پهلوی میداند .بسیاری فیلم «در امتداد شب» را
اثری مستهجن دانستند که کنگرانی در آن همبازی
فائقه آتشین (گوگوش) بود .خودش میگوید که
شهرت بازی در این فیلم برایش «دار مکافات»
شده است .او در مصاحبه مذکور بازیگران مختلفی
مانند شهره آغداشلو را مورد توجه قرار میدهد و
میگوید« :تمرین تئاتر میرفتیم [ ]...شهره
آغداشلو را آنجا شناختم .اصال هم نمیدانستم
همسرش «آیدین آغداشلو» است .االن هم دارد
فامیل ایشان را حمل میکند .یک روز ایشان به من
گفت دوست دختر داری؟ و سر ما را با یک مشت
از این حرفها گول مالید .بعد هم کسی را به من
معرفی کرد .من هم روی همان نگاه پایین شهری،
سخت به این خانم که  15،16سالی از من بزرگتر
بود ،دل باختم .عموی این دختر خانم «هوشنگ
انصاری» بود و پدرش در امور بینالملل دربار و
همکار دکتر امامی ،یکی از همسران اشرف بود.
من خاطره بسیار تلخی از خانم آغداشلو دارم».
کنگرانی درباره زمان معتاد شدنش هم میگوید:
«دو سال بعد از «در امتداد شب» و در اثر روابط
طراحی شده ناجوانمردانهای که واسطه آن شهره
آغداشلو بود».
بهزاد عشقی :نمیدانم که کنگرانی تاوان چه
چیزی را داد
بهزاد عشقی ،منتقد سینما در گفتوگو با
«ابتکار» میگوید« :جوان اولهای سینمایی
دهه  ۱۳۵۰رو به پیری میرفتند و زمانی که
سعید کنگرانی آمد جوانی و شادابی کمنظیری را
با خودش وارد سینمای ایران کرد .او بازیگری را
خیلی درست شروع کرد .او نمیخواست که چهره
سینمایی تجاری و کابارهای باشد .بلکه به عنوان
یک بازیگر فیلمهای متفاوت کارش را آغاز کرد.
در واقع ،کنگرانی را باید بازیگر فیلمهای متفاوت
بدانیم .اولین حضور او در سینما در نقش جوجه
التی در فیلم «رضا موتوری» ( )۱۳۴۹ساخته
مسعود کیمیایی بود .در آن فیلم چندان دیده
نشد بعدها که به چهرهای مطرح بدل شد تماشاگر
نقش او را در رضا موتوری هم به یاد آورد .سعید
کنگرانی با سریال «دائیجان ناپلئون» گل کرد
و در واقع در سینما و سیمای ایران کشف شد.
بعد از آن فیلم مهمی به نام «سرایدار» ()۱۳۵۵
به کارگردانی خسرو هریتاش دارد .نقش پسر علی
نصیریان را بازی کرد .نقش متفاوتی هم بود .این
فیلم هم اصال تجاری نبود و بخشی از سینمای
موج نو بود که از اواخر دهه  ۴۰شکل گرفته بود.
حضور دو بازیگر در آن زمان در فیلم «دایره مینا»
( )۱۳۵۳ساخته داریوش مهرجویی حیرتانگیز
بود .یکی «فروزان» بود که بازیگر فیلمهای تجاری
بود .یکی دیگر هم بازی سعید کنگرانی بود .من
داستان «آشغالدونی» به نویسندگی غالمحسین
ساعدی را قبال خوانده بودم که مهرجویی فیلمنامه
را از روی آن اقتباس کرده است .فروزان و کنگرانی
قرار بود دو شخصیت اصلی این داستان را بازی
کنند که تا حدودی متفاوت با داستان اصلی بود.
زهرای داستان آشغالدونی به نظر زشت بود .پسر
آن داستان هم کم سن و سالتر و در عین حال
کثیف و چرکتر بود .وقتی این فیلم ساخته شد هم
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سعید کنگرانی بازیگر سینما و تلویزیون و ستاره سالهای پیش از انقالب ،دیروز بر اثر سکته قلبی در سن  ۶۴سالگی از دنیا رفت .او قرار بود که در
روزهای جاری در مجموعه نمایش خانگی «رقص روی شیشه» به کارگردانی مهدی گلستانه بازی کند که این امر گویا مهیا نشده است.

لهای
جوان او 
سینماییدهه
 ۱۳۵۰رو به
پیریمیرفتند
و زمانی که
سعیدکنگرانی
آمد جوانی
و شادابی
کمنظیری را با
خودش وارد
سینمایایران
کرد
فروزان و هم کنگرانی به شدت درخشیدند .نقش
کنگرانی کامال متفاوت بود و خیلی خوب در نقش
جا افتاد .بد شانسی او بود که این فیلم توقیف شد.
سال  ۱۳۵۷به دنبال فضای باز و موج جدید سیاسی
این فیلم اکران شد.
دار مکافات کنگرانی
عشقی در ادامه درباره مشکالت کنگرانی
در سینما و چگونگی ستارهشدن او میگوید:
«فیلم «در امتداد شب» باعث اقبال عمومی و
دار مکافات کنگرانی شد .مرکزی به نام «شرکت
گسترش صنایع فیلم ایران» تأسیس شده بود که
کار این شرکت آلترناتیوسازی برای سینمای تجاری
و کابارهای بود .آنها میخواستند بدیل شست و
رفتهای برای سینمای کابارهای ایجاد کنند  .اولین
فیلم آنها هم فیلم «در امتداد شب» بود .در آن
دوران فیلم «داستان عشق» یا «»Love Story
( )۱۹۷۰خیلی درخشیده بود .فیلم در امتداد
شب هم با الهام از آن فیلم ساخته شد .یک فیلم
سانتیمالیستی ،ملودرام و عاشقانه بود .گوگوش
و سعید کنگرانی در این فیلم نقش های اصلی را
داشتند .به یک باره سعید کنگرانی تبدیل به فردین
سینما شد .انگار که ستارهای متولد شده باشد .در
اوج ورشکستگی سینمای ایران این فیلم اکران شد.
بنابراین نقطه عطف جدیدی در تاریخ سینمای
ایران رقم خورد .پر فروشترین فیلم تاریخ سینما
تا آن زمان هم شد .به نظرم ،اگر انقالب نمیشد
ساخت چنین فیلمهایی به شدت باب میشد.
این شرکتی که نام بردم تالش میکرد که به جای
فیلمهای اجتماعی گزنده که با ممیزی روبهرو
میشد فیلمهای متفاوت تولید کند .فیلمهایی
مانند «گزارش» ( )۱۳۵۶ساخته عباس کیارستمی،
«طبیعت بی جان» ( )۱۳۵۴به کارگردانی سهراب
شهید ثالث« ،شطرنج باد» ( )۱۳۵۵ساخته
محمدرضا اصالنی« ،ملکوت» ( )۱۳۵۵اثر خسرو
هریتاش ،از جمله فیلمهای این شرکت هستند.
اکثر این فیلمها به اکران عمومی هم نرسید.
شرکت مذکور فیلمهای مشترکی با کشورهای دیگر
هم ساخت .مثال فیلمی به نام «صحرای تاتارها»

( )۱۹۷۶به کارگردانی والریو زورلینی هم با حضور
بازیگرهای جهانی ساخت که کنگرانی در این فیلم
نقش داشت.
بازیگر خوشتیپ و جذاب
بهزاد عشقی درباره کارنامه بازیگری کنگرانی
میگوید« :سعید کنگرانی پسر با استعداد،
خوشتیپ و جذابی بود .مردم او را بسیار دوست
داشتند .فیلمهای درست و قابل دفاعی هم بازی
کرده است .تنها فیلم او که خیلی اما و اگر داشت
«در امتداد شب» است که نسبت به فیلمفارسی
کابارهای خیلی خوشساختتر و خوش آبورنگتر
هم است .با تمام این احوال من دقیقا نمیدانم که
کنگرانی دقیقا تاوان چه چیزی را داد!»
وی ادامه میدهد« :به نظر من ،کنگرانی اصال
کارنامه بدی ندارد .او ستاره نو ظهور سینما بود.
«دایره مینا» و «دائیجان ناپلئون» و «سرایدار»
آثار خوب و قابل دفاعی هستند .کار حرفهای
کنگرانی پس از انقالب در اوج شهرت متوقف شد
ولی نباید فراموش کنیم که امثال کنگرانی بازیگران
آن دوران بودند .مثال اینکه بازیگران با صدای
خودشان حرف نمیزدند و همه دوبلور داشتند.
آنهایی که امکان بازی در پس از انقالب را پیدا
کردند اگر صدای خوبی نداشتند خود به خود
کنار میرفتند .این امکان برای کنگرانی هم وجود
داشت .بازیگرانی که برچسب زیبایی هم به آنها
میچسبد اگر کارشان ادامه داشته باشد سن آنها
باال میرود و دیگر اقبال چندانی نخواهند داشت.
شاید توقف بازی کنگرانی لطفی تاریخی برای او
باشد تا با نقشهای ماندگارش در ذهن مردم
بماند .کنگرانی در فیلم «ازدواج به سبک ایرانی»
( )۱۳۸۳حسن فتحی در کنار داریوش ارجمند
بازی کرد و مردم متوجه شدند کنگرانی دیگر آن
کنگرانی سابق نیست .او خاطرات خوب گذشتهاش
را با بازی در این فیلم زیر سوال برد .اگر کنگرانی
سابق در خاطرهها باقی میماند خیلی بهتر بود.
بازیگرانی مثل «جیمز دین» و «مرلین مونرو» هم
به همین سرنوشت دچار شدند؛ آنها زود از سینما
کنار رفتند و چهرهای ابدی پیدا کردند».

ناصر ممدوح :آقای کنگرانی جوان بود و سنی
نداشت!
ناصر ممدوح از اساتید گویندگی و صداپیشگی
که در فیلم «در امتداد شب» با کنگرانی همبازی
بوده است به روزنامه «ابتکار» میگوید« :آیا واقعا
خبر فوت آقای سعید کنگرانی صحت دارد؟! اصال
نمیتوانم باور کنم! خیلی متأثر شدهام .اصال
این موضوع برایم باورپذیر نیست .حقیقتا دلم
خیلی گرفته است .دلم واقعا گرفته است .آقای
کنگرانی جوان بود و سنی نداشت! آخر مگر ۶۴
سال هم سن مردن است؟ خیلی زود از دنیا رفت.
این هنرمند باید بیشتر عمر میکرد ».وی ادامه
میدهد« :در فیلم «در امتداد شب» با هم همکار
بودیم .هر دو جوان بودیم .کنگرانی بسیار پسر
خوبی بود .انسان خونگرم و صمیمی بود که با همه
رفتار خوبی داشت.
واقعا رفتار فوقالعادهای داشت .هنرمند بسیار
خوبی هم بود .فیلمهای بسیار خوبی مانند
«دایره مینا» و مجموعه تلویزیونی خوبی هم
مانند «دائیجان ناپلئون» داشت .امیدوارم
روان ایشان شاد باشد .به خانواده محترم ایشان
و جامعه هنری تسلیت عرض میکنم ».ناصر
ممدوح درباره عدم حضورش در فیلمهای سینمایی
در سالهای اخیر را هم اینگونه توضیح میدهد:
«نقشهای خیلی کمی پیشنهاد میشود ولی باید
فیلمنامهها و نقشها خوب باشد تا در آنها بازی
کنم .واقعیت این است که بیشتر دوست دارم
تا در حرفه گویندگی کار کنم .عاشق این حرفه
هستم ».این استاد صداپیشگی درباره صداپیشگی
آرشاک قوکاسیان به جای سعید کنگرانی میگوید:
«آقای آرشاک قوکاسیان هم گویا در تهران تشریف
دارند .البته ایشان بین ایران و کانادا رفت و آمد
میکنند .متأسفانه آقای قوکاسیان را اخیرا ندیدهام
و گویا در گویندگی هم کار نمیکنند .مدیر دوبالژ
فیلم «در امتداد شب» هم حسین کسمایی بودند؛
البته من خودم جای صدای خودم حرف زدم؛ ولی
دوستان هنرمند دیگری جای باقی بازیگرهای فیلم
حرف زدهاند».

کشور شیلی که سال گذشته با فیلم
«زن شگفتانگیز» اسکار بهترین فیلم
غیرانگلیسیزبان را از آن خود کرده بود ،امسال
با فیلم برنده جایزه بزرگ جشنواره مونترال وارد
رقابت اسکار شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،وزارت
فرهنگ کشور شیلی فیلم «و ناگهان سپیده»
به کارگردانی سیلویو کایوزی را به عنوان نماینده
این کشور در رقابت برای اسکار بهترین فیلم
غیرانگلیسیزبان معرفی کرد.
کایوزی با این فیلم پس از یک دهه به عرصه
فیلمسازی بازگشت و جایزه بزرگ جشنواره
مونترال را از آن خود کرد .در این فیلم با بازی
خولیو یانگ و سرجیو هرناندز داستانی درباره
نویسندهای قدیمی روایت میشود که پس
از  ۴۰سال به شهر زادگاهش بازمیگردد .او
در بازگشت با رویدادهای زندگی گذشتهاش
و نوشتن یک رمان جدید دست و پنجه نرم
میکند.
شیلی در سالهای اخیر همواره یکی از
مدعیان اصلی این رشته از جوایز اسکار
بوده است .آنها سال  ۲۰۱۲با فیلم «نه» به
کارگردانی پابلو الرائین به جمع نامزدهای
جایزه راه یافتند و سال گذشته با فیلم «زنی
شگفتانگیز» به کارگردانی سباستین لیلیو
برنده این جازه شدند.

ضبط «شبی با عبدی» ادامه دارد

ضبط و تصویربرداری برنامه «شبی با عبدی»
به کارگردانی محمدحسین لطیفی در ایام
محرم ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ،ضبط و تصویربرداری
برنامه «شبی با عبدی» به کارگردانی
محمدحسین لطیفی در ایام محرم ادامه دارد
و عوامل این برنامه با محوریت ماه محرم
مشغول به کار خواهند بود« .شبی با عبدی»
با اجرای اکبر عبدی و دعوت از مهمانان کار
خود را در شبکه نسیم آغاز کرد و پنجشنبه
ها و جمعه ها روی آنتن رفت .این برنامه با
شروع محرم روی آنتن نمیرود اما ضبط برنامه
با رویکرد محرم ادامه دارد و از  ۱۷مهر دوباره به
جدول کنداکتور بازخواهد گشت.

«عرق سرد» در فهرست انتظار
اکران «عرق سرد» پاییز امسال در سینماهای
سراسر کشور آغاز می شود.
تمامی بازیگران این فیلم در جشنواره فیلم
فجر کاندید دریافت سیمرغ شدند .همچنین
امیر جدیدی و سحر دولتشاهی برای بازی
در این فیلم موفق به دریافت سیمرغ بلورین
بهترین بازیگر نقش اول مرد و نقش مکمل
زن شدند .باران کوثری ،امیر جدیدی ،لیلی
رشیدی ،هدی زینالعابدین و سحر دولتشاهی
بازیگران اصلی «عرق سرد» هستند .پخش
فیلم بر عهده فیلمیران خواهد بود؛ فیلمی که
درباره ممنوع الخروج کردن یک ورزشکار زن
توسط شوهرش است.

«عمر سی» همبازی «هریسون فورد» شد

«همه میدانند» فرهادی به آستین میرود

حضور «جانی دپ» در جشنواره زوریخ

فیلم کامران قدکچیان اکران میشود

«عمر سی» ستاره فیلم «دست نیافتنی ها»
قرار است در فیلم «آوای وحش» در کنار
«هریسون فورد» و «دن استیونز» بازی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی،
هریسون فورد در «آوای وحش» که اقتباسی
از اثر کالسیک جک لندن است در نقش
جان تورنتون یک جوینده طال در سرزمین
یوکان بازی میکند .عمر سی نیز قرار است در
این اثر سینمایی به ایفای نقش بپردازد اما هنوز مشخص نیست در این
فیلم چه نقشی بازی خواهد کرد.
کریس سندرز کارگردان «خانواده کرودها» ،فیلم «آوای وحش» را
براساس فیلمنامه ای از مایکل گرین (لوگان) کارگردانی میکند .اروین
استاف نیز تهیه کننده فیلم است.
«آوای وحش» در کالیفرنیا هم در خارج از استودیو و هم در
سانداستیج جایی که به سازندگان این فیلم کمک می کند تا سکانسهای
مسابقه سورتمه رانی را با استفاده از تکنولوژی بسازند ،فیلمبرداری می
شود .قرار است یک استودیوی جلوههای بصری که در سال  ۲۰۱۷توسط
فاکس خریداری شد و به البراتوار  VFXفاکس تغییر نام داد بر روی
آوردن سگها به زندگی در این فیلم تالش کند.

جشنواره فیلم آستین اسامی شماری از فیلمهای
حاضر در این دوره را معرفی کرد و از «همه
میدانند» اصغر فرهادی نیز در این میان
نام برد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود
ریپورتر« ،دونده ردیف جلو» ساخته جیسون
ریتمن به عنوان فیلم اختتامیه جشنواره فیلم
آستین  ۲۰۱۸انتخاب شد .ریتمن نامزد اسکار بوده
است .در این فیلم هیو جکمن در نقش یک سیاستمدار کاریزماتیک به
نام گری هارت ظاهر شده است که در صف مقدم انتخابات ریاست
جمهوری  ۱۹۸۸از سوی دموکراتها جای داشت اما با برمال شدن رابطه
وی با یک زن ،کمپین وی فروریخت .این فیلم یکم نوامبر با حضور
ریتمن در جشنواره نمایش داده میشود .این جشنواره با معرفی شماری
دیگر از فیلمهای حاضر در این دوره از آثاری چون «مورد عالقه»
جدیدترین فیلم یورگوس النتیموس با بازی اما استون« ،همه میدانند»
ساخته اصغر فرهادی با بازی خاویر باردم و پنهلوپه کروز و «دله دزدها»
ساخته هیروکازو کورئیدا یاد کرد .عالوه بر این فیلم فرهادی در اسپانیا
روی پرده رفته است .بیست و پنجمین دوره جشنواره آستین از  ۲۵اکتبر
تا یکم نوامبر ( ۳تا  ۱۰آبان) برگزار میشود.

«ریچارد میگوید خداحافظ » جدیدترین فیلم
جانی دپ اولین اکران جهانیاش را در جشنواره
فیلم زوریخ  ۲۰۱۸تجربه میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از
هالیوود ریپورتر ،جشنواره فیلم زوریخ اسامی
فیلمهای این دوره خود را اعالم کرد و فیلم
ایرانی «روزهای نارنجی» را نیز در میان بخش
رقابتی جای داد.
در همین حال اعالم شد «ریچاد میگوید خداحافظ» فیلم جدید
جانی دپ فیلمی به کارگردانی وین رابرتز اولین اکران جهانی خود را
در جشنواره فیلم زوریخ تجربه میکند .در این فیلم دپ در نقش یک
استاد کالج ظاهر شده که دچار بیماری مغزی است و تصمیم میگیرد
تا روزهای نهایی زندگیاش را به شیوه دیگری بگذراند .جانی دپ همراه
رابرتز در مراسم افتتاحیه زوریخ شرکت خواهد کرد .تاکنون  ۱۴فیلم
برای بخش رقابتی معرفی شدهاند که «روزهای نارنجی» ساخته آرش
الهوتیاز جمله آنهاست« .کتاب سبز» ساخته پیتر فارلی با بازی ویگو
مورتنسن و ماهرشاال علی به عنوان فیلم افتتاحیه این جشنواره در روز
 ۲۷سپتامبر به نمایش درمیآید .چهاردهمین دوره جشنواره فیلم زوریخ
تا  ۷اکتبر ادامه خواهد داشت.

کامران قدکچیان کارگردان سینما از اکران
«انتهای خیابان مهر» با پخشکنندگی شرکت
هدایت فیلم بعد از ماههای محرم و صفر
خبر داد.
کامران قدکچیان کارگردان سینما در
گفتوگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین
فعالیت های خود گفت« :در حال حاضر
مشغول بازنویسی فیلمنامه «عشق بدون پروانه»
و فراهم کردن مقدمات پیشتولید این اثر هستیم از همین رو فکر می
کنم حدود یک ماه دیگر پیش تولید «عشق بدون پروانه» را که یک اثر
اجتماعی خانوادگی است ،آغاز کنیم.
ما در عین حال مشغول مذاکره با بازیگران برای حضور در این اثر
هستیم اما هنوز حضور هیچکدام از آنها قطعی نشده از همین رو هنوز
برنامه ریزی دقیقی برای آغاز فیلمبرداری نداریم.
وی افزود« :در حال حاضر کارهای اکران فیلم دیگر من با عنوان
«انتهای خیابان مهر» هم در حال انجام است که فکر میکنم بعد
از ماههای محرم و صفر با پخشکنندگی شرکت هدایت فیلم اکران
عمومی شود ».قدکچیان در پایان درباره دیگر اثرش با نام «جنون»
اظهار کرد« :ما به تازگی پروانه نمایش این اثر را دریافت کردهایم».

