فرهنگ وهنر

جواد عزتی بازیگر سیوهشتم «ما همه با هم هستیم»!
در حالیکه فیلمبرداری «ما همه با هم هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی از یک هفته قبل آغاز شده است ،جواد عزتی به عنوان آخرین بازیگر به این فیلم اضافه شد .به گزارش روابط عمومی فیلم« ،ما
همه با هم هستیم» رکورددار حضور تعداد بازیگران سرشناس در کنار یکدیگر است و جواد عزتی سی و هشتمین و آخرین بازیگری است که به این فیلم پیوسته است .داستان «ما همه با هستیم» در
بستری کمدی روایت میشود و مهران مدیری ،محمدرضا گلزار ،مهناز افشار ،ویشکا آسایش ،هانیه توسلی ،پژمان جمشیدی ،مانی حقیقی ،سروش صحت ،حسن معجونی ،مهران غفوریان ،نادر فالح،
سیروس گرجستانی ،محمدعلی شادمان ،رضا ناجی ،سیاوش چراغیپور ،سام نوری ،فرزین محدث ،بهادر مالکی ،یداله شادمانی ،محمدمهدی حسینی نیا ،شیرین آقا کاشی ،بهزاد قدیانلو ،اشپیتیم آرفی،
لیدا فتحاللهی ،شیوا بلوچی ،دانیال کاظمی بازیگرانی هستند که پیش از این حضورشان در این فیلم اعالم شده بود .رضا میرکریمی تهیهکنندگی این فیلم پربازیگر را برعهده دارد.

«ابتکار» از شرایط نابرابر نمایش فیلمهای سینمای ایران گزارش می دهد

.

فاطمهرنجاندیش

اگرچه برای خصوصیسازی سینمای ایران به خصوص در
سالهای اخیر تالشهای زیادی شده اما واقعیت این است
که سینمای ایران نه تنها خصولتی نیست بلکه همچنان
تحت تاثیر بخش دولتی به راه خود ادامه میدهد.
گواه این موضوع را نیز نقش غیر قابل انکار سازمانهای دولتی
در این حوزه ثابت میکند .در این میان با نگاهی گذرا به فیلمهای
راه یافته به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر نیم بیشتری از
سهم تولیدات سینمایی به سازمانهایی نظیر اوج ،بنیاد فارابی و
همچنین افراد وابسته به ارگانها تعلق گرفت .همین امر اعتراضات
زیادی از سوی سینماگران مستقل را به دنبال داشت .از جمله
اصلیترین اعتراضات صورت گرفته در این جشنواره را منیژه
حکمت در جریان اکران فیلم جدیدش «جاده قدیم» اعالم کرد.
این کارگردان با سرکشی در سینماهای مردمی نمایش دهنده
«جاده قدیم» ادعا کرد« :فکر میکنم سناریوی این جشنواره
از قبل نوشته شده ،متاسفانه همه بلیتهای سینماهای مردمی
که من روز گذشته به آنها سر زدهام به ارگانها فروخته شده و
سهمیه هر سینما برای مردم حدود  10بلیت است .جایزه مردمی
نوش جان کسانی که چنین سناریویی برای جشنواره نوشتند.
باید بگویم این فیلمنامهای که از قبل نوشته شده خوب دارد پیش
میرود .من همین جا اعالم میکنم که دیگر در جشنواره حضور
پیدا نمیکنم و به خاطر این حضورم میگویم اشتباه کردم که
به این جشنواره آمدم ».جالب اینجاست که این دست از اظهار
نظرها به همینجا ختم نشد بلکه دیگر کارگردانهایی نظیر مهران
احمدی توضیحاتی مبنی بر فروش بلیتها به ارگانهای دولتی
بیان کردند .این روند تا اکرانهای نوروزی  97هم ادامه یافت و
نگیر فیلمها شد.
گریبا 
در واقع داستان ادامهدار نابرابریها از سالها پیش وجود داشته
است ،با اینکه انتظار میرود شرایط اکران برای تمام فیلمها
یکسان باشد اما تجربه نشان داده است که حتی تعداد سانسها
و سینماهای نمایش دهنده با عوامل حاشیهای و صاحبان فیلم
ارتباط مستقیم دارند .در ادامه نمونهای از این موارد را بررسی
میکنیم که از امکانات بیشتری بهرهمند بوده و در نهایت جزو
پرفروشهای اکران شدند.

نابرابریهایی که منجر به بدنامی شد
یکی از بهترین نمونههای شرایط اکرانهای نابرابر فیلم
«پایاننامه» به کارگردانی حامد کالهداری و تهیهکنندگی روحاهلل
شمقدری برادر معاونت سینمایی دولت احمدینژاد است .این
فیلم درباره چند جوان دانشجو بود که در بستر اتفاقات سال 88
درگیر مسائلی میشوند .با وجود اینکه این فیلم از ابتدا حواشی
زیادی را به همراه داشت اما مدیران وقت تمام تالششان را کردند
که آمار فروش فیلم به آنچه مد نظرشان بود نزدیک شود .در این
راه از توزیع بلیتهای نیمبهای فیلم در مدارس سراسر کشور،
سازمانها و ارگانهای دولتی گرفته تا اهدای جوایزی نظیر خودرو
فروگذار نکردند .در نهایت هم آمار فروش فیلم به نزدیک 276
میلیون تومان رسید درحالی هزینه تولید این فیلم  4میلیارد
تومان اعالم شد .شنیدهها حاکی از آن است که هزینه نامتعارف
این فیلم به دلیل دستمزد باالی بازیگران بود .چراکه در این فیلم
به بازیگران سرشناسی نظیر باران کوثری ،پگاه آهنگرانی و ترانه
علیدوستی پیشنهاد شده بود که آنها حاضر به ایفای نقش نشدند
و گزینههای موجود با دستمزدهای عجیب جلوی دوربین آمدند.
در مثال دیگر نیز میتوان به فیلم «قالدههای طال» به کارگردانی
ابوالقاسم طالبی و تهیهکنندگی محمد خزاعی اشاره کرد که با
موضوعیت مشابه فیلم «پایان نامه» حواشی زیادی را ایجاد کرد.

بازیگران این فیلم و در راس آنها امین حیایی تا سالها بعد
از حضور در این فیلم سفارشی از جامعه سینمایی طرد شدند.
بنابراین اگرچه شرایط اکران نابرابر امکانات زیادی در اختیار چنین
فیلمهایی قرار داد تا به خیال خودشان در لیست پرفروشها باشند
اما در نهایت موجب بدنامی عوامل سازنده شد.
حذف سانسهای یک فیلم مستقل
فیلم محمد رسول اهلل به کارگردانی مجید مجیدی و تهیه
کنندگی موسسه نورتابان وابسته به بنیاد مستضعفان تا امروز لقب
پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران را یدک میکشد .برای
تولید این فیلم مبلغی حدود  116میلیارد تومان هزینه شده است.
البته گفته میشود بیشتر هزینهها صرف ساخت شهرک سینمایی
پیامبر اعظم در  ۵۵کیلومتری شهر قم شد .اگرچه در اعالم آمار
فروش بیان شده است که فیلم «محمد رسولاهلل» در  ۴۰سالن
تهران به نمایش درآمد و با فروش  ۱۷۰میلیونی روز اول اکران
باالترین میزان فروش برای افتتاحیه یک فیلم سینمایی در ایران
را رقم زده است اما تقریبا هیچ منبعی به این نکته اشاره نکرده
است که بلیت «محمد رسولاهلل» در آن زمان  20هزارتومان
در نظر گرفته شد ،این رقم تقریبا دوبرابر قیمت معمول بلیت
سینما در سال  88بود .از جمله کارگردانهایی که به روند اکران
ل اهلل» و خرید بلیتهای ارگانی اعتراض کردند
نابرابر «محمد رسو 
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عملیات تروریستی داعش در یک فیلم
ل مالقلی پور بود .او همزمان با
علی مالقلیپور پسر مرحوم رسو 
«محمد رسولاهلل» نخستین فیلمش «قندون جهیزیه» را روی
پرده داشت .این کارگردان در مصاحبهای ادعا کرد که سانسهای
نمایش «قندون جهیزیه» در شرایطی که کف فروش را داشتند به
نفع فیلم «محمد رسولاهلل» حذف شد.
تولید فیلم به شرط اکران نوروزی
همانطور که پیشتر اشاره شد اکرانهای نابرابر برای تعداد
محدودی از فیلمها همواره وجود دارد و احتماال در آینده نیز
این روند معلول ادامه خواهد داشت .در اکران نوروز  97نیز
فیلمهایی نظیر «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا
و تهیهکنندگی محمد خزاعی و سرمایهگذاری سازمان اوج و فیلم
«التاری» به کارگردانی محمد حسین مهدویان و تهیهکنندگی
سید محمود رضوی با حضور در سی و ششمین جشنواره فیلم
فجر حواشی به همراه داشتند که اغلب مربوط به موضوع این آثار
بود .جدیدترین فیلم حاتمی کیا درباره پدر و پسر خلبانی است که
ماموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن هواپیمایی در تَد ُمر به سمت
دمشق است ،آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز
نجات دهند ،اما در این راه مشکالت زیادی در انتظار آنهاست .از
آنجایی که هزینه این فیلم حدود  8میلیارد تومان برآورد شده
است ،انتظارات زیادی را ایجاد کرد .همچنین اظهارات حاتمی کیا
در اختتامیه جشنواره فیلم فجر مبنی بر کم توجهی صدا و سیما
نسبت به این فیلم تا مدتها حرف و حدیثهایی را به دنبال
داشت .از سویی دیگر فیلم «التاری» نیز به دلیل پرداخت موضوع
قاچاق دختران ایرانی به دبی بود و اتفاقات در راستای این موضوع
به تصویر کشیده میشود ،با حجم زیادی از انتقادات همراه و
منجر به نادیده گرفتن این فیلم در رشتههای مختلف کاندیدهای
دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد .با اینهمه هر دوی
این فیلمها در اکران نوروزی قرار گرفتند .ضمن اینکه با حمایت
ارگانهای وابسته تا امروز اکرانهای زیادی در پایگاههای بسیج،
دانشگاهها ،مدارس و  ....داشتند .همچنین به مدد خرید بلیتهای
رایگان و نیمبها تا امروز در صدر جدول فروش هستند .با ذکر
نمونههای نام برده فارغ از شرایط اکرانهای نابرابری که به این
فیلمها مرحمت شده است ،آمار فروش اهمیت دو چندانی دارد.
بر اساس روال معمول قیمت بلیت ،تعداد سالنها و سینماهای
نمایش دهنده متغیرهای تاثیرگذاری هستند که در باکس آفیس
تولیدات سینمایی ایران مد نظر قرار داده نمیشوند .همین مسئله
موجب میشود که حق فیلمهایی که بدون حمایتهای دولتی و
به صورت مستقل تولید و اکران شدهاند نادیده گرفته شود.

«میتینگ شیطان» ،این فیلم سیاسی -اکشن به نویسندگی و کارگردانی
رضا خادمالحسینی به تازگی آماده نمایش شده است« .میتینگ شیطان»
به تهیهکنندگی علیرضا قرهخانی و ناهید شارزولی با همکاری شرکت
فیلمسازی  Golden Giriffin Pictureآلمان ساخته شده است .
به گزارش روابط عمومی فیلم .تصویربرداری این فیلم که با سرمایه شخصی داوود عبدی
ساخته شده در کشورهای آلمان ،انگلیس و ایران صورت گرفته و سپاه حفاظت هواپیمایی
و سپاه محمد رسول اهلل (ص) تهران و سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز نیز به
صورت معنوی از آن حمایت کردهاند« .میتینگ شیطان» در سالروز حمله تروریستی
داعش به مجلس شورای اسالمی و مرقد امام خمینی (ره) از رسانه ملی پخش خواهد شد.
در این اثر تلویزیونی حسن اسدی ،مجید مشیری ،نسا اصالنی ،علیرضا قرهخانی ،محسن
رنجبر ،ایمان هنرکار ،علی امرایی و ...ایفای نقش کردهاند .در خالصه داستان «میتینگ
شیطان» آمده« :حبیب یک مامور امنیت پرواز سپاه است که در میان ماموریتهای خود
در حفاظت پرواز به اروپا ازحمله داعش به مجلس شورای اسالمی و مرقد مطهر امام
خمینی (ره) با خبر میشود و تصمیم به انتقال خود میگیرد که در همین راستا داوطلب
دفاع در برابر تروریستهای داعش میشود و پس از موانع در مسیر موافقتهای سازمانی
موفق به کسب اجازه میشود .درابتدا ماموریت حبیب و همکارش محمد حذف فیزیکی
(ابوشبال) مغز متفکر داعش است اما در ادامه»...

شورای سیاستگذاری خانه تئاتر برگزار شد
عضو هیأت مدیره خانه تئاتر اعالم کرد که برنامه ریزی برای سالن تئاتر
ساختمان جدید این خانه توسط یک شورای سیاستگذاری انجام خواهد شد
که به زودی اعضای آن انتخاب و معرفی می شوند.
به گزارش هنرآنالین ،ایرج راد عضو هیأت مدیره خانه تئاتر درباره برنامه ریزی اجرایی
برای سالن تئاتر ساختمان جدید این خانه که روز شنبه  ۲۵فروردین افتتاح شد ،گفت:
صحبتهای اولیه برای نحوه فعالیت این سالن تئاتر انجام شده و طبیعتا یک شورای
سیاستگذاری برای سالن انتخاب می شود که چگونگی کارها و اجراها را در نظر بگیرد.
وی درباره اینکه آیا هنرمندانی متقاضی اجرا در سالن تئاتر ساختمان جدید خانه تئاتر
شده اند یا نه ،اظهار کرد« :چند پیشنهاد ارائه شده و من نیز پیشنهادی ارائه داده ام .قرار
است این پیشنهادها در هیأت مدیره خانه تئاتر مطرح و بعد به شورای سیاستگذاری سالن
محول شود تا بر اساس سیاست های مدنظر شورا ،آثار انتخاب شوند ».عضو هیأت مدیره
خانه تئاتر درباره زمان راه اندازی این سالن تئاتر ،یادآور شد :در ابتدا باید سالن انتظار
شکل بگیرد و کافی شاپ در نظر گرفته شده در آن ،طراحی و راه اندازی شود تا مخاطب
در هنگام مراجعه به مجموعه برای تماشای آثار نمایشی ،از امکانات مناسب نیز بهره مند
شود .این موضوع کمی زمانبر است ولی امیدوارم در نیمه اول سال این فضا شکل بگیرد
و سالن تئاتر نیز آغاز به کار کند .راد درباره نامگذاری سالن تئاتر ساختمان جدید خانه
تئاتر ،گفت« :هنوز اسمی در نظر نگرفته ایم .در ساختمان جدید فضاهای مختلفی داریم
که نسبت به نامگذاری آنها اقدام خواهیم کرد».

