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فصل جدید همکاریهای کلهر و اردال ارزنجان

«تماشاچی» فینالیست نیمه نهایی جشنواره ایتالیا شد

کیهان کلهر و اردال ارزنجان در فصل جدید همکاریهایشــان ،کنسرت را اسفند ماه امسال در تهران روی صحنه
خواهند برد .به گزارش ایلنا ،کیهان کلهر که در سالهای گذشته اجراهای متعددی را با اردال ارزنجان نوازنده باغالما
از ترکیه برگزار کرده بود قرار اســت در دور جدید همکاریهایشــان از  4تا  10اســفند کنسرتی را در تهران برگزار
کنند .این کنســرت که طی هفت روز از ســاعت  22:30در تاالر وحدت روی صحنه خواهد رفت ،بلیتفروشیهایش
از ظهر دیروز (دوشنبه  23بهمن) آغاز شد .کیهان کلهر (نوازنده کمانچه) و اردال ارزنجان (نوازنده باغالما) طی یک
دهه گذشــته بارها در ایران و همچنین کشورهای دیگر کنســرتهای متعددی را روی صحنه بردهاند و این ترکیب
دو نفره بیشتر به دلیل اجراهای بداهه از دو فرهنگ موسیقایی مختلف در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گرفتهاند.

انیمیشن «تماشاچی» ساخته شیدا کاشی فینالیست نیمه نهایی جشنواره ایتالیا شد .به گزارش مهر ،انیمیشن «تماشاچی»
ســاخته شیدا کاشی به عنوان فینالیست نیمه نهایی جشنواره «ســان ماورو تورینزه» ( )STIFFانتخاب شد .جشنواره فیلم
«ســان ماورو تورینزه» که ســال  ۲۰۱۷کار خود را شروع کرد در سان ماورو تورینزه شهری کوچک در ایتالیا که در پیهمونته
ایتالیا واقع شــده است ،برگزار میشــود .با شروع به کار جشنواره این امکان فراهم شده تا ســینمای جهانی به این شهر راه
پیدا کند .جشــنواره فیلم «ســان ماورو تورینزه» پذیرای فیلمهای کوتاه و بلند از هر نقطه جهان است ولی فیلمهای پذیرفته
شــده باید با زیرنویس انگلیسی یا ایتالیایی در جشنواره نمایش داده شــوند .عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک
گراند :ســالومه گل نراقی ،طراح کاراکتر :بیتا علی آبادی ،ریگ :آزاد صادقی ،انیمیت :شهریار بیرانوند ،موسیقی :حمید پاکدل
و صداگذار :نیما جاویدی و طراح پوستر :بیتا علی آبادی.

حواشی جشنواره فیلم فجر سی و ششم

جشنواره ســی و ششــم فیلم فجر با اعتراض،
ازدحــام و شــادی و ناراحتــی برخــی نامزدهای
جایزهگرفته و نگرفته به پایان رسید.
مراســم اختتامیه جشــنواره در حالی در مرکز
همایشهــای برج میالد برگزار شــد که بر خالف
مراســم افتتاحیه بینظمی و شــلوغی در آن موج
م آغازین
میزد و اتفاق خوشــایند و آرامش مراســ 
جشنواره در پایان دیگر تکرار نشد.
اما با وجود این مراســم روندی نسبتا بیحاشیه
را طی میکــرد تا اینکه ابراهیــم حاتمیکیا برای
دریافــت جایــزه بهترین کارگردانــی روی صحنه
رفت و برخالف شروع آرام صحبتهایش به ناگهان
برافروخته شد و با ادبیات خاص خود به خانه سینما
و تلویزیون و رشیدپور و نیز هیات داوران تاخت.
ابراهیم حاتمیکیا در اختتامیه جشــنواره فیلم
فجر از رضا رشــیدپور برای ساختن واژههایی علیه
فیلم «به وقت شام» و نپرداختن برنامههای شبکه
دو و سه به این فیلم انتقاد کرد.
این کارگــردان پس از دریافت جایزه ســیمرغ
بلوریــن بهترین کارگردانی به صورت مشــترک به
همراه بهرام توکلــی برای فیلم «تنگه ابوقریب» ،با
حضور روی صحنه ،ضمن انتقاد از رویکرد تلویزیون
و رضا رشیدپور در پرداختن به فیلم «به وقت شام»
گفت« :من فیلمســاز وابســتهام .من فیلمساز این
نظامم .من  ۳۰سال است که روی این سن میآیم
و میروم ،بار اولم نیست .باید تقدیر کنم از سازمان
اوج که واقعا ســربازان گمنام هستند .افرادی مانند
رشیدپور واژههایی در این باره میسازند که مطرح
میشــود .من اعتراض میکنم به صداوســیما و از
سبکه سه شکایت به خدا میبرم.
حاج قاسم سلیمانی میگوید من برای «به وقت
شــام» گریه کردم اما اُف بر آن کسی که میگوید
این فیلم کمدی اســت .من افتخار میکنم فیلمی
درباره مدافعان حرم ساختهام و افتخار میکنم بابت

سخنان آقای کارگردان با انتقاد هنرمندان روبرو شد

ساخت این فیلم از عزیزی مثل حاج قاسم سلیمانی
هدیه گرفتم».
او افزود« :افرادی مانند رشــیدپور واژههایی در
این باره میســازند که مطرح میشود .من اعتراض
میکنم به صداوســیما و از شــبکه سه شکایت به
خدا میبرم.
حاتمیکیا همچنین گفت« :من اعتراض ميكنم
به تلويزيون .من از مســئوالن شبكه  ٣و  ٢شكايتم
را به خدا میبرم .اين لجبازي و نگاه زشت را به خدا
شكايت میبرم».
درشتی ز کس نشنود نرم گوی
اما پس از فریادهای حاتمی کیا ،رضا رشــیدپور
از انتقادات صریح حاتمیکیا تشــکر کرد و گفت او
را چندین بار برای حضور در برنامه «هفت» دعوت
کرد اما او نیامد!
رشــیدپور گفت :آقای حاتمیکیا برای من عزیز
هســتند و هرچــه به من گفتند روی چشــمم جا
میدهم و از ایشــان ممنونم حتــی اگر مخالفتی
داشته باشم .متشــکرم از اظهار لطف ایشان .بابت
نقدهای ایشان متشکرم.
و در پایان نیز یک بیت شعر خواند:
درشتی ز کس نشنود نرم گوی
سخن تا توانی به آزرم گوی
فریادهای حاتمی کیا در اختتامیه جشنواره فیلم
فجر و اعتراضش به برنامه «هفت» و رضا رشیدپور
اثر کرد و چند ســاعت بعد عبدالعلی علی عسکری
رئیس ســازمان صدا و ســیما حق را به او داد و به
تمجید از «به وقت شام» پرداخت.
رئیس صدا و ســیما با اشــاره بــه صحبتهای
ابراهیم حاتمیکیا گفته اســت« :در این زمینه حق
با ابراهیم حاتمیکیاســت .در این زمینه در برنامه
هفت اشــتباه کردند و تذکر الزم در این خصوص
داده شده است».
علی عســکری فیلــم «به وقت شــام» را اثری

منحصر بفرد و نمایانگر اقتدار و انسانیت جمهوری
اســامی دانســت و گفت« :از ســردار حاج قاسم
ســلیمانی و ســپاه پاســداران انقالب اسالمی که
از ســاخت ایــن فیلم ارزشــمند حمایــت کردند
سپاسگزاری میکنم».
عســکری در پایان در پاســخ به این سوال که
جشــنواره فیلــم فجر امســال را چگونــه ارزیابی
میکنید ،گفت« :به نظرم جشنواره امسال نسبت به
سالیان قبل بهتر مدیریت شد ،اما در همین جا باید
بگویم که فیلم ســینمایی «التاری» هم که فیلمی
انسانی ،عاشقانه و جوانمردانه بود مظلوم واقع شد».
واکنش هنرمندان به سخنان حاتمیکیا
اما ســخنان حاتمی کیا با انتقاد تند هنرمندان
نیز همراه بود کــه از آن جمله میتوان به بهنوش
بختیاری اشــاره کرد او در صفحه اینستاگرام خود

به این ســخنان واکنش نشان داد و با انتشارعکسی
در صفحه اینستاگرامش نوشت :تبریک به همکاران
جــان و دلم ...فقط میخوام بگم آقای حاتمی کیای
عزیز ...همه ما به شــهدا احترام میذاریم ...نه فقط
شما ...حرف ما اینه ...شما که با وجود حمایتهای
معنــوی و مادی فیلــم میســازید و عقیدتون رو
آزادانــه میگیــد ...کارگــردان خوبیم هســتید...
ســیمرغتونم چند باره گرفتید ...شــکایت به خدا
میبرید ...پس اون هنرمندی که به خاطر نیم خط
انتقادش به وضعیــت جامعه(...در فضای مجازی)...
ممنوع الــکار ...ممنوع التصویــر ...ممنوع الروزی
میشود ....راه امرار معاشــش رو میبندن ...و حتی
بهش نمیگن که چه بالیی ســرت اومده ...شکایت
به کجا ببرد؟ انتقادهنرمندان دیگر میشود توهین
و تهمت و اپوزیســیون و انتقاد شما میشود حرف

دل؟ سیمرغ مبارکتان .جای ساعد سهیلی ....جواد
عزتی و مهتاب کرامتی و عوامل فیلم التاری سخت
خالی بود.
پی نوشــت :فیلم برگزیــدهام در زندگی آژانس
شیشه ایست ...ولی واقعا نمیشد یه امشب رو آنقدر
بیجهت عصبانی نبود؟؟»
همچنین مهراب قاســم خانی نیز در واکنش به
صحبتهــای انتقادی آقای کارگــردان در صفحه
شخصی خود نوشت:
من هيچ وقت متوجه نشدم كه آقاى حاتمیكيا
چرا هميشه معترضن .اص ً
ال به چى معترضن؟ يعنى
به عنوان يه فيلمســاز ديگه چه توقعى داشتن كه
برآورده نشــده؟ در هــر دوره اى به راحتى و بدون
مشكل فيلم ســاختن ،هميشه مورد حمايت بودن
و هزينه فيلماشــون تامين شــده ،هيچ وقت پشت
هيچ مميزى نبودن ،فيلمساز مورد عالقه مسئولين
هستن و البته هميشه مورد احترام خانواده سينما
هم بودن ،توى همه جشنوارهها هم جوايزى گرفتن
و ازشون تقدير شده ...خالصه كه هر جورى حساب
كنيــم ،جايگاه فيلمســاز معترض به ايشــون كه
هميشه همه شرايط براشون فراهم بوده نميخوره...
پ.ن اول :من حتى ديشــب هــم كه با اعتراض
فرياد كشــيدن كه من فيلمساز وابسته هستم ،بازم
نفهميدم دليلش رو.خب اينو كه همه ميدونستن،
جايزه شــون رو هم كه گرفتن ،مشكل چيه دقيقاً؟
اين كه چرا همه وابســته نيستن؟ چى بشه ايشون
راضى ميشن؟
پ.ن دوم :اعتراض ديشــب ايشون به تلويزيون
هم زمانى ارزشــمند بود كه در طول اين سالها يه
كلمه هم نســبت به برخوردهــاى توهينآميز اين
ارگان با خانواده ســينما و ممنوعيتها و سانسورها
و تحريمهاى همكارنشــون حرفى ميزدن ،نه اين
كه تلويزيون بده چون از فيلمهاى ايشون به اندازه
كافى تعريف نميكنه.

از دیگــر بازیگرانــی که به ســخنان حاتمیکیا
واکنش نشان داد ستاره اسکندری بود که در صفحه
اینســتاگرام خود اینگونه نوشت :ديشب سيمرغها
پركشيدند هريك بر شــانه اى نشستند…مبارك
بر همه ..ديشــب اما ســخنان اتشــين حاتمیكيا
ســينمایى همان انقالب را كه او
تلخ كرد جشــن
ِ
میگفت فرزندش اســت ...آقاى حاتمیكيا شــما
فرزنــد اين نظاميد  ،درســت اما مــا مردمان هم
ســهم كوچكمان ...اما هستيم...
هستيم قانعيم به
ِ
مــا كوچههــاى شــهرهايمان را يك يك بــه نا ِم
فرزندانمان ،برادرانمان ،پدرانمان كرديم تا انسانيت
بماند ،تا تحقير نشــويم ،تا بگوييم فارغ از هر قوم و
عقيدهاى براى آبادانى ايران زمين دســت به دست
میدهيم .شما میايستيد و فرياد میزنيد و انگشت
ازپس سالهاى
اتهام به سوى همگان دراز میكنيد
ِ
دل
جاى
را
دلتان
ديده شــدن و امكانات فرزندى...
ِ
ديگران بگذاريــد كه ديده نمیشــوند .میگوييد
«رزق» رســانده ايد مگر ديگران كه فيلم میسازند
چه میكنند كه منت بر ســر عواملتان میگذاريد...
ما با فيلمهاى شــما بزرگ شديم بگذاريد تا شما را
از فيلمهايتان بشــنويم .بهرام توكلى سپاس كه در
سربازان ايثارگر را
«تنگه ابو قريب» عظمت ِ حضور
ِ
يادآورى كردى تا بدانيم جانها رفته تا مرزها بمانند.
آقاى باشه آهنگر عزيز اين بين صبورى شما را ديدم
كه بىمنت از شهدا گفتيد و پاس داشتيد همهشان
را به يك چشــم از مسلمان و زرتشــتى گفتيد تا
يادمان باشــد كه ايــران ...ايران ...ايران ســرزمين
ماســت از صلح سخن گفتيد در بســتر جنگ ...از
سياووشــان ما گفتيد نه از خودتان ...منت ِ كارتان
ِ
را به ســ ِر كسى نگذاشــتيد و پاس داشتيد و عزت
گذاشتيد ،نگاه كرديد .شــما كه ساليان جنگيديد
تنها ديشــب نگاه كرديد .غم از شــما دور كه عبور
كردهايد از خود ...و بى ادعا عاشــقيد .سيمرغ زرين
ِ
مبارك شما و «سرو زير آب».
نگاه ملى

ساخت فیلم رزمی ایرانی در آمریکا و اکران رایگان در تهران

فیلــم رزمی «خروج» به کارگردانی علیرضا ســهراب
زاده که در آمریکا فیلمبرداری شــده است ،در ایام دهه
فجر در تهران اکران شد.
به گزارش ایرنا ،علیرضا سهراب زاده در نشست خبری
فیلم «خروج» در خصوص اقتصاد ســینما و نحوه تامین
هزینه این فیلم گفت :صنعت سینما مانند سایر صنایع و
کســب به دنبال کسب درآمد است و در این رابطه امروز
تولیــد فیلمهای کم هزینه و پرمخاطب در دســتور کار
قرار میگیرد.
وی تصریــح کرد :هدفم از ســاخت فیلــم «خروج»
ترویج تولید فیلمهای رزمیبا بهرهگیری از پتانسیلهای

داخلی و همچنین جذب مخاطب و رضایت بیننده ایرانی
بود.
کارگردان فیلم خروج ادامه داد :برغم اهمیت مســایل
اقتصــادی در بخش تولید فیلمهای ســینمایی ،به هیچ
عنوان نــگاه صرف اقتصادی به این موضوع نداشــتیم و
میخواهیم با تولید فیلمهای رزمیو اکشن ،ضمن پاسخ
به نیاز مخاطبان این فیلمها ،بســتر الزم را برای ورود و
تشــویق جوانان و نوجوانان در رشتههای مختلف ورزشی
فراهم کنیم.
وی که در پردیس ســینمایی مگامــال تهران ،محل
نمایش آتی فیلم خروج ســخن میگفت اظهار داشــت:

داوران و مدیران جشنواره ،بازی پیچیده تقسیم جوایز را باختید!
واقعا باید به داوران و مدیران جشــنواره ســی و
ششم تبریک گفت .این هوشمندانهترین و مهندسی
شدهترین شکل تقسیم جوایز برای راضی نگه داشتن
همه بود .این که خود داورها در این مهندسی نقش
داشتند یا از طرف دبیر جشنواره و مدیران سینمایی
تحمیل شــده بود ،مهم نیســت .مهم خروجیست.
فقط آنها یک فاکتور را در این معادله نادیده گرفتند:
ابراهیم حاتمیکیا .در ادامه مرور میکنیم مهندسی
شده یعنی چه.
به گزارش آی ســینما«-1 ،عرق سرد» به عنوان
فیلمی که در ســیبل تیراندازی «گروههای فشــار»
خارج از سینماســت ،از نظر داوران بازیگران خوبی
داشــته و پنج بازیگــرش کاندیدا شــدند و داوران
قرار بوده بــه دو تا از این پنج تــا جایزه بدهند .به
شــکل اتفاقی همان دو بازیگر (امیر جدیدی و سحر
دولتشــاهی) برای «عرق ســرد» و یک فیلم دیگر
(درباره امیر جدیدی مشــترک بــا «تنگه ابوقریب»
و درباره ســحر دولتشــاهی مشــترک با «چهارراه
استانبول») نامزد میشــوند و وقتی جایزه گرفتند،
آن یــک فیلم دیگر «زهر» قضیــه را گرفت .داورها
انــگار حتی به این هم فکر کــرده بودند که این دو
بازیگر در «عرق ســرد» نقش دو آدم ریاکار را بازی
میکنند و به اصطالح نقش منفی هستند و خالصه
همه شائبهها را برطرف کردند.
« -2مغزهــای کوچــک زنــگ زده» فیلم مورد
پســند تماشــاگران بود .این احتمــاال از نیمه دوم
جشنواره به بعد مشخص بود .بخش قابل توجهی از
منتقدان سینمایی هم مدافع فیلم بودند .ضمنا این
فیلم در کنار «عرق ســرد» و «بمب؛ یک عاشقانه»
نمایندههای شاخص ســینمای بخش خصوصی در
برابر سینمای دولتی و ارگانی بودند .چهار جایزه این
فیلم یکی مشترک با «به وقت شام» بود (صداگذاری،
بــه دلیل حضور یک صداگذار در دو فیلم) ،دومی به
شکل مضحکی با «کامیون» مشترک بود (در بخش
فیلمنامه دو ســیمرغ دادند) ،سومی جایزه بهترین
فیلم از نگاه هنر و تجربه بود (که خود هومن سیدی
از گرفتنش تعجب کــرد) و چهارمی هم که داوران
غالمرضــا فرجــی از اکــران دو
فیلم جدیــد در ســینماها خبر داد و
گفت :فیلم ســینمایی «بــدون تاریخ،
بــدون امضا» و همچنیــن فیلم مجید
مجیدی بر اســاس تاریخــی که اعالم
شــده و قراردادشان بســته شده یعنی
از چهارشــنبه  25بهمنماه روی پرده
ســینماها خواهنــد رفت .ســخنگوی
شــورای صنفی نمایش در گفتوگویی
با ایسنا درباره وضعیت نمایش فیلمها

نقشی در آن نداشتند و فیلم منتخب تماشاگران بود.
« -3بمب؛ یک عاشقانه» پیمان معادی دو جایزه
گرفت؛ یکی برای بهتریــن طراحی لباس و دیگری
جایزه ویژه هیات داوری .پس داوران جشــنواره به
نمادهای بخش خصوصی در مجموع هشــت جایزه
دادند.
« -4تنگــه ابوقریــب» به هر دلیــل فیلم مورد
پســند داوران بوده و شــش جایزه گرفت ،از جمله
بهترین فیلم .ســرمایه گذار این فیلم موسســه اوج
امســال فیلمهای دیگری هم در جشنواره داشت و
به نظر میرسد نهاد جدیدیست که در حوزه تولید
فیلمهای ایرانی قرار اســت نقش جدیتر بازی کند.
ابعــاد تکنیکی ابوقریب طوری بود که میتوانســت
جوایز بیشــتری بگیرد و کســی معترض نمیشد.
«ســرو زیر آب» هم هرچند با مشــارکت چند نهاد
ســاخته شــده ،اما موضوع و رویکرد فیلم از سوی
منتقدان سینمای ارگانی زیر سوال نبود و سه جایزه
(از جمله بهترین فیلم از نگاه ملی) را گرفت.
 -5حساســیت برانگیزترین فیلم جشــنواره «به
وقت شــام» ســه جایزه گرفت ،از جملــه بهترین
کارگردانــی (که در همان مضحکه دو ســیمرغ در
یک رشــته ،با «تنگه ابوقریب» مشترک بود) .اینجا
داوران ابتکار جالبی داشــتند و ظاهرا با یک تیر دو
نشان زدند .هم به تکنیکیترین فیلم از نظر اکثریت
یعنی ابوقریب جایزه دادند و هم با یک سیمرغ اضافه
به حاتمیکیا ســعی کردند شــان او را نگه دارند و
از تالشــش تقدیر کنند .امــا همین حرکت پیچیده
به ضد خودش تبدیل شــد .ظاهــرا هیات داوران و
تیم مدیریتی جشنواره نگران بودند (و سهم نگرانی
هریک از این دو گروه مشــخص نیست) اگر مثل دو
سال پیش که «بادیگارد» در رشتههای اصلی حتی
نامزد هم نشد ،داد حاتمیکیا دربیاید و مصاحبههای
آتشین کند و جشنواره بعد از برگزاری دچار حاشیه
شود .پس رشته بهترین کارگردانی را قربانی کردند.
از ســوی دیگر در رشــته بهترین فیلمنامه هم دو
ســیمرغ دادند که یعنی کیفیت فیلمها خوب بوده
و از ایــن قبیل؛ انگار رد گم کردنــد .اما آنها فاکتور

شــخصیت منحصربفرد حاتمیکیا را نادیده گرفتند.
او همیشــه «طلبکار» است ،همیشــه ناراضیست.
فیلمــش جایزه بگیرد ،از منتقدان فیلم گله میکند.
جایزه نگیرد ،به مدیــران حمله میکند .تجربه این
سالها نشان میدهد حاتمیکیا در عرصه عمومی به
هجوم و حمله معتقد اســت ،نه سیاست و بدهبستان
(پشــت پرده را خبر نداریــم) .داوران و مدیران اگر
به حاتمیکیا جایــزه نمیدادند ،احتماال او بیرون از
فضای جشــنواره تیغ تیز انتقاد را بیرون میکشید.
وقتی بــه او جایزه دادند نه تنها ســکوت نکرد ،که
فریاد زد و بهانه خوبی هم داشــت :مجری مشترک
برنامه ســینمایی تلویزیون و اختتامیه جشــنواره! و
به این بهانه خودش را مظلوم نشــان داد .فریادهای
حاتمیکیا در اختتامیه جشنواره فیلم فجر تا مدتها
انعــکاس خواهد داشــت .برای طرفــداران خودش
و فیلمش یــک جور و برای مخالفــان او و فیلمش
جور دیگر .او رسانه را خوب میشناسد و میدانست
بهترین جا برای فریاد زدن همین مراسم است .کلی
خبرنــگار و عکاس و فیلمبــردار آنجا حاضر بودند و
حرفها و عکسها و ویدیوهایش دســت به دســت
میچرخد.
 -6در بازی پیچیده و مهندســی شــده تقسیم
جوایــز میان نمادهای ســینمای بخش خصوصی و
نمایندگان سینمای ارگانی و دولتی ،مدیران و هیات
داوری خواســتند همه را راضی نگــه دارند و دوباره
تاکید میشود که سهم دو گروه از این بازی مشخص
نیســت .اما حاصلش نارضایتی طرفین است .ممکن
اســت این نتایج حاصل به توافق نرسیدن داوران در
تعداد زیادی از رشتهها یا نبود شهامت برای معرفی
یک برنده در دو رشــته مهم فیلمنامه و کارگردانی
باشــد که باعث شــده چنیــن آرایی رقــم بخورد.
دلیلش هرچه باشد ،خوب است اگر داوران و برگزار
کنندگان جشــنواره یک بار فیلم اختتامیه را ببینند
و طعنههای هومن ســیدی و پیمان معادی و سحر
دولتشــاهی را بشــنوند و فریادهای حاتمیکیا را به
خاطر بسپارند .و بعد باور کنند که این بازی پیچیده
تقسیم جوایز را باختند ،بد هم باختند!

آغاز اکران فیلمهای جدید
بعد از پایان یافتن جشــنواره فیلم فجر
بیان کــرد :در گروه ســینما «ماندانا»
فیلم ســینمایی «ما خیلی باحالیم» به
کارگردانــی بهمن گــودرزی ،در گروه
«آزادی» فیلــم ســینمایی «کمــدی
انسانی» ســاخته محمد هادی کریمی
و در گروه ســینما «اســتقالل» فیلم

سینمایی «آیینه بغل» ساخته منوچهر
هادی به اکران خود ادامه خواهند داد.
او ادامــه داد :همچنیــن در گــروه
قدس فیلم ســینمایی «عشقوالنس»
بــه کارگردانــی محســن ماهینی به
اکران خــود ادامه میدهــد و قرارداد
بعدی این ســینما برای فیلم سینمایی

«بدون تاریخ بدون امضا» ساخته وحید
جلیلوند اســت کــه از  ۲۵بهمن ماه
اکران خواهد شــد .در گــروه کوروش
نیز فیلم سینمایی «من یک ایرانیام »
ساخته محمدرضا آهنج دو هفته است
که روی پرده ســینما است و قرار شده
است بعد از آن فیلم مجید مجیدی به
نام «پشــت ابرها» (آن سوی ابرها) از
 ۲۵بهمنماه با همین ســرگروه اکران
شود.

هنــر و ورزش بعنوان دو مقوله آزاد ،گســترده ،متنوع و
لــذت بخش و مهمترین اصل بنیــادی پرورش خالقیت
است.
سهراب زاده در ادامه به هزینه ساخت این فیلم اشاره
کــرد و گفت :برای ســاخت این فیلــم  ٣میلیارد تومان
هزینه شده است.
ســعید پیرو بازیگر نقش اول فیلم خروج نیز در ادامه
این نشست خبری با بیان اینکه  30سال است تولید فیلم
اکشن در ایران فراموش شده است ،گفت :انتقاد میشود
که چرا به سمت تولید اکشن رفته ایم پاسخ این است که
چون این سینما مخاطب جوان دارد.

وی افــزود :امــروز چــرا طبقــات کارگــر و جوانان
شهرســتانی یا پایین شهری سینمای مورد عالقه خود را
ندارند؟ آنها با ســینمای امروز ما ارتباط برقرار نمیکنند.
اگر میخواهیم جوانان ســالم داشته باشیم باید سینمای
رزمیرا توســعه بدهیم .سعید پیرو ،اســماعیل اکبری،
مســلم دارابی ،نعمت جاللی ،پیمان شــیخی ،احســان
قائدی ،ستاره سهرابزاده ،الهام جدی ،مرادی و جعفری
در ایــن فیلم ایفــای نقش میکننــد و چنگیر جلیلوند،
حســین عرفانی ،تورج نصر ،جواد پزشــکیان و شــایان
شــام بیاتی نیز از جمله دوبلورهای این فیلم ســینمایی
هستند.

