
گروه سینما و تلویزیون - جوایز لومیر که به عنوان گلدن گلوب فرانسه 
شناخته می شود شب پیش برندگانش را شناخت.

فیلم درام »روابط عاشــقانه« ساخته امانوئل مورت در جوایز فیلم لومیر 
۲۰۲۱ برنده جایزه بهترین فیلم شد و مایون به خاطر درام تاریخی »دی ان ای« 

توانست جایزه بهترین کارگردان را از آن خود کند.
جوایز لومیر که از جمله نخســتین جوایز فصل هســتند، با رای حدود 
۱۳۰ نماینده بین المللی از ۴۰ کشور اهدا می شوند و معادل فرانسوی گلدن 
گلوب شناخته می شوند. هر دو عنوانی که برنده جوایز امسال لومیر شدند در 

فستیوال فیلم کن ۲۰۲۰ حضور داشتند و پخش شدند.
»روابط عاشــقانه« یازدهمین ساخته مورت بازیگر و فیلمساز محبوبی 
است که در سال ۲۰۱۸ با درام »مادمازل دو ژونکوییه« به شهرت بین المللی 
رسید. این فیلم توسط نت فلیکس خریداری و با عنوان »بانو جی« در سراسر 
جهان پخش شــد. »دی ان ای« که پنجمین ســاخته مایون است، از تاریخچه 
خانوادگی خود این فیلمساز استفاده می کند و درباره یک زن جوان فرانسوی 

است که بعد از مرگ پدربزرگ الجزایری خود در گذشته او کنکاو می کند.
این فیلم در تابستان و اوایل پاییز در مجموعه ای از فستیوال ها از جمله 
زوریخ، گنت و سن سباستین پخش شد و در سن سباستین توانست جایزه 

مخاطبان را از آن خود کند.
استفانی دوموستیه توانست به خاطر فیلم درام خانوادگی »دختر با النگو« 
برنده جایزه بهترین فیلمنامه شود. در این فیلم که سال ۲۰۱۹ در لوکارنو پخش 
شده بود، روشی زم و کیارا ماسترویانی نقش زوجی را بازی می کنند که دختر 
نوجوان شــان متهم به قتل شده است. فیلم »ما دو تا« نخستین ساخته فیلیپو 
منگتی کارگردان ایتالیایی هم برنده دو جایزه لومیر شد. منگتی توانست جایزه 
بهترین فیلم را از آن خود کند و باربارا ســوکووا و مارتین شــوالیه به خاطر 
نقش آفرینی شان در این فیلم به طور مشترک برنده جایزه بهترین بازیگر زن 
شــدند.این فیلم همچنین نامزد فرانسه در بخش بهترین فیلم خارجی زبان 

اسکار امسال است.
در بخش بهترین فیلم بین المللی »مردی که پوستش را فروخت« ساخته 
کوثر بن هنیه از تونس جایزه دریافت کرد. »یلدا« ســاخته مسعود بخشی از 
ایران از نامزدهای این بخش بود.فیلم »انحصار خشونت« دنیل دوفرازنه برنده 
جایزه بهترین فیلم مســتند شد. این پروژه به اکتشاف در خشونت پلیس در 

فرانسه می پردازد.

با رای ۱۳۰ نماینده از ۴۰ کشور؛

»روابط عاشقانه« در صدر جوایز
 لومیر فرانسه
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گروه ســینما و تلویزیون - پس 
از چراغ سبز رئیس مرکز اطالع رسانی 
و روابط عمومی وزارت بهداشت طی 
بازدید از ستاد برگزاری جشنواره فیلم 
فجر برای میزبانــی از مردم با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، احتمال فعال 
شــدن بخــش مردمی ســی و نهمین 

جشنواره فیلم فجر قوت گرفته است.
در همین راســتا جلساتی درباره 
نحوه فروش بلیت برای ســینماهای 
مردمــی و نیز ســاز و کار اجرایی این 
بخش در جشــنواره سی و نهم برگزار 

شده است.
از هفته گذشــته دست اندرکاران 
دبیرخانه جشــنواره فجر جلساتی را 
با صاحبان ســامانه های آنالین فروش 
بلیت با محوریت ســمفا داشــته اند تا 
برنامه ریزی ها برای انجام بلیت فروشی 
مردمی صورت بگیرد، در این جلسات 
مقرر شده مثل ســال های گذشته یک 
ســامانه خاص به صورت انحصاری 
متولــی فروش بلیت نباشــد به همین 
ترتیب انحصار شکســته می شــود، 
همچنین قرار اســت هر سامانه ای که 
تمایل به بلیت فروشی در جشنواره دارد 

درخواست خود را اعالم و نیازهای فنی 
خــود را در این مدت آماده کند. ضمن 
اینکه در مدت باقی مانده باید ساز و کار 
سمفا و نواقص فنی آن بررسی و آماده 

میزبانی و خرید بلیت شود.
امسال به دلیل کرونا و محدودیت ها 
قرار نیســت مثل ســال های گذشته 
بلیت هــای بخش مردمــی به صورت 
سری فروخته شود، سالن های مردمی به 
شکل یک سوم ظرفیت میزبان مخاطبان 
خواهــد بود و مخاطبان باید بلیت ها را 

تکی بخرند، تمام بلیت ها هم به شکل 
آنالین فروخته می شود. همچنین خرید 
بلیت به صورت گیشــه ای امکان پذیر 

نیست دیگر خبری از صف های خرید 
بلیت در مقابل سینماها نخواهد بود.به 
منظور حفظ پروتکل های بهداشــتی و 

انجام ضدعفونی سالن های سینما فاصله 
بین سانس ها بیش از یک ساعت خواهد 
بود در این فرآیند بر خروج نفرات قبلی 
از سالن و ساماندهی ورود افراد جدید 
نیز نظارت می شود. در سال های گذشته 
برخی صنوف و نهادهایی از سهمیه های 
اختصاصــی در بخش بلیت برخوردار 
بودند اما امســال به صنوف بلیت های 
ســهمیه ای از طریق خرید آنالین داده 
می شــود.متولیان صنف بــه اعضای 
خود کدهایــی ارائه می دهند تا آنها در 

هر زمان دلخــواه از این بلیت ها برای 
رزرو استفاده کنند. همچنین قرار است 
از همه ناوگان قابل اســتفاده سینماها، 
استفاده شــود تا فاصله های اجتماعی 
و پروتکل های بهداشتی رعایت شود.
دربــاره تعداد بلیت هــا و زمان فروش 
هنوز تصمیم گیری نشده و این موضوع 
بستگی به بازبینی فیلم ها دارد چون این 

مرحله به دلیل آمــاده نبودن فیلم ها به 
کندی پیش می رود و فیلم هایی که هنوز 
نسخه اصلی خود را آماده نکرده اند، زیاد 
است و احتمال دارد این وضعیت تا اول 

بهمن طول بکشد. 
کیانوش جهانپــور رئیس مرکز 
اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
بهداشت در حاشیه بازدید از دبیرخانه 

جشــنواره فیلم فجر دربــاره برپایی 
جشــنواره با حضور مخاطبان گفت: 
جشنواره ســی و نهم با محدودیت ها 
و بر اســاس ارزیابی ریسک برپایی آن، 
برگزار خواهد شــد. از مردم اســتدعا 
داریم در این دوره جشنواره، با رعایت 
اصــول و توصیه نامه های بهداشــتی 

شرکت کنند.

گروه ســینما و تلویزیون - در 
فاصلــه کمتر از دوهفتــه مانده به آغاز 
سی ونهمین جشــنواره فیلم فجر سه 
فیلــم جدید آخرین مراحل فنی را طی 
می کنند. فردین خلعتبری موسیقی فیلم 
سینمایی مصلحت نظام به تهیه کنندگی 
محمدرضا شــفاه و کارگردانی حسین 
دارابی را ساخت. خلعتبری که در کارنامه 
کاری خود موسیقی آثار خاطره انگیزی 
چون شــب دهم، مدار صفــر درجه، 
اتوبوس شــب، به رنگ ارغوان را دارد، 
موسیقی فیلم مصلحت نظام را نواخت و 
همزمان با اتمام ساخت موسیقی و سایر 
مراحل فنی، نسخه نهایی با اتمام مراحل 
فنی به دفتر جشنواره تحویل شد. فیلم 
ســینمایی مصلحت نظام که محصول 
مشــترک حوزه هنری و سازمان هنری 
رسانه ای اوج می باشد، نخستین تجربه 
کارگردانی ســینمایی حسین دارابی به 
شمار می رود و یک تریلر جاسوسی- 

امنیتی اســت که داســتان آن در اواخر 
دهــه ۵۰ می گذرد. مصلحــت نظام 
سومین فیلم تولیدشده در باشگاه فیلم 
ســوره است که با بازی فرهاد قائمیان، 
وحید رهبانی، مهدی حسینی نیا، مجید 
نوروزی، امیر نوروزی و نازنین فراهانی 
در سکوت خبری جلوی دوربین رفت 
و در جشنواره فیلم فجر حضور خواهد 

داشت.
پوستر لب خط منتشر شد

پوســتر فیلم سینمایی لب خط به 
نویسندگی و کارگردانی علی جبارزاده 
و تهیه کنندگی علی عبدالعلی زاده منتشر 
شد. طراحی پوستر این فیلم سینمایی را 
شایان شفابخش بر عهده داشته است. 
دومین تجربه کارگردانی علی جبارزاده 
در بســتری اجتماعی با رگه های طنز 

روایت می شود.
نیما شــعبان نــژاد، روشــنک 
گرامــی، هومــن حاجــی عبداللهی، 

محیــا دهقانی،ســیاوش چراغی پور، 
رضــا داودنژاد، الله صبــوری، هامون 
سیدی،کاظم نوربخش، علیرضا مهران، 
مونا کرمی، علی کاظمی و سمیرا حسن 
پور )با حضور( نسیم ادبی، محمدرضا 
داودنژاد، ســعید امیر ســلیمانی، صفر 
کشــکولی و بــا هنرمندی جمشــید 
هاشــم پور بازیگران این فیلم پر چهره 
هســتند.  لیال بهــادری مجری طرح و 
سرمایه گذاری این فیلم سینمایی انجام 
می دهد. این فیلم روایت جوانی به اسم 
رضا )با بازی نیما شعبان نژاد( است که 
در جنوب تهران لب خط زندگی می کند 
و از معــدود آدم هایی در دنیاســت که 

سندرم هایپرتیمزیا دارد.
رونمایــی از پوســتر فیلم 

سینمایی آهو
فیلم ســینمایی آهو به کارگردانی 
هوشنگ گلمکانی و تهیه کنندگی جواد 
نوروزبیگی با پایان مراحل صداگذاری 

و موسیقی قرار اســت برای اولین بار 
در ســی ونهمین جشنواره فیلم فجر به 
نمایش در بیاید. همچنین در آســتانه 
آغاز جشــنواره فیلم فجر، پوستر فیلم 

سینمایی آهو رونمایی شد. آهو حکایت 
انزوای خودخواســته دختری است که 
آرزوهایش را بربادرفته می بیند اما هنوز 
امیدش را از دســت نداده است. رضا 

کیانیان، علی مصفا، حامد کمیلی، سهیال 
رضوی، رضا یزدانی و ســپیده آرمان 
از جمله بازیگران این فیلم ســینمایی 

هستند.

گروه سینما و تلویزیون - فیلم 
»ایــران ۶۸« که فضایی طنز و کمدی 
دارد با پایان فیلمبرداری وارد مرحله 

تدوین شده است.
فیلمبرداری فیلــم »ایران ۶۸« 
بــه نویســندگی و کارگردانی متین 
اوجانــی و تهیه کنندگی حمیدرضا 
دشــتی بــه پایان رســید و این فیلم 

مراحل پس از تولید را می گذراند. 
فیلــم »ایران ۶۸« به تازگی وارد 
مرحله تدوین شده است و همچنین 
دیگــر مرحل فنی ایــن فیلم از قبیل 

صداگذاری هم در حال انجام است. 
این فیلــم در فضایی کمدی و 
مفرح تولید شده و همه لوکیشن های 
آن در استان البرز بوده است و با پایان 
مراحل پس از تولید در شبکه نمایش 

خانگی عرضه می شود. 
»ایران ۶۸« درباره شخصیتی به 
نام امید اســت که بعد از ۴۰ سالگی، 
هنوز کار درســت و حسابی ندارد و 
برای پیشرفت وارد فضای جدیدی 
در منطقــه باال شــهر می شــود که 
موقعیت های متفاوتــی برایش رقم 

می خورد. 
این فیلم پروانه ســاخت خود 
را از سازمان سینمایی دریافت کرده 
است و برای عرضه در شبکه نمایش 

خانگی و پلتفرم ها آماده می شود. 
بازیگران این فیلم حامد آهنگی، 
سیاوش چراغی پور، فرخنده فرمانی 
زاده، مهران رجبی، مجید شهریاری، 
علــی کاظمــی، حشــمت آرمیده، 
 جابــر وثــوق و حمیدرضا دشــتی 

هستند. 
ســایر عوامل این فیلم عبارتند 

از؛ تهیــه کننده حمیدرضا دشــتی، 
کارگردان متین اوجانی، مدیر پروژه 
و برنامــه ریزی بابک کشــن فالح، 
دســتیار تهیه کننده ملیحه دهقانی، 
مدیر تولید پرویز کاظم لو، جانشین 
تولید محمد نیک آیین، دســتیار اول 
کارگردان ســیاوش درستکار و علی 
آشــتیانی، طراح گریم بابک کشــن 
فالح، منشی صحنه یاسمن چراغعلی 
و ســمانه دالوند، مدیر فیلمبرداری 
حمید شــکوهی، صدابــردار جواد 
یمقی، طــراح صحنه و لباس عباس 

عبدی، تدویــن متین اوجانی، 
علــی  صداگــذاری محمــد 
درگاهی، گریم زهره شکرگزار 

و حسین محمد حسن پور، مدیر 
امــور هماهنگــی مجیــد ملکی، 
مدیر تدارکات ســعید محبوبی، 

کمالپور،  حســین  عکاس 
صحنه  پشت  تصویربردار 
محمد طاهری، هماهنگی 
دشتی فیلم، مجری طرح 

موسسه هنری سوته 
دالن.

گروه ســینما و تلویزیون - 
برنــدگان انار طالیــی نهمین دوره 
جشــنواره فیلم های ایرانی استرالیا 

معرفی شدند.
مراسم اهدای جوایز انار طالیی 
نهمیــن دوره جشــنواره فیلم های 
ایرانی اســترالیا بــه مدیریت آرمین 
میالدی، به میزبانی ســفارت استرالیا 
در تهران برگــزار و جوایز برندگان 
طی مراسمی با حضور سفیر استرالیا 

و هیئت داوران اهدا شد.
هیئت داوران جشنواره متشکل 
از سید غالمرضا موسوی )تهیه کننده(، 
هایده صفی یاری )تدوینگر(، پارسا 
پیروزفر )بازیگر(، منصور ضابطیان 

)نویســنده و روزنامه نگار( و پریناز 
ایزدیــار )بازیگر( معرفی شــدند و 
منصور ضابطیــان به عنوان نماینده، 

بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد.
اولیــن جایــزه نهمیــن دوره 
جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا در 
مراســم اختتامیه جایزه فیلم منتخب 
تماشــاگران بود که به توسط سفیر 
ایران در اســترالیا به محسن تنابنده 

برای فیلم »قسم« اهدا شد.
جایزه بهترین فیلم اول توســط 
ابراهیم ابراهیمیان اهدا شد به حسین 
امیری دوماری و پــدرام پورامیری 
کارگردانان فیلم »جاندار« که توسط 

پورامیری دریافت شد.

جایزه بهترین فیلمنامه اهدا شد 
به محســن قرایی و محمد داوودی 
برای فیلم »قصر شیرین« که محسن 

قرایی این جایزه را دریافت کرد.
در ادامه از بهدخت ولیان برای 
بــازی در فیلم »پیلوت« تقدیر شــد 
و بــه دلیل غیبت پارســا پیروزفر در 
این مراســم، امیر اسفندیاری جایزه 
بهترین بازیگر زن را به ژیال شــاهی 

برای فیلم »قصر شیرین« اهدا کرد.
در ادامــه ایــن مراســم جایزه 
بهترین کارگردانی به محسن تنابنده 
بــرای فیلم »قســم« تعلق گرفت که 

توســط هایده صفی یاری به او اهدا 
شد.

صحبــت هــای محســن 
تنابنده پس از دریافت جایزه

تنابنده پس از دریافت جایزه اش 
ضمن تشــکر از هیئت داوران گفت: 
خیلی تشکر می کنم از هیئت داوران و 
می دانم که در حضور آقای میرکریمی 
به مــن لطف کردند تا من در کنار او 

یاد بگیرم و فیلم های بهتری بسازم.
جایــزه ویــژه هیئــت داوران 
توســط منصور ضابطیان اهدا شــد 
بــه رضا جمالی برای فیلم »پیرمرد ها 

نمی میرند«.
جایــزه بهترین فیلم توســط 
غالمرضا موسوی به »قصر شیرین« 

ساخته رضا میرکریمی اهدا شد.
میرکریمی هم پس از دریافت این 
جایزه ضمن تشــکر از سفیر استرالیا 
در ایران گفت: می خواستم از آرمین 
میالدی تشکر کنم به دلیل استمراری 
که در برگزاری این جشــنواره داشته 
اســت. جشنواره ها کوچک یا بزرگ 
یک فرصت هســتند بــرای ملت ها 
تا بتواننــد ارتباط فرهنگی داشــته 
باشند. جشنواره هایی مثل جشنواره 
فیلم هــای ایرانی اســترالیا می تواند 
مسافت های خیلی دور مثل از اینجا 

تا استرالیا را کوتاه کند.
وی ادامه داد: باید دست مریزاد 
گفــت به خــودش و تیمــش برای 
برگــزاری این جشــنواره و به دلیل 
اینکــه یک هیئــت داوری حرفه ای 
بــرای این کار انتخاب کرده اســت. 
من از تک تک اعضای هیئت داوران 
به دلیل توجهی که به فیلمم داشتند، 
تشکر می کنم. امیدوارم این جشنواره 
روز به روز بزرگ تــر و حرفه ای تر 
شــود و از همه مهم تر اینکه سینمای 
ایران را بیشــتر و بیشــتر به کشــور 
بزرگی مثل استرالیا معرفی کند که ما 
می شناســیمش هرچند که از آن دور 

هستیم.

مذاکرات میان مسئوالن سی ونهمین جشنواره فیلم فجر و متولیان حوزه فروش بلیت و سینماداران، برای میزبانی ایمن 
از مخاطبان مردمی در این دوره از جشنواره، شرایط ویژه ای را رقم زده است.

گروه ســینما و تلویزیون - اکران 
۲۰۲۰ شاید بحرانی ترین اکران همه ادوار 
تاریخ سینما بود. بسیاری از صاحبان فیلم ها 
تصمیــم گرفتند برنامه اکران آثارشــان را 
متوقف کنند. آنها امیدوارند در سال ۲۰۲۱ 

اوضاع آرام شود. 
هنوز البته هیچ چیز معلوم نیست اما با 
این حال ترافیک اکران فیلم های هالیوودی 
برای ســال پیش رو ترافیک سنگینی است 
و بســیاری از آثار مهم ســینمایی، رقابت 

دشواری با هم خواهند داشت. 
نکته مهم دیگر این است که در صورت 
موفقیت آمیز بودن برنامه های کنترل کرونا 
و بازگشــایی ســینماها از یکسو هم مردم 
اشتیاق بیشتری برای حضور در سینماهای 
جهــان دارنــد و هم فیلم هــای پرفروش 
بیشتری در صف اکران قرار دارند. تجمیع 
این دو موضوع، باعث شــده تا کارشناسان 
سال ۲۰۲۱ را یکی از سال های بسیار موفق 

برای بازار سینما بخوانند.
سریع و خشمگین ۹: به کارگردانی 
جاستین لین نهمین فیلم مجموعه سینمایی 
اکشن »سریع و خشمگین« است. این فیلم 
دنباله »سرنوشت خشــمگین« )۲۰۱۷( و 
اولین فیلم از زمان »ســریع و خشــمگین 

۶« )۲۰۱۳( اســت کــه لیــن کارگردانی 
کــرده. در فیلــم جدید اعضــای گروه و 
خانــواده دومینیک تورتو مســابقه دهنده 
خیابانــی )با بازی دیزل( بــرای مبارزه با 
یکی از بااستعدادترین آدمکش های دنیا و 
راننده های زبده گرد هم می آیند. جان سینا 
در فیلم نقش یاکوب برادر دومینیک را که 

سال ها از او دور بوده، بازی می کند.
گزارش فرانسوی: وس اندرسن 
در تازه ترین ســاخته خود مانند بسیاری از 
فیلم های قبلی اش ســتاره های مختلفی را 

گرد هم آورده است. 
تیموتی شاالمه، تیلدا سوئینتن، سرشا 
رونان، بیل موری، جفری رایت، فرانسیس 
مک دورمند، الیزابت مــاس و خیلی های 
دیگر در فیلم پرستاره »گزارش فرانسوی« 
بــازی می کننــد.از »گزارش فرانســوی« 
به عنوان »نامه عاشــقانه به خبرنگاران« یاد 
شده است. فیلم سه خط داستانی متفاوت 

را پی می گیرد.
مینیون ها ظهور گرو: انیمیشــن 
کامپیوتــری »مینیون ها: ظهــور گرو« به 
کارگردانــی کایل بالــدا دنباله »مینیون ها« 
)۲۰۱۵( و پنجمین فیلم مجموعه سینمایی 
»مــن نفرت انگیز« اســت. پی یــر کوفن، 

پــی.  تاراجــی 
هنسن، میشل یئو، 
آر . زد. آ، ژان-کلود 

ون دام، راســل برند، 
جولــی انــدروز و آلن 

آرکین از دیگر صداپیشه های 
»مینیون ها: ظهور گرو« هستند.

اسلشــر  فیلم  کندی من: 
و فراطبیعــی »کندی من« یا 
»آب نبــات فــروش« را نیا 
داکوستا از روی فیلم نامه ای 
که با همکاری جردن پیل 
کارگردان و فیلم نامه نویس 
برنده اسکار و وین رزنفلد 

نوشت، کارگردانی کرد. 
این فیلم دنباله مستقیم 
فیلم ترســناک »کندی من« 
)۱۹۹۲( ســاخته برنارد رز 
با بازی ویرجینیا مدســن و 
کاســی لمونــز و چهارمین 
فیلــم مجموعه ســینمایی 
»کندی من« است و بر مبنای 
قصه کوتاه »ممنوع« نوشــته 

کالیو بارکر ساخته شده است.
تریلر  دوئــل:  آخرین 
تاریخی »آخرین دوئل« را 
ریدلی اســکات بر مبنای 
کتاب »آخرین دوئل: یک 
داستان واقعی محاکمه از 
طریق مبارزه در فرانســه 
نوشــته  قرون وســطایی« 
اریــک یاگــر کارگردانی 
کرده است. فیلم نامه 

را بن افلک، مت دیمون و نیکول هولوفشنر 
نوشته اند. دیمون نقش اصلی را مقابل آدام 
درایور و جودی کامر بازی می کند و افلک 

در یک نقش مکمل ظاهر شده است.
ماموریــت: غیرممکــن ۷: فیلم 
جاسوسی-اکشــن »ماموریت: غیرممکن 
۷« به نویســندگی و کارگردانی کریستوفر 
مکــواری را شــرکت پارامونت پیکچرز 

روانه سینماها می کند. 
کــروز در فیلم هفتم مجموعه موفق 
»ماموریــت: غیرممکن« بار دیگر به نقش 
 IMF ایتن هانت مامور تیم
)نیــروی ماموریت های 
شــاخه  غیرممکــن(، 
غیررسمی سیا و 
رهبر تیم مقابل 
دوربیــن رفتــه 
اســت. جزئیات داستان 
فیلم جدید هنوز اعالم 

نشده است.
کابوس:  کوچه 
روان شــناختی  تریلــر 
»کوچــه کابــوس« را 

گی یرمو دل تورو کارگردان برنده اســکار 
بر مبنای رمانی به همین نام نوشــته ویلیام 
لیندزی گرشام کارگردانی می کند. دل تورو 
برای »شــکل آب« )۲۰۱۷( برنده اســکار 
بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شــد. او 
موزیکال انیمیشن استاپ موشن »پینوکیو« 
)Pinocchio(  بر مبنای داستان محبوب 
کارلــو کولودی نویســنده ایتالیایی را نیز 
آماده نمایش دارد که تاریخ اکران آن هنوز 

مشخص نیست.
داســتان وســت ســاید: درام 
موزیکال رمانتیک »داستان وست ساید« به 
کارگردانی استیون اسپیلبرگ، با اقتباس از 
موزیکال معروف که اولین بار در ۱۹۵۷ در 
برادوی به صحنه رفت، ساخته شده است. 
اَنســل الگورت و ریچل زگلر بازیگر 
تازه کار در این فیلم در نقش دو عاشق تونی 

و ماریا ظاهر شده اند. 
اقتباس تونی کاشنر نمایش نامه نویس 
برنده جایزه پولیتزر از »داســتان وســت 
ســاید«، که خود اقتباسی آزاد از »رومئو و 

ژولیت« شکسپیر است،
اســپایدرمن ۳: فیلــم ابرقهرمانی 
»اسپایدرمن۳« تازه ترین اقتباس سینمایی 
از شــخصیت معروف مــارول کامیکس 

اســت که به تهیه کنندگی کلمبیا پیکچرز و 
مارول استودیوز در حال فیلم برداری است 
و ســونی پیکچرز ریلیزینــگ آن را روانه 

سینماها خواهد کرد. 
این فیلم بــه کارگردانی جان واتس 
دنباله ای بر دو فیلم »اسپایدرمن: بازگشت 
بــه خانه« )۲۰۱۷( و »اســپایدرمن: دور از 
خانه« )۲۰۱۹(، هر دو به کارگردانی واتس 
و بیســت و هفتمین فیلم »جهان سینمایی 

مارول« است.
ماتریکس ۴: کیانــو ریوز، کری-
آن مــاس، جادا پینکت اســمیت، لمبرت 
ویلســن و دانیل برنهارت نقش های خود 
را در چهارمیــن فیلــم مجموعه علمی-
تخیلــی محبــوب »ماتریکــس« تکرار 
کرده اند. »ماتریکس ۴« را النا واچوفسکی 

کارگردانی کرده است. 
النا واچوفسکی یکی از دو کارگردان 
و فیلم نامه نویس ســه فیلم قبلی شــامل 
»انقالب هــای   ،)۱۹۹۹( »ماتریکــس« 
ماتریکــس« )۲۰۰۳( و »ماتریکس دوباره 
پُرشــده« )۲۰۰۳( بود که روی هم ۱,۶۳۲ 
میلیــارد دالر در دنیــا فروش داشــتند. 
»ماتریکس ۴« را شــرکت بــرادران وارنر 

روی پرده می فرستد.

ترافیک بزرگان سینما برای اکران ۲۰۲۱

سه فیلم در آخرین مراحل فنی

حامد آهنگی با کمدی »ایران ۶۸« به شبکه نمایش خانگی می آید

محسن تنابنده از جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا جایزه گرفت

بلیت فروشی سری لغو شد؛

شرایط ویژه میزبانی
 سینماهای مردمی »فجر۳۹«

کیانــوش جهانپور رئیس مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی 
وزارت بهداشــت در حاشــیه بازدید از دبیرخانه جشنواره فیلم 
فجر درباره برپایی جشنواره با حضور مخاطبان گفت: جشنواره 
ســی و نهم با محدودیت ها و بر اساس ارزیابی ریسک برپایی آن، 
برگزار خواهد شــد. از مردم استدعا داریم در این دوره جشنواره، 
با رعایــت اصول و توصیه نامه های بهداشــتی شــرکت کنند.


