
گروه ســینما و تلویزیون -فیلم ســینمایی »عوامل انســانی« ساخته 
 رونــی تروکر در ســی  و هشــتمین جشــنواره جهانی فیلــم فجر روی 

پرده می رود.
به گزارش ستاد خبری سی  و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، فیلم 
ســینمایی »عوامل انسانی« ساخته رونی تروکر که پیش از این در جشنواره 
ســاندنس و بخش پانورامای هفتادویکمین جشنواره فیلم برلین حضوری 
موفق داشــت، در سی و هشــتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در 

می آید.
»عوامل انســانی« دومین ســاخته بلند رونی تروکر است. تروکر که با 
فیلم کوتاه »تابســتان« در جشــنواره برلین و با اولین فیلم بلند خود »تارکان 
دنیا« در بخش افق های هفتادوسومین جشنواره فیلم ونیز شرکت کرده بود، 
در »عوامل انســانی« بار دیگر از چندزبانی آدم ها در موقعیت همزیستی در 

اروپای متحد سخن می گوید.
خط اصلی داســتان فیلــم چنین اســت: »آرامش خانــواده ای که با 
۲ زبان ســخن می گویند در شــهری بــا زبان هایی متفاوت، بــا حادثه ای 
تهدیدآمیز به هم می ریزد. تفســیر هر شــخصیت از اتفاقــی که روی داده 
و ناهمگونــی آنــان در جریان ایــن حادثه تا اتفاقات بعــدی، پنجره ای به 
 روزگار کنونی می گشــاید؛ روزگاری که در آن حتی دو نفر یکســان سخن 

نمی گویند.«
تروکــر درباره ایــن فیلم گفته اســت: »من می خواســتم بازتابی از 
چگونگی تأثیرپذیری جامعه را از عصر رسانه جدید ارائه کنم. می خواستم 
 بگویــم که این امــر چگونه بر عالم صغیــری که خانواده نــام دارد، تأثیر 

می گذارد. 
ایــن نقیضه در آنجا رخ می دهد که والدین در عالم ارتباطات حرفه ای 
هســتند، اما در زندگی خصوصی دیگر بــا یکدیگر صحبت نمی کنند و به 

فرزندان خود گوش فرا نمی دهند.«
ســی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر از ۵ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ به 
دبیری محمدمهدی عســگرپور نویســنده، کارگردان و تهیه کننده سینما در 

تهران برگزار می شود.

»عوامل انسانی« در سی  و هشتمین 
جشنواره جهانی فجر
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گــروه ســینما و تلویزیون-
مقصــود نعیمی ذاکــر در نشســت 
فضــای  اندیشــکده  تخصصــی 
مجازی مرکز مطالعات ژرفا و جبهه 
انقاب اســامی در فضای مجازی، 
پیشنهاداتی برای ارتقای سطح کیفی 
برنامه »همرفیق« با اجرای شــهاب 

حسینی ارائه داد.
ســیصد و پنجمین نشســت 
تخصصی کارشناســی اندیشــکده 
فضای مجــازی مرکز مطالعات ژرفا 
در فضــای مجازی با حضور مقصود 
نعیمــی ذاکــر مدیر پیشــین مرکز 
پویانمایی صبا و کارشــناس رسانه 

برگزار شد.
نعیمی ذاکــر در ابتــدای این 
نشست عنوان کرد: تعداد کم عوامل 
به خصوص اتاق فکر کوچک برنامه 
»همرفیــق« یکــی از نقــاط ضعف 
»همرفیق« تلقی می شود. اینکه شهاب 
حســینی یکی از اهالی فرهنگ است 
با توجه به سوابق وی برای ما قابلیت 
پذیرش دارد اما حضور حســینی به 
تنهایی برای غنای برنامه کافی نیست، 
قطعاً نقش تهیه کننــده نیز در محتوا 
اندک اســت بنابراین می توان گفت 
که این برنامه محصول ایده و تاش 

فکری شهاب حسینی است.
وی افزود: شــهاب حســینی 
می توانســت بــا تکیه بــر فرهنگ 
لغت دهخدا تصویــر بهتری از واژه 
»همرفیــق« در قــاب تصویر خلق 
کننــد، در این لغت نامه از تعبیر »یار، 
دوســت، همدم، همراه و همنشین« 
برای توضیح کلمه »رفیق« اســتفاده 
شــده اســت اما »همرفیق« حتی از 
واژه »رفیــق« نیز معنــای عمیق تری 
دارد، »همرفیــق« در فرهنگ دهخدا 
به معنای ۲ انســانی اســت که پدر و 
مادر یکسانی دارند حتی در توضیح 

آن آورده اند که »رجوع شــود به واژه 
هم پدر« امــا برنامه »همرفیق« امروز 
چنیــن پیامــی به مخاطــب صادر 

نمی کند.
برنامــه  یــک  ســازندگان 
گفتگومحــور باید پیــش از برنامه 
بــا مهمــان برنامه طــرح موضوع 
داشته باشــند و هماهنگی های اولیه 
صورت بگیرد تــا مخاطب به مرور 
از پرســش های تکراری و فاقد طرح 
فکری دچار دلزدگی نشــودنعیمی 
ذاکر یادآور شد: به طور معمول اسم 
مفهوم محتوایی دارد که مخاطب در 
طول برنامه به دنبال تحقق آن است. 
ســوال این اســت که آیــا برنامه به 
دنبال تبدیل »رفاقت« به »همرفیقی« 
است؟ خیر، چنین مسئله ای احساس 
نمی شــود، این امکان وجود داشت 
که عوامــل با یک طرح پژوهشــی 
متقن عمق بیشــتری به برنامه بدهند 
بنابراین به اعتقاد بنده مهمترین نقطه 
ضعف برنامه »هم رفیــق« نبود یک 
 »فرآیند دقیق طــرح و برنامه ریزی« 

شده است.
این کارشــناس رســانه معتقد 
اســت، ســازندگان یــک برنامــه 
گفتگومحــور باید پیــش از برنامه 
بــا مهمــان برنامه طــرح موضوع 
داشته باشــند و هماهنگی های اولیه 
صورت بگیرد تــا مخاطب به مرور 
از پرســش های تکراری و فاقد طرح 
فکری دچار دل زدگی نشود. محیط 
استودیو باعث می شود که مخاطب به 
دنبال برخی صحبت ها یا واکنش های 
مهمان یا میزبان آنها را تشویق کند اما 
این تحســین بر اثر دریافت پیام شما 
نیســت، بلکه صرفاً شرایط محیطی 
چنین ایجاب می کنند بنابراین طراح 
یــک برنامه گفتگو محــور باید در 
جهــت تحقق این آرمان حرکت کند 

که بر اثر دریافت پیام برنامه مخاطب 
آنها را مورد تحســین قرار دهد. در 
حالی که در برنامه »همرفیق« احساس 
نمی کنید که برنامــه چند آیتم دارد، 

گویی یک روند خطی دارد!
نعیمی ذاکر افزود: کپی برداری 
صرف از نمونه های خارجی ریشــه 
برخی مشــکات »همرفیق« است. 
میزانسن برنامه، عناصر دکور و سایر 
نمادهــای برنامه به دلیل کپی برداری 
صرف از برنامه های غربی با مخاطب 
ایرانی پیونــد برقرار نمی کند، گویی 
با اســتفاده از عناصر معماری غربی 
به دنبال تصویرســازی از شــهر یزد 
باشیم! اگر بخواهیم رفاقت ایرانی در 
این برنامه به نمایش گذاشــته شود، 
اجزای برنامه هریک باید حاوی این 
باشند. البته صحبت های کارشناسان 
ناظر به محــدود کردن یا حذف این 
برنامه نیســت، بلکه تاش داریم تا 
پیشــنهاداتی ارائه کنیم که استفاده از 

آنها روند برنامه را بهبود ببخشد.
وی تصریــح کــرد: اســتفاده 
از المان هــای فرهنگــی ناهمگن با 
فرهنگ ایرانی اشتباه دیگر سازندگان 
برنامه »همرفیق« است به نظر می آید 
یکی از این نمادها اســتفاده از گروه 
موســیقی »جاز« اســت که قرابتی 
بــا فرهنگ ایرانی نــدارد. آیا برنامه 
پاســخی واضح برای سوال احتمالی 
مخاطبی که بپرســد چرا از موسیقی 
ملی ایرانی در برنامه اســتفاده نشده 
اســت، دارد؟ قصــد ارزش گذاری 
نداریم که موســیقی »جــاز« را نفی 
یا تأیید کنیم، صرفاً یک پیشــنهاد و 
پرســش ارائه می دهیم. قویاً اعتقاد 

دارم کــه برنامه هــای ترکیبی نیاز به 
یک تیم طرح برنامه قوی دارد، قصد 
نیت خوانی ندارم که اســتفاده از این 
گروه موسیقی با چه نیتی انجام شده 
اســت به خصوص که آقای حسینی 
خــود پایبند به ارزش هــای ملی و 
مذهبی هســتند اما چرا باید در همه 
برنامه هــا یک گروه موســیقی ثابت 

استفاده شود؟
وی یادآور شــد: برای مثال این 
امکان وجود نداشت که در هر برنامه 
یک گروه موســیقی از اقوام مختلف 
ایرانی دعوت کنیم؟ اگر ســازندگان 
برنامه ادعای همرفیق بودن با مخاطب 
را دارند، آیا این امکان وجود نداشت 
که رفاقت خود را بین اقوام نیز تعمیم 
دهند؟ »همرفیق« با توجه به نمادهایی 
که اســتفاده کرده است به زعم بنده 
فقط جلوه هایی از رفاقت در الگوی 
غیرایرانی را نمایــش می دهد، مثال 
آن نیز همین گروه موســیقی اســت 
کــه قرابت فرهنگی با مــا ندارد. آیا 
این امکان وجود نداشــت که گروه 
موسیقی از آالت موسیقی ایرانی در 

اجرای خود استفاده کنند؟
وی در ادامه گفت: عدم اتکای 
پرسش های مجری به »پژوهش و کار 
مطالعاتی« را یکی از نقاط قابل بحث 
دیگر این برنامه می دانم. هنگامی که 
پرســش های مجری فاقد پشــتوانه 
پژوهشی باشــد، ناظر به شخصیت 
مهمان برنامه نیســت به این معنا که 
پرسش های شما از ۲ مهمان متفاوت، 
یکسان است! یا امکان دارد که مهمان 
برنامه پاسخی به شما بدهد که ذهن 
مجــری در لحظه قادر به ادامه بحث 

نباشــد، این از خصوصیــات بارز 
اجــرای تلویزیونی اســت، مجری 
باید این توانایی را داشــته باشــد که 
پرســش های جدید از پاسخ مهمان 

طراحی کند.
نداشــتن طرح جامــع تولید 
مهمتریــن نقطــه ضعــف برنامــه 
»همرفیق« اســت، پیشنهاد مشخص 
مــا افزودن تیــم طــرح و برنامه به 
عوامل اجرایی برنامه اســت بنابراین 
شــهاب حســینی برای ارتقای این 
برنامــه باید به تمام ارکان »همرفیق« 
توجه و از مشورت یک تیم قدرتمند 
طرح ریزی استفاده کندبه زعم نعیمی 
ذاکر ضعــف در چیدمــان عناصر 
صحنــه نکته دیگری اســت که در 
برنامه »همرفیق« شــاهد آن هستیم. 
وی در این زمینه توضیح داد: نمایش 
رفاقت در جامعــه ایرانی، هدفی 
اســت که سازندگان این برنامه به 
ادعــای خود آن را دنبال می کنند، 

آیا نشســتن مجری در پشــت میز 
اداری سنخیتی با هدف برنامه دارد؟ 

محیط برنامه به سازمان های اداری 
شــباهت پیدا کرده است، گویی 
مهمان برنامه یــک ارباب رجوع 
در سیســتم اداری مقابــل مجری 

قــرار دارد. این در حالی اســت که 
در فرهنگ ایرانی جمع های دوستانه 
به این نحو شــکل نمی گیرد بنابراین 
حتی دکوراتور نیز معنای نام برنامه را 
متوجه نشده است! معتقدم؛ علت این 
اتفاق، تقلید کورکورانه از نمونه های 
غربی اســت. اگر دکور، موسیقی و 
پرسش های مجری با فرهنگ ایرانی 
هم خوانی نداشــته باشد به موفقیت 

دست پیدا نمی کند.
نعیمــی ذاکــر اضافــه کرد: 
»همرفیق« می توانست برای نمایش 
ارزش واژه رفاقــت از الگوهــای 
معنایی دیگر نیز اســتفاده و این واژه 
را در ساحت خانواده نیز تداعی کند. 
انسان می تواند رفیق مادر، برادر، پدر 
یا خواهر خود باشــد، هر فردی در 
محیط مدرسه هم این امکان را دارد 
که رفاقت صمیمانه با دوستان خود 
پیدا کند، یک دانشــجو نیز می تواند 
رفاقتی صمیمانه با استاد خود داشته 
باشــد و مصادیقی متعــددی از این 
دســت که عوامل برنامه از آن غافل 
شــدند. چرا ســازندگان این برنامه 

رفاقــت را محــدود بــه هنرمندان 
کرده اند و سوژه هایی از این دست را 
برای برنامه ســازی استفاده نکردند. 
نمی دانــم قاعــده انتخــاب مهمان 
در برنامه های رســانه ای چیســت 

ولــی نمی توان در تمــام برنامه های 
رســانه ای به ســلبریتی ها رسمیت 
داد، آنها را تحت عنوان گروه مرجع 
به مردم معرفــی کرد و مدتی بعد از 
آنها گلــه کرد که چرا در فرآیندهای 

سیاسی از این قشر پیروی می کنند!
وی در پایان صحبت هایش بیان 
کرد: استفاده شهاب حسینی از اشعار 
حافظ و دیگر شــاعران بزرگ ایران 
زمین که نشأت گرفته از حافظه قوی 
وی است به زعم بنده جزو نقاط مثبت 
برنامه محسوب می شود اما پرسش ما 

این اســت که آیا این امکان وجود 
نداشــت که واژه رفیق با استفاده 
از اشعار همین شعرا معنا شود؟ 
فقدان طرح مدون باعث شــده 
اســت که گاهی مهمانان برنامه 
گفتگــو را طوری هدایت کنند 

که بیشــتر جنبه شخصی دارد و 

اطاعات ارائه شــده برای مخاطب 
جذابیتی ندارد. باز هم تکرار می کنم 
که نداشتن طرح جامع تولید مهمترین 
نقطه ضعف برنامه »همرفیق« است، 
پیشنهاد مشخص ما افزودن تیم طرح 
و برنامــه به عوامــل اجرایی برنامه 
اســت بنابراین شهاب حسینی برای 
ارتقای این برنامه باید به تمام ارکان 
»همرفیق« توجه و از مشــورت یک 
تیم قدرتمند طرح ریزی استفاده کند.

گــروه ســینما و تلویزیون-
ســریال  از  فصــل  چهارمیــن 
بچــه مهنــدس، روز هــای پایانی 
 تصویربــرداری خــود را ســپری 

می کند.
سعید سعدی تهیه کننده مجموعه 
تلویزیونــی »بچه مهندس۴« با اعام 
خبر تصویربرداری بخش های پایانی 

این مجموعه گفت: خوشــحالیم که 
شاهد اســتقبال مخاطبان از سریال 
هستیم. در حال حاضر گروه در حال 
فیلمبــرداری بخش های باقیمانده از 

فصل پایانی سریال است.
وی افــزود: بخــش اعظم کار 
مربــوط به فرودگاه بــود که به اتمام 
رســید. احتماال تا ۱۹ اردیبهشت کار 

تصویربرداری به اتمام می رسد.
 RQ۱۷۰ وی دربــاره نمایش
 RQ۱۷۰ در این ســریال گفت: این
کــه امــروز مخاطبان شــاهد آن در 
 RQ۱۷۰ ســریال هســتند، همان
آمریکایی اســت؛ بدون هیچ دخل و 
تصرفی. این همان پرنده ای است که 
 نیرو های مخلص مــا آن را به زمین 

نشاندند. 
هیــچ تغییــر و دگرگونــی در 
ســاختار آن ایجاد نشــده و توسط 
عزیزان بــا مهندســی معکوس در 
خط تولید قرار گرفته اســت. برای 
اولین بار در یک ســریال تلویزیونی 
 مخاطبــان شــاهد RQ۱۷۰ واقعی 

هستند.

ثریا قاســمی، فرهــاد قائمیان، 
محمدرضا رهبری، مهشید جوادی، 
ســیما خضرآبادی، سهند جاهدی، 
کورش ســلیمانی، عبدالرضا اکبری، 
عبــاس جمشــیدی فر، ســیاوش 
چراغی پــور، شــیوا خســرومهر، 
عزت اهلل مهرآوران، شهین تسلیمی، 
محمدرضا هدایتــی، امید روحانی، 
رضــا اســتادی، رحیم نــوروزی، 
علیرضــا جالی تبار، بهنام شــرفی، 
وحیــد نفر، ســاغر عزیــزی، رضا 
نامداری، روشــنگ ســه گله، پرویز 
بزرگی، حسین شــمس آبادی، مونا 
خوارزمی، حســن ولیخانی، گروه 
بازیگران فصل چهارم این سریال را 

تشکیل می دهند.

دیگــر عوامل »بچــه مهندس 
۴« عبارتنــد از: طراح و سرپرســت 
وارســته،  حســن  نویســندگان: 
نویســندگان: امیر شــاداب، احسان 
فکا، مشــاور و ناظر کیفی: سیدعلی 
حمیــدی، مدیــر تصویربــرداری: 
علیرضــا رجایی مقدم، تصویربردار: 
هــادی رجایی مقدم، طراح صحنه و 
لباس: امیر ملک پــور، طراح گریم: 
سیدجال موسوی، مدیر صدابرداری: 
محمد شــیوندی، صدابردار: حامد 
شــیوندی، تدوین: مهدی ســعدی، 
سخاوت دوست،  مسعود  آهنگساز: 
مهــدی جمشــیدی،  صداگــذار: 
مدیــر تولید: جواد ســلیمانی، مدیر 
ســعدی،  محمدجواد  برنامه ریزی: 

گروه کارگردانی: حســن ســاالر، 
ایرج کریمی، منشیان صحنه: فاطمه 
احمدی، النــاز میرزایی، جلوه های 
ویژه رایانــه ای: فرید ناظرفصیحی، 
عکاس: امیــن مرادی راد، مشــاور 
هوا و فضــا: علیرضــا حاجی زاده، 
دســتیار طراح صحنه: محمود بیاتی، 
دستیار طراح لباس: پروین حسینی، 
گــروه تــدارکات: مــراد خانه زاد، 
عبدالرضا بهرامــی، کامبیز محمدی 
و مشــاور رســانه ای و تبلیغــات 
 فضــای مجــازی: امیــن اعتمادی 

مجد.
»بچــه مهندس۴« در گروه فیلم 
و سریال شبکه دو سیما تهیه و تولید 

می شود.

تلویزیون- و  ســینما  گروه 
کارگردان و نویســنده سرشــناس 
نیوزیلندی برای بازی در یک سریال 

کمدی و در نقــش یک دزد دریایی 
اعام آمادگی کرد.

تایکا وایتیتی در سریال کمدی 

»معنی پرچم ما مرگ اســت« برای 
اچ بــی او مکــس جلــوی دوربین 

می رود.
در حالی که پیشــتر اعام شده 
بود نقش اصلی این ســریال را ریس 
داربی برعهده دارد، اکنون وایتیتی نیز 
از بازیگران این ســریال خواهد بود. 
این دو پیشتر در سریال کمدی »پرواز 
کنکوردها« و فیلم کمدی ترســناک 
»آنچه در ســایه ها انجام می دهیم« با 
هم همــکاری کرده بودند. در حالی 
کــه در هر دو این مــوارد داربی به 
عنوان بازیگر حضور داشت، تایتیتی 

به عنوان نویسنده و کارگردان برای 
سریال و بازیگر، نویسنده، کارگردان 
و تهیه کننــده در فیلم حضور یافته 

بود.
پیشتر و در سپتامبر ۲۰۲۰ گفته 
شــده بود وایتیتی تهیه کننده اجرایی 
و کارگردان پایلوت »معنی پرچم ما 

مرگ است« خواهد بود.
این سریال بر اساس ماجراهای 
واقعــی اســتد برونــت )بــا بازی 
داربــی( کــه یک اشــراف زاده بود 
ســاخته می شود که زندگی مجللش 
 را رهــا کرد و به یــک دزد دریایی 

بدل شد.
دیوید جنکینز که خالق سریال 
است گفت: ریش سیاه ما یک افسانه، 
عاشــق، مبارز، یک نابغه تاکتیکی، 
روح شاعرانه و به کلی مجنون است. 
و تنهــا یک نفر می تواند این نقش را 
بازی کنــد و او تایکا وایتیتی بزرگ 

است. 
از اینکــه قــرار اســت برای 
این نقــش ریش بگذارد حســابی 

هیجان زده شده ایم.
»جوجــو  بــرای  وایتیتــی 
خرگــوش« جایزه اســکار بهترین 

 فیلمنامــه اوریجینــال را دریافــت 
کرد. 

وی در آن فیلم در نقش آدولف 
هیتلــر هم بــازی کرده بــود. وی 
کارگردان »ثور: رگنراک« هم بوده و 
اخیراً در حال کارگردانی »ثور: عشق 

و تندر« بوده است. 
وی برای کارگردانی فصل اول 
»مندالورین« نامزدی امی را به دست 
آورد و ســال ۲۰۲۰ نیز برای سریال 
اقتباســی از »آنچه در سایه ها انجام 
می دهیــم« نامزدی بهترین ســریال 

کمدی را از آن خود کرد.

در یک نشست تخصصی مطرح شد؛

چالش های اصلی و نقاط ضعف »همرفیق«

نمایش RQ۱۷۰ واقعی در »بچه مهندس۴«

تایکا وایتیتی به دریا می زند؛ بازی در یک سریال کمدی

گروه ســینما و تلویزیون - 
تدوین مســتند بلند هشتادی ها پس 
از پایــان تصویربرداری، آغاز شــد. 
تدوین این پروژه که محصول مرکز 
گسترش ســینمای مستند و تجربی 
بوده و بــه کارگردانی امیرحســین 
خلیــل زاده و تهیه کنندگی ســعید 
الهی در حال تولید اســت، توســط 
 بابک حیدری و دســتیارانش انجام 

می شود.
متــن فیلــم نیــز طبــق اعام 
ســازندگان، در طول مدت گذشته 
متناســب بــا روایــات و گفته های 

صریــح و بی پــرده متولــدان دهه 
هشــتاد از زوایای مختلف زندگی و 

حضورشان در جامعه توسط منوچهر 
اکبرلو نوشته شده است. 

هــای  شــیوه نامه   رعایــت 
بهداشتی و محدودیت های موجود، 

تصویربرداری هشــتادی ها را کمی 
با اختال زمانــی روبرو کرد، اما در 

مجموع همه افــراد و خانواده هایی 
که طبق ۸ ماه پژوهش صورت گرفته 
قرار بــود در برابر دوربین خلیل زاده 
از دیــدگاه ها و برخی مشــکات و 
موانــع و انتظارات خــود در جامعه 
امروز ایران ســخن بگویند، با گروه 

سازنده همکاری کردند.
امیرحسین خلیل زاده کارگردان 
هشتادی ها دانش آموخته کارشناسی 
رشته سینما و فارغ التحصیان دوره 
عالی کارگردانی اصغر فرهادی است. 
او تاکنون با دو مستند پولیس پولیس 
و بهاء الدیــن محمــد نامزد دریافت 
تندیس  بهتریــن فیلم، کارگردانی و 
پژوهش در ادوار مختلف جشنواره 
بین المللــی »ســینماحقیقت« بوده 

است.
آغــاز  تدویــن  پایــان 

صداگذاری
تدویــن فیلم قطع فــوری به 
صورت مشترک توسط محمدحسین 
کشــاورز و مریم بحرالعلومی انجام 
موســوی نژاد  محمــود  و  شــده 

صداگذاری آن را آغاز کرده است.
موســوی نژاد پیــش از این در 
سمت صداگذار و کشاورز به عنوان 
همکارِ تدوینگر در فیلم ســینمایی 
شــهربانو بــا بحرالعلومی همکاری 

داشته اند.

قطع فوری ســومین فیلم بلند 
مریــم بحرالعلومــی بعد از پاســیو 
و شــهربانو به شــمار می رود که به 
زودی بــرای اکران داخلی و حضور 
در جشــنواره های بین المللی آماده 

خواهد شد.
این فیلــم ســینمایی روایتگر 
قصه ای در یک شــب کرونایی  است 

که زمین لرزه ای تهران را می لرزاند.
افســانه  صفــاری،  ســامان 
کمالی، غزال نظــر، علی کیان ارثی، 
محمدرسول صفری، یاسمن ترابی، 
ســادیا جالی پور، علــی یعقوبی، 
احمدرضــا معراجــی، علی اردالن، 
خشایار بحرالعلومی، آرمان درویش، 
گلبرگ محمدی، رامینا حســینی و 
روشنک عجمیان با هنرمندی شقایق 
فراهانی، سوگل طهماسبی و سیاوش 
چراغی پور با معرفی الهه منصوریان، 
سیداحمد حسینی، ساسان کریمی و 
آخریــن نقش  آفرینی علی انصاریان 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
نخســتین  از  رونمایــی 

پوستر انگلیسی 
نخســتین پوســتر انگلیســی 
انیمیشــن ســینمایی گنج اژدها به 
کارگردانی اشکان رهگذر رونمایی 

شد.
گنــج اژدها دومین انیمیشــن 

ســینمایی بــه کارگردانی اشــکان 
رهگذر اســت که بر اســاس قصه 
افســانه ای در حال تولید در استودیو 
هورخــش با مشــارکت میســتیک 
 )Mystic house(  هــوس 

کاناداست. 
آرمــان رهگــذر و علیرضــا 
کبیــری )نماینده میســتیک هوس( 
تهیه کنندگی این انیمیشــن را به طور 

مشترک بر عهده دارند. اشکان رهگذر 
و آیدا نوشــالی نیز به طور مشــترک 
 فیلمنامــه گنج اژدهــا را به نگارش 

درآورده اند. 
پیــش تولید این انیمیشــن از 
اوایل ســال ۱۳۹۹ آغاز شده است و 
تا شش ماه دیگر ادامه دارد. پیش بینی 
می شود انیمیشن سینمایی گنج اژدها 
برای سال ۱۴۰۲ آماده نمایش شود.

گنــج اژدها دومین انیمیشــن 
ســینمایی اســت که بعد از آخرین 
داســتان در اســتودیو هورخــش 
تولید می شــود. این استودیو سابقه 
ســاخت بیش از ۱۱ انیمیشن کوتاه، 
ســه مجموعه انیمیشنی، بیش از ۱۰ 
موزیک ویدیو، انتشار هشت کمیک 
و طراحــی و ســاخت ۵ بازی را در 

کارنامه اش دارد.

تازه ترین خبرها از تولید در سینمای ایران مربوط به تدوین مستند بلند »هشتادی ها«،
 رونمایی از پوستر انیمیشن »گنج اژدها« و صداگذاری فیلم سینمایی »قطع فوری« است.

تولید در سینمای ایران با 
»هشتادی ها«، »قطع فوری« و 

»گنج اژدها«
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رعایت شیوه نامه  های بهداشتی و محدودیت های موجود، 
تصویربرداری هشتادی ها را کمی با اختالل زمانی روبرو 
کرد، اما در مجموع همه افراد و خانواده هایی که طبق ۸ ماه 
پژوهش صورت گرفته قرار بود در برابر دوربین خلیل زاده از 
دیدگاه ها و برخی مشکالت و موانع و انتظارات خود در جامعه 
امروز ایران سخن بگویند، با گروه سازنده همکاری کردند.


