
گروه سینما و تلویزیون-  صبا سهیلی، سپیده آرمان و مرتضی قرغانی 
جدیدترین بازیگران فیلم سینمایی »اینان« مقابل دوربین رفتند. 

فیلمبرداری فیلم سینمایی اینان به کارگردانی رهبر قنبری و تهیه کنندگی 
علی برادری که چندی پیش در شــهر مشــهد آغاز شده بود ادامه دارد و به 
تازگی صبا ســهیلی، ســپیده آرمان و مرتضی قرغانــی مقابل دوربین قرار 

گرفته اند.
پیش از این علی برادری و الهه جعفری نیز به عنوان بازیگران این فیلم 

معرفی شده بودند.
اینان داســتان عماد یک جوان ســی ساله را روایت می کند که برادرش 
نیازمند اهدای عضو اســت. عماد برای یافتن عضو پیوندی راهی مشــهد 
می شود اما این سفر طوالنی و غیرمنتظره تجربیات و آشنایی با افرادی را در 
پی دارد که باورهای قبلی اش را به چالش می کشــد و عشــقی زمینی او را به 

درکی تازه از زندگی می رساند.
صبا سهیلی، سپیده آرمان و مرتضی قرغانی سه بازیگر این فیلم سینمایی 

هستند که در ادامه نیز اسامی دیگر بازیگران اعالم خواهد شد.
عوامــل این فیلم عبارتند از: کارگردان: رهبر قنبری، مدیر فیلمبرداری: 
داوود رحمانی، صدابردار: محسن طیبی، طراح چهره پردازی: محمد قلی نژاد، 
طراح صحنه و لباس: میثم نویریان، دســتیار یک کارگردان و برنامه ریز: امیر 
رحمت حیدری، بازیگردان: عباس عمرانی، منشــی صحنه: مهتاب رضوی، 
عکاس: علی ســیدی، مشاور رســانه ای: مریم قربانی نیا، مدیر تولید: سعید 
ســرابی، مجری طرح: ناصر روئین تن، پشــتیبانی تولید: علیرضا خسروی، 

تهیه کننده: علی برادری.

بازیگران جدید »اینان« مقابل
 دوربین رفتند

آنتن نسیم بین »دورهمی« و »خندوانه« 
تقسیم شد

سینما و تلویزیون 8

گــروه ســینما و تلویزیون- 
فیلم های مســتند جایی برای فرشته ها 
نیست و اکســدوس برای نمایش در 
هشتمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 
در پاریس )ســینمای ایــران( انتخاب 

شده اند.
جایی برای فرشته ها نیست ساخته 
سام کالنتری از تولیدات مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی روزهای ۲ و ۵ 
تیر و فیلم مستند اکسدوس ساخته بهمن 
کیارســتمی که پخش آن برعهده مرکز 
گسترش است در روزهای ۳ و ۷ تیر در 
هشتمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی 

در پاریس به نمایش درخواهند آمد.
در این برنامه که از تاریخ ۲۹- ۲۳ 
ژوئن برابر با ۸ تا ۲ تیر ۱۴۰۰ در شــهر 
پاریس در کشور فرانسه برگزار می شود، 
حدود ۳۰ فیلم سینمایی و مستند کوتاه و 

بلند به نمایش در خواهد آمد.
اِکُسدوس درباره مرکز بازگشت 
مهاجران افغان اســت که توسط اداره 
اتباع خارجی وزارت کشــور گردانده 

می شود. این مرکز مسئولیت ثبت نام و 
اعزام مهاجــران افغان را که به صورت 
غیرقانونی وارد ایران شده اند، برعهده 
دارد. این فیلم در اولین نمایش خود در 

دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم مستند ایران »سینماحقیقت«، موفق 
به کســب جایزه بزرگ بخش مسابقه 

بین الملل این جشنواره شد.

اِکُســدوس در اولیــن حضــور 
بین المللی خود نیز در بخش مســابقه 
بیســت و ششــمین دوره جشــنواره 
بین المللی فیلم مستند »هات داکس« در 

شهر تورنتو کانادا روی پرده رفت.
جایی برای فرشــته ها نیســت 
مســتندی دربــاره تیم ملــی دختران 
»اســکیت هاکی« ایران و مشــکالت 
پیچیده آنان در راه مســابقات آسیایی 
کره جنوبی اســت که ورزش، بهانه ای 
برای وارد شدن به زندگی این دختران 
شــده اســت. این فیلم، پُرجایزه ترین 
مستند سینمایی ســال ۱۳۹۸ است که 
ســیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر و 
چهــار جایزه از جشــنواره بین المللی 
»ســینماحقیقت« از جمله جایزه ویژه 
تماشاگران این جشنواره را کسب کرده 

است.
داوران  هیــات   جایــزه 
جشــنواره زاگرب برای »دیوار 

چهارم«
هیات داوران سی و یکمین دوره 
جشنواره بین المللی انیمافست زاگرب 
جایزه بهترین فیلم تولید اول خود را به 
محبوبه کالیی برای ســاخت انیمیشن 

دیوار چهارم اهدا کردند.

در مراســم اختتامیه جشــنواره 
بین المللی انیمافســت زاگرب ، جایزه 
هیات داوران موسوم به »زالتکو گرگیچ« 
)Zlatko Grgić Award( به یکی از 
تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند 

و تجربی تعلق گرفت.
در بیانیه هیات داوران جشــنواره 
انیمافست آمده اســت که فیلم ایرانی 
دیوار چهارم ساخته محبوبه کالیی برای 
تکنیــک تجربی ارزنده اش که بیننده را 
بــه درون ذهن قهرمان داســتان برده و 
همچنین تاکیدش بر پویایی خانواده و 
اصالح سیاست های اجتماعی، به عنوان 
بهترین فیلم تولید اول در بخش موسوم 

به زالتکو گرگیچ انتخاب شده است.
زالتکو گرگیــچ که این جایزه به 
نــام او اهدا می شــود از بنیان گذاران و 
تئوریســین های اصلی مکتب زاگرب 
و خالق پروفســور بالتازار است. برای 
نخســتین بار است که انیمیشن ایران از 
این جشنواره مهم موفق به دریافت یک 
جایزه اصلی شده است و پیش از این تنها 

انیمیشن آقای گوزن موفق به دریافت 
تقدیرنامه از این فســتیوال شده بود. 

محبوبه کالیی متولد شهر قم، 
انیماتور، فیلمساز، طراح 

گرافیک و کارگردان 
انیمیشن  فیلم های 

کوتاه و تجربی و فارغ التحصیل دانشگاه 
هنر تهران اســت. او ســال 
۲۰۱۹ نیز در جشــنواره 
زاگرب  انیمیشن 
داشــته   حضور 

است.

حضور سینمای ایران در 
جهان؛ از پاریس تا زاگرب
مستندهای »جایی برای فرشته ها نیست« و »اکسدوس« راهی پاریس شدند و انیمیشن »دیوار چهارم«

 از جشنواره زاگرب جایزه گرفت.

گروه سینما و تلویزیون- برخی 
از بزرگترین فیلمســاز ها نیز اشــتباه 
می کننــد و گاهی از آثار خودشــان 
متنفر می شوند. نمی توان دشوار بودن 
ســاخت فیلم را انکار کــرد. نه تنها 
رساندن یک داستان از فیلمنامه به پرده 
سینما میلیون ها دالر هزینه دارد، بلکه 
حداقل فیلم هایی که بازیگران شناخته 
شــده ای دارند، به بازیگران و عواملی 
نیاز دارند تا ســال ها فقط با این پروژه 
فعالیت کنند.علی رغم اینکه فیلم سازی 
کاری اســت که از روی عالقه انجام 
می شــود، هنوز مواردی را می توان نام 
برد که یک کارگردان به عنوان شخصی 
که بیشــترین زمان را صرف کار روی 
یک فیلم می کند، از نتیجه نهایی فیلم 
و پروژه متنفر می شود.بیشتر این موارد 
ناشی از تداخل استودیو ها در ساخت 
فیلم هاست و گاهی فیلمسازان به دلیل 

اختالفاتی که با سرمایه گذاران دارند، 
مجبورنــد تغییراتی در کار خود ایجاد 
کنند. ســایر دالیل عمــده نارضایتی 
این اســت که وقتی کارگردانان وارد 
یک پروژه )عمدتا دنباله ســینمایی( 
می شوند، از تصمیم اولیه خود پشیمان 
می شوند، اما به هر حال به کارشان ادامه 

می دهند.
تونی کی - »تاریخ مجهول 

آمریکا«
کارگردان هــای اندکــی مثــل 
تونی کی وجود دارنــد که مردم را از 
دیدن فیلمشــان منصرف کنند. پس 
از آنکه اســتودیو نیو الین، فیلم را به 
دلخــواه خودش تدویــن کرد، تونی 
کی نارضایتی خود را نســبت به این 
کار اعــالم کرد و با انتشــار چند نامه 
سرگشاده از مردم خواست که نسخه 
نهایی را تماشا نکنند. او حتی این فیلم 

را از حضور در جشــنواره فیلم تورنتو 
منع کرد. او چند ســال پیش هم گفته 
بود که ســعی کرده نامش را به عنوان 

کارگردان این فیلم حذف کند.
»تبدیــل   - بــی  مایــکل 

شوندگان: انتقام فالن«
اولیــن فیلم ســینمایی »تبدیل 
شوندگان« به اندازه کافی سرگرم کننده 
بود و مورد اســتقبال قرار گرفت. البته 
ممکن است این اثر مورد پند منتقدان 
نباشد، اما باالترین درجه سرگرمی را 
برای مخاطبان به به ارمغان آورد. با این 
حال مایکل بی کارگردان اعتراف کرد 
که خودش هم از آن خوشــش نیامده 
و وقتــی آن را دیده در نظرش فیلمی 
بی مفهوم بوده اســت. او گفته بود که 
نویســندگان اعتصاب کرده بودند و 
ساختن فیلمی که داســتان آن در سه 
هفته شکل بگیرد، همینقدر ناامید کننده 

خواهد بود.
توماس آلفردسون - »آدم 

برفی«
اگرچه این کارگردان ســوئدی 
برای فیلم نامزد اســکار »بندزن خیاط 
سرباز جاســوس« مورد تحسین قرار 
گرفت، امــا اثر بعدی او در ژانر دلهره 
آور، به نــام »آدم برفی« نقد های منفی 
را از سوی منتقدان دید. او درباره علت 
ناموفق شــدن این فیلم گفته بود زمان 
فیلمبرداری در نروژ بسیار کوتاه بوده 
اســت و به همین دلیل نتوانســته اند 
تمامی داســتان را فیلمبرداری کنند. از 
فیلمنامه این پروژه که برای ســال ها 
در دســت توســعه بود و حتی گفته 
می شد اسکورســیزی قرار است آن 
را کارگردانــی کند، ۱۵ الی ۲۰ درصد 
فیلمبرداری نشد. او این فیلم را پازلی 
توصیف کرد که قسمت های اصلی آن 

گم شــده اند به همین دلیل تمایلی به 
دیدن آن ندارد.

جــاس ویــدون - »انتقام 
جویان: عصر اولتران«

جــاس ویدن با فیلم ســینمایی 
»انتقــام جویان« تغییــرات زیادی در 
ســینما ایجاد کرد. این فیلم جمعی از 
ابرقهرمان ها را کنــار هم جمع کرد و 
درگیشــه بین المللی ۱.۵ میلیارد دالر 
فروخــت. او می گوید پس از تکمیل 
فیلم تمایلی به دیدن فیلم نداشته است 
که بخشی از آن به اختالفات با کمپانی 
مارول مربوط بوده است. او می گوید 
اگرچه به ســاخت ایــن فیلم افتخار 
می کند، اما هنــوز چیز هایی در مورد 
فیلم وجود دارد که او را اذیت می کند.

آلن تیلــور - »ثور: دنیای 
تاریک«

وقتی این فیلم منتشــر شد عده 

زیادی را ناامید کرد و در واقع عملکرد 
خوب کریســتوفر اکلستون به عنوان 
شــخصیت منفی فیلــم را از بین برد. 
تیلور بعد ها ایــن پروژه را مورد انتقاد 
قرار داد و گفــت: تجربه همکاری با 
مارول به خصوص برای من بسیار آزار 
دهنده بــود. زیرا در حین فیلمبرداری 
به من آزادی مطلق می دادند و ســپس 
در پس تولید یک فیلم به دلخواه خود 

تدوین کردند.
بتمــن و رابیــن - »جوئل 

شوماخر«
تقریبــا هر کســی کــه در فیلم 
سینمایی »بتمن و رابین« حضور داشته 
و نقش آفرینی کرده است، نسبت به آن 
احساس خوبی ندارد. جورج کلونی 
بــه عنوان بازیگر اصلی این فیلم بابت 
ایــن اثر کم کیفیت عذرخواهی کرد و 
چندیــن بار هم تاکید کرده که یکی از 

بدترین تجربه های او بوده اســت. از 
طرفی جوئل شــوماخر هم به عنوان 
کارگــردان فیلم چندین بار مجبور به 
عذرخواهی شــده اســت. او در سال 
۲۰۱۷ گفته بــود، می خواهم از تمام 
طرفدارانی که آن هــا را ناامید کرده ام 

عذرخواهی کنم.
جاش ترانک - »چهار شگفت 

انگیز«
پیش از آغاز فیلمبرداری، همه چیز 
برای آغاز ساخت این پروژه خوب به 
نظر می رســید. تعــدادی از بازیگران 
مشــهور هالیوود در نقش های اصلی 
انتخاب شده بودند و جاش ترانک که با 
فیلم »تاریخچه« موفقیت هایی را کسب 
کرده بود به کارگردانی این اثر رسید، اما 
در مرحلــه پس تولید همه چیز به هم 
ریخت و استودیو فاکس، کارگردان را 
مجبور کرد دوباره بعضی از ســکانس 

هارا فیلمبرداری کند. ســکانس هایی 
کــه به دلیل تفاوت های عمده حتی به 
وســیله مخاطبان هم قابل تشخیص 
بود. این فیلم در گیشــه هم نتوانست 
مخاطبان را راضی کند و فروش کمی 

داشت.
دیوید فینچر - »بیگانه ۳«

وقتی که تهیه کنندگان مجموعه 
فیلم هــای »بیگانه« فینچــر را برای 
ساخت قسمت سوم انتخاب کردند، 
او ۲۸ ســاله بود. فینچر با یک فیلمنامه 
ناتمــام و فرصــت ۵ هفتــه ای برای 
ســاخت این فیلم با مشکالت زیادی 
روبــرو بود. او در مصاحبه های بعدی 
اش برای فیلم »مورد عجیب بنجامین 
باتن« گفت: تجربه »بیگانه ۳« افتضاح 
بود. بدترین چیزی که برای من اتفاق 
افتاده است و هیچکس به اندازه من از 

دیدن آن متنفر نیست.

گروه سینما و تلویزیون- بازیگر 
سریال »تعبیر وارونه یک رویا« به بهانه 
پخش آن از آی فیلم به خاطراتی از این 
ســریال از جمله روش جیرانی در رو 

کردن قصه اشاره کرد.
شیوا خســرومهر به بهانه 

بازپخش سریال »تعبیر وارونه 
یک رویا« از شــبکه آی فیلم 
بیان کــرد: به شــدت این 
ســریال را دوست داشتم 

و فکر می کنم اگر ســر 

صحنه و پشــت صحنه کار، همه چیز 
درســت باشد، می توان مطمئن بود که 

نتیجه روی آنتن جواب خواهد داد.
وی ادامه داد: پشت صحنه »تعبیر 
وارونه یک رویا« محیطی 
آرام و خوب بود و در 

جلوی دوربین هم آقای جیرانی کاربلد 
بودند و می دانســتند که از کار و بازیگر 
چه می خواهند. وجود قصه، کارگردان 
و بازیگران خوب در سریال نه تنها هر 
بازیگری را برای همکاری در این پروژه 
ترغیب می کرد که نوعی آرامش خاطر 
و اطمینان را هم می داد که نتیجه، مورد 

پسند مردم و پربیننده خواهد شد.
وی درباره بازپخش این ســریال 
از آی فیلم عنوان کرد: دوست دارم این 
سریال را با دوبله های مختلف از جمله 
آذری و کردی هم ببینم و به نظرم خیلی 
جالب است. تماشای دوباره سریال ها 
ایــن فرصت را به بازیگر هم می دهد تا 
مروری بر کارش داشته باشد و ایرادات 

و اشکاالت بازیگری اش را رصد کند.
خسرو مهر درباره نحوه پیوستن 
خود به تیم بازیگران این سریال توضیح 
داد: یک شــب در خانه بــودم که آالله 
هاشــمی تماس گرفت و آدرسی را در 
خیابان الهیه داد و گفت خودت را زودتر 
به اینجا برسان. همان اول کار، حضور دو 
نفر نظرم را جلب کرد؛ فریدون جیرانی 
و فرهــاد قائمیان. حضور همین دو نفر 

هم کافی بود که پیشنهاد بازی در سریال 
تعبیر وارونه یک رویا را قبول کنم. حتی 
نقش خودم در سریال برایم مهم نبود و 
به مسائل مالی هم فکر نمی کردم. همان 
شــب ساعت یک و نیم قرارداد بستم و 
اولین سکانسم را که با نگار عابدی بود 

جلوی دوربین رفتم.
ایــن بازیگر دربــاره کارگردانی 
فریدون جیرانی یادآور شد: جیرانی از 
سینما به تلویزیون آمده بود و اکثر مردم 
او را با مدیوم سینما می شناختند و این 
حضور در تلویزیون آن هم برای اولین 
مرتبه خیلی جذاب بود. البته سریال هم 
جذابیت های خاص خودش را داشت. 
مثاًل قرار بود به شکل سیاه و سفید روی 
آنتن برود کــه نمی دانم چرا این اتفاق 
نیفتاد. قصه تعبیر وارونه یک رویا نسبت 
به بسیاری از سریال هایی که از تلویزیون 
پخش می شــود، بسیار جذاب تر بود و 
مجموعــه ای از بازیگران خوب مانند 
امیر جعفری، فرهاد قائمیان، قاسم زارع 
و نگار عابدی هم در ســریال حضور 

داشتند.
وی درباره سختی های کار گفت: 

بخش هایی از سریال در خارج از کشور 
تصویربرداری شد و مخاطبانی که امکان 
و شــرایط خروج از کشور را نداشتند، 
می توانستند با تماشای این سریال و از 
طریق لنز دوربین، کشــورهای دیگر را 

هم ببینند.
خســرومهر درباره نقش خود نیز 
بیان کرد: آن قدر نقشم را دوست داشتم 
و برایــش وقت و انرژی گذاشــتم که 
آقای جیرانی نقش دکتر را در فیلمنامه 
پررنــگ و حضورش را بیشــتر کرد. 
روش آقای جیرانی این بود که کل قصه 
را برای بازیگر رو نمی کرد تا همه چیز 
برای او تازگی داشــته باشد. معموالً ما 
فقط درباره سکانس هایی که همان روز 
بازی داشتیم، می دانستیم و از آنچه قرار 
است در آینده اتفاق بیفتد، مطلع نبودیم.
وی اضافه کرد: نقش من در سریال 
مثبت بــود و مردم معموالً با نقش های 
مثبت ارتباط بهتری برقرار می کنند و از 
این نظر، بازخوردهای مثبتی از مخاطبان 
سریال گرفتم. ضمن اینکه خود سریال 
هم پربیننده بود و طرفدار زیادی داشت.
بازیگر ســریال »ســارق روح« 

با اشــاره به تصویربــرداری در خارج 
از کشــور گفــت: زمانــی کــه برای 
تصویربرداری به ارمنستان رفتیم، هوا 
سرد بود و جلوی دوربین کاپشن و کاله 
داشتیم. وقتی به ایران برگشتیم، مجبور 
بودیــم با همان لباس های زمســتانی 
جلوی دوربین برویم، آن هم در هوای 
گرم. کار خیلی سختی بود. یادم هست از 
جمله لوکیشن های سریال در ایران یک 
آسایشگاه روانی بود. وقتی آنجا رفتیم و 
فیلمبرداری را آغاز کردیم، بیماران این 
آسایشگاه به ما که در تابستان کاپشن و 
کاله و لباس زمســتانی پوشیده بودیم، 
نگاه می کردند و برایشــان مایه تعجب 

بود.
چی درباره پخش این ســریال از 
شبکه آی فیلم یادآور شد: خیلی فرصت 
تماشــای تلویزیون را ندارم اما وقتی 
می بینــم آی فیلم ســریال یا فیلم مورد 
عالقــه ام را پخش می کند، می نشــینم 
و تماشــا می کنم و گاهی هم دوستان 
لطف می کنند و اطالع می دهند که فالن 
سریالم از آی فیلم پخش می شود و اگر 

فرصت کنم حتماً آن را هم می بینم.

کارگردان هایی که از فیلم های خود متنفرند!

جیرانی قصه را برای مان رو نمی کرد

جایی برای فرشــته ها نیســت مســتندی درباره تیم ملی دختران »اســکیت هاکی« ایران و 
مشــکالت پیچیده آنان در راه مســابقات آسیایی کره جنوبی اســت که ورزش، بهانه ای برای 
وارد شــدن به زندگی این دختران شــده اســت. این فیلم، ُپرجایزه ترین مستند سینمایی سال 
۱۳۹۸ اســت که ســیمرغ بلورین جشــنواره فیلم فجر و چهار جایزه از جشــنواره بین المللی 
»ســینماحقیقت« از جملــه جایزه ویژه تماشــاگران این جشــنواره را کســب کرده اســت.
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گــروه ســینما و تلویزیون- 
فیلم هــای »ســبالو« و »اینجــا کن 
است، اینجا کن نیست« دو مستندی 
هســتند که به اکران آنالین در گروه 

هنروتجربه اضافه شدند.
در ادامه اکران آنالین فیلم های 
هنروتجربه، دو مستند سبالو و اینجا 
کن اســت، اینجا کن نیست نیز وارد 
صفحه ویژه هنروتجربه در ســایت 

هاشور می شوند.
ایــن دو فیلم که از اســفندماه 
ســال ۹۹ اکــران پــرده ای خود را 
در ســینماهای هنروتجربه شــروع 
کــرده بودند ادامه اکــران خود را به 
شــکل آنالین دنبــال می کنند و از 
چهارشنبه ۲۶ خرداد در صفحه ویژه 
 هنروتجربه در هاشــور قابل تماشا 

هستند.

مســتند ســبالو به کارگردانی 
محسن نساوند و تهیه کنندگی فاطمه 
معتمدآریا پرتره ای از زندگی محمود 
بردک نیا نوازنده و آخرین بازمانده از 
نســل منحصر به فرد سیاهان مهاجر 

بوشهر است.
ســبالو هم چنیــن در الیه های 
زیریــن خود نگاهی به تاثیر غیرقابل 
انکار رنگین پوستان آفریقایی تبار در 
موسیقی آیینی و سنتی جنوب ایران 

و بوشهر دارد.
همچنین مستند اینجا کن است، 
اینجا کن نیســت ســاخته علیرضا 
غفاری نیــز اکران آنالیــن خود را 
از چهارشــنبه ۲۶ خردادماه شــروع 

می کند.
در خالصه داســتان فیلم اینجا 
کن اســت، اینجا کن نیســت آمده 
است: »جوانی از اهالی کن )از توابع 

شهر تهران( شیفته هنر سینماست.«
اکــران آنالین هنــر و تجربه 

اواخر بهمن ماه با دو مستند کودتای 
۵۳ ساخته تقی امیرانی و قصه بولوار 
ســاخته داود اشرفی در هاشور آغاز 
شــد و با آغاز ســال ۱۴۰۰ سه فیلم 
چی چکا ساخته رها فریدی، بی گاه 
به کارگردانی پویا اشتهاردی و وقتی 
پروانه شــدم ســاخته آرش زارع به 

آن ها اضافه شد.
در  خنــده  مســتند  ســپس 
تاریکــی ســاخته مــژگان خالقی، 
شهر ســوخته ساخته ناصر پویش و 
کیارستمی و عصای گمشده ساخته 
محمودرضا ثانی از چهارشنبه هشتم 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ بــه نمایش 

آنالین درآمدند.
همچنیــن دو فیلم ســینمایی 
مکالمــات بــه کارگردانی رضا رزم 
و جوجه ها آخر پاییز جیغ می کشند 
بــه کارگردانی مجتبی اســپنانی از 
چهارشــنبه  ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ اکران 

آنالین شدند.

گروه ســینما و تلویزیون- فیلم 
سینمایی »آبجی« طی مراسمی با حضور 
هنرمندان در موزه ی سینما اکران خود را 

رسما آغاز کرد. 
آیین افتتاحیه  و رونمایی از پوستر 
فیلم ســینمایی »آبجی« به کارگردانی 
مرجــان اشــرفی زاده و تهیه کنندگی 
محمدحســین قاســمی در اولیــن 
روز اکــران این فیلم در ســینماهای 
هنروتجربه با حضور عوامل، هنرمندان 
و ســینماگران بســیاری چون بهمن 
فرمــان آرا، عباس گنجــوی، گالب 
آدینه، رســول صدرعاملــی، علیرضا 
تابش، نرگس آبیار و ... در موزه ســینما 
برگــزار شــد.در این مراســم پیش از 
نمایش فیلم و پس از امضای پوســتر 
توسط حاضرین، کارگردان  و تهیه کننده 
»آبجی« به روی صحنه آمدند.  مرجان 
اشــرفی زاده کارگردان »آبجی« ضمن 
خوش آمدگویی به حاضرین بیان کرد: 
»چند سالی است که منتظر اکران »آبجی« 

هستیم و فکر می کردم در جشنواره فیلم 
فجر سال ۱۳۹۴ اولین فیلم بلند داستانی 
خودم را بر روی پرده نمایش می دهم. 
خیلی رویاها داشتیم. آماده اکران بودیم 
و نشــد و رسید به امروز. امیدوارم فیلم 
مورد پسند شما قرار بگیرد و در شرایط 
امــروز جامعه مخاطب خودش را پیدا 

کند. 
ممنونم از تمــام عوامل فیلم در 
پشت دوربین و جلوی دوربین. تولید 
فوق العــاده ای داشــتیم و امیدوارم آن 
آرامش و سالمت بار دیگر تکرار شود. 
از محمد حســین قاسمی، نرگس آبیار 
و همه عوامل تشکر می کنم و امیدوارم 
هرچه زودتر کار جدیدی را شروع و به 

نتیجه برسانیم.« 
محمد حسین قاسمی، تهیه کننده 
»آبجی« هم در ســخنانی کوتاه گفت: 
مرجان اشــرفی زاده و گروهشان فیلم 
را به خوبی ســاختند. »آبجی« حرفی 
بــرای گفتــن دارد و امیــدوارم این 

فیلم دیده و پســندیده شــود.« بهمن 
فرمــان آرا، عباس گنجوی، رســول 
صدرعاملــی، گالب آدینــه، علیرضا 
تابش، نرگس آبیار، مهدی ســلطانی، 
جعفر صانعی مقدم، مجید برزگر، کاوه 
مظاهری، آیدا پناهنده، ابراهیم ایرج زاد، 
حمیدرضا قطبی، ارسالن امیری، ناهید 
طباطبایی، معصومه قاسمی پور، سیاوش 
چراغی پور، مه لقا باقری، نورا هاشمی، 

مریم بحرالعلومــی، فاطمه محمدی، 
مونــا فرجاد،علیرضا اســتادی، عماد 
خدابخش، ســوگل طهماسبی، آرمینه 
زیتون چیــان، ادموند ملکیان، ســونیا 
سنجری، هاله گرجی، لیال نقدی پری، 
سمانه نامدار، عارفه لک، محمد امین، 
علی اصغری، علی احمدزاده، علیرضا 
معماریانی و یاســر نوروزی میهمانان 

حاضر در این مراسم بودند.

بهمن فرمان آرا، گالب آدینه ، صدرعاملی و... در گردهمایی »آبجی«رونق اکران آنالین با نمایش دو فیلم جدید


