
گروه سینما و تلویزیون -فیلمبرداری فیلم جدید فرزاد موتمن به روزهای 
پایانی رسید.

فیلم ســینمایی »شبگرد« به کارگردانی فرزاد موتمن و تهیه کنندگی مرتضی 
شایســته که فیلمبرداری آن از حدود یک ماه گذشته در تهران آغاز شده بود، این 
روزهــا در مراحل پایانی فیلمبرداری به ســر می برد و بــزودی وارد مراحل فنی 

می شود..
اولین تصاویر از صحنه های این فیلم در حالی منتشر می شود که امیر آقایی، 
روشنک گرامی، احسان امانی، مهشید افشارزاده، بهناز پور فالح، نازنین صلح جو، 
یاسر جعفری، حسین امیدی، شبیر پرستار، شیوا کریمی با حضور پیام احمدی نیا و 
هنرمندی امیرحسین فتحی، بازیگرانی هستند که در این اثر سینمایی موتمن مقابل 
دوربین رفته اند. موتمن سیزدهمین تجربه سینمایی خود را در شرایط کرونایی و 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی ابالغ شده پشت سر می گذارد تا برای حضور در 

جشنواره ها و اکران در سینماهای کشور آماده شود.
دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: مجری طرح: ســید یاسر جعفری - ایمان 
یزدی،مدیر تولید: رضا حسین زاده اوره، نویسنده: امیرحسین دواتگر، دستیار اول 
کارگردان و مدیر برنامه ریزی: عادل معصومیان، مدیر فیلمبرداری: ســعید براتی، 
مدیر صدابرداری : امیر حاتمی، طراح گریم: مرتضی کهزادی، طراح صحنه: امین 
جهانی، طراح لباس: آزاده قوام، تدوین: ســهراب خسروی، صداگذاری: حسین 

ابوالصدق، اصالح رنگ و نور: علی تصدیقی، عکاس: حبیب مجیدی.

گروه ســینما و تلویزیون -همزمان با پخش آخرین قســمت از ســریال 
»زیرخاکی ۲«، زمان روی آنتن رفتن سریال »دودکش ۲« اعالم شد.

مجموعــه کمدی اجتماعــی »دودکش ۲« به کارگردانی بــرزو نیک نژاد و 
تهیه کنندگی زینب تقوایی، پس از ســریال »زیرخاکی ۲« روی آنتن شــبکه یک 
می رود.همزمان با پخش قسمت آخر »زیرخاکی ۲« اعالم شد که سریال »دودکش 
۲«، از۵ تیرماه پخش می شــود.تصویربرداری دومین فصل از سریال تلویزیونی 
»دودکش« از بهمن ماه ۹۹ آغاز شد و اغلب سکانس های سریال در شمال شرقی 
تهران و منطقه بلوار ارتش تصویربرداری می شود.سریال »دودکش« برای اولین بار 
به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی زینب تقوایی در ماه رمضان سال 
۱۳۹۲ از شبکه یک سیما پخش شد و با توجه به مضمون کمدی و تکیه کالم های 
جذاب جزو آثار پرمخاطب سیما قرار گرفت. فصل دوم این سریال نیز قرار بود 
در ماه رمضان ۱۴۰۰ روی آنتن برود، اما برای پخش در آن زمان آماده نشد. هومن 
برق نورد، سیما تیرانداز، بهنام تشکر، نگار عابدی، امیرحسین رستمی، الناز حبیبی، 
محمدرضا شیرخانلو و یاس نوروزی بازیگران فصل اول »دودکش« هستند که در 

فصل دوم نیز با تغییراتی به همراه بازیگران جدید حضور خواهند داشت.

عکس  و خبر تازه از »شبگرد« فرزاد موتمن

»دودکش ۲« از ۵ تیرماه روی آنتن می رود

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

سینما و تلویزیون 8
گروه سینما و تلویزیون- موزه 
سینمای ایران با رضا کیانیان نویسنده، 
بازیگر ســینما، تئاتــر و تلویزیون و 
عکاس گفتگوی تاریخ شفاهی مفصلی 

انجام داد. 
رضا کیانیان با بیان اینکه ۲۹ خرداد 
۱۳۳۰ متولد شــده است، گفت: متولد 
تهران هستم اما در مشهد بزرگ شده ام 

زیرا در یک سالگی با خانواده به 
مشهد رفتیم. مادرم مدت ها 
بچه دار نمی شد تا اینکه به 

امامزاده داوود می روند، 
دعــا می کننــد و برادر 
بزرگم داوود که ۹ سال 

با من تفاوت سنی دارد به 
دنیا می آید. بعد از چندسال 
برای دوباره بچه دار شدن به 

مشهد می روند و نذر می کنند که اگر بچه 
دار شــدند برای ادامه زندگی به مشهد 
می رونــد که من به دنیا آمدم و اســمم 
را رضا گذاشــتند. مادرم می گفت قرار 
بود اســم من را دانیال بگذارند به دلیل 
اینکه اسم برادرم داوود بود اما به خاطر 

نذرشان نام را رضا گذاشتند.
وی با اشاره به اینکه از یک سالگی 
به مشهد رفته است و پدرش 
در آنجا مجاور شــده  
ادامه داد: در مشــهد 
بــرادرم کارگردان 
تئاتر شد و من دائم 
به او می گفتم من را 
در گروهش که تئاتر 
پارت بود، راه بدهد. 
یــادم می آیــد تئاتری 

را در سالن دانشــگاه فردوسی مشهد 
کارگردانی می کرد و بازیگری داشــت 
که هم سن من بود. به او گفتم چرا من را 
جای او نمی گذاری و او می گفت اگر تو 
را بگذارم می گویند برادرش را گذاشته 
و مــن به او می گفتم بگویند، من خیلی 

بهتر بازی می کنم.
کیانیان با بیــان اینکه اولین نقش 
ســینمایی اش را در ســه سالگی بازی 
کرده است، خاطرنشان کرد: برادرم من 
را با چادر مادرم و شمشیر چوبی شبیه 
زورو درســت کرد و من حرکات آنرا 
انجام می دادم که نشان می داد آن زمان ها 
سینما رفته بودم و حرکات او با شمشیر 

در ذهنم مانده بود.
 کیانیان با اشاره به فعالیتش در 

تئاتر نیز بیان داشت: گرایش من در تئاتر 
بیشتر به سمت علی رفیعی بود. در سال 
ســوم دانشکده نمایشی به نام آنتیگونه 
که در جذب مخاطب موفق بود با علی 
رفیعی کار کردم. او در کار بسیار جدی 
بود و همیشه تصور می کرد همه بد بازی 
می کنند و حرکت هــای بدنی حیرت 

انگیزی از بازیگر می خواست.
از شنیدن پیام ناصر تقوایی 

بسیار خوشحال شدم
کیانیان با بیان اینکه قرار بود در فیلم 
هامون حضور داشته باشد، توضیح داد: 
یــادم می آید در دوره ای زنده یاد عزت 
اهلل انتظامی بــرای داریوش مهرجویی 
بازیگر انتخاب می  کرد و برای نقش علی 
عابدینــی در فیلم هامون من را معرفی 

کرده بود. مهرجویی به همراه انتظامی به 
پشت صحنه تاتر می سی سی پی زنده 
یاد حمید سمندریان آمده بودند و بازی 
من را آنجا دیــده بودند. انتظامی پیش 
زنده یاد ســمندریان رفته بود و درباره 
من و اینکه چه کسی هستم از او سوال 
کــرده بود. با من تماس گرفتند به دفتر 
داریوش مهرجویی رفتم و با او صحبت 
کوتاهی داشتیم به من گفت در تئاتر که 
دیدمت قدت بلندتر بود؛ اما االن قدت 
کوتاه است و من را نپذیرفت و من خیلی 
حالم بد شد. وی درباره همکاری خود 
با احمدرضا درویش در فیلم کیمیا نیز 
توضیح داد: به دفتر آقای یشایایی برای 
صحبــت با درویش برای بازی در فیلم 
کیمیــا رفتم. به من گفت قرار بود نقش 

را عزت اهلل انتظامی بازی کند اما ســر 
فیلمبرداری جنگ نفتکش ها رفته است 
و قــرار بود طبقه اجتماعی این نقش را 
خودش مشخص کند، شما فیلمنامه را 
بخوانید و درباره نقش به من خبر بدهید 
. فردا دوباره به دفتر ایشان رفتم و درباره 
نقش و چیزی که مد نظر خودم و او بود 

توضیح دادم و قرارداد بستیم.
کیانیان یادآور شد: فیلم سینمایی 
کیمیا به جشنواره فیلم فجر رفت و من 
برای جایزه نقش دوم کاندیدا شــدم و 
زمانیکه شب به خانه برگشتم همسرم 
گفت چند پیام تلفنی دارم. وقتی پیام ها 
را چک کردم متوجه شدم پیامی از طرف 
ناصر تقوایی شدم مبنی بر اینکه فیلم را 
دیده و از نقش من خوشش آمده است 
که با شــنیدن این پیام بسیار خوشحال 
شــدم. وی با بیان اینکه هیچ وقت بین 
خودش و دیگران دیوار نکشیده است، 
گفت:  حتی با کســانی که سلیقه شان با 
من متفاوت اســت هم دوست هستم. 
بــه عنوان مثال، با حســین فرحبخش 
دوست هستم، به دفترش می روم و باهم 
آبگوشت می خوریم اما در فیلم هایش 
بازی نکردم چون سلیقه مان باهم در این 

مورد متفاوت است.
وی درباره همکاری اش با مسعود 
کیمیایی در فیلم سلطان نیز گفت: در آن 
فیلم سامان مقدم دستیار بود و من را به 
کیمیایی معرفی کرده بود )آقای کیمیایی 
من را نمی شناخت(. زمانیکه به دفترشان 
رفتم هدیه تهرانی هم حضور داشت و 
سامان مقدم به من گفت یک بازیگر پیدا 
کردم که بســیار خوب بازی می کند و 

هدیه تهرانی را به من معرفی کرد از همان 
جا آشنا و دوست خانوادگی شدیم و در 
چنــد فیلم دیگر باهم بازی کردیم. وی 
ادامه داد: مسعود کیمیایی درباره نقشم 
در فیلم ســلطان به من گفت این نقش 
مانند نقش بهمــن مفید در فیلم قیصر 
اســت و دو صفحه دیالوگ به من داد، 
خواندم و تصویری که قرار بود درباره 
نقشــم بگیریم در اداره آگاهی بود، در 
مورد لباس هم نکته خاصی نداشــت 
و می گفت همین که پوشــیدی خوب 

است.
کیانیــان درباره همــکاری اش با 
بهمــن فرمان آرا نیز گفــت: فرمان آرا 
می خواســت فیلم بــوی کافور عطر 
یاس را بســازد در آنجا هم سامان مقدم 
دســتیار بود که از من برای نقش اصلی 
دعوت کردند. به فرمان آرا گفتم چیزی 
که درباره نقش تعریف می کنید بیشتر 
شبیه خودتان است. آن نقش را به آیدین 
آغداشــلو و چند نفر دیگر هم معرفی 
کرده بود و آنها هم نظرشان مانند من بود 
کــه خود بهمن فرمان آرا آنرا بازی کند 
کــه در نهایت خودش بازی کرد و فیلم 
خوبی شد. بوی کافور عطر یاس از فیلم 
هایــی بود که جایش خالی بود و مانند 

یک نفس تازه در سینمای ایران بود.
وی ادامه داد: یادم می آید به فرمان 
آرا گفتم من را از کجا می شناسی و گفت 
از زمان نقش سلحشور در فیلم آژانس 
شیشه ای در ذهنم مانده بود که برایت در 

فیلم های خودم نقشی بگذارم.
وی درباره همکاری خود با ابراهیم 
حاتمی کیا نیز گفت: حاتمی کیا را نمی 

شناختم فقط فیلم هایش را دیده بودم و 
به نظرم کارگردان بســیار خوبی است. 
در آن فیلم آتیال پســیانی برای حاتمی 
کیا بازیگردانی و انتخاب بازیگر انجام 
می داد، فیلمبــرداری این فیلم کمی به 
تاخیر افتاده بود و پسیانی تئاتری داشت 
که باید به هلنــد می رفت و کارگردان 
هم گفته بود باید یکی را جای خودت 
بگذاری و پســیانی به او گفته بود رضا 
کیانیان مناسب است و مشخصات من 
را داده بود. حاتمی کیا قبول نکرده بود 
و گفته بود او فیلســوف اســت و دائم 
می خواهد با من بحث کند )مقاالتم را 
در مجالت خوانده بود(. از من دعوت 
کردند و بازیگردان و بازیگر فیلم شدم.

کیانیان در پایان بیان داشــت: من 
اصال فکر نمی کنم کــه دیگران درباره 
مــن چه فکری می کنند و لذت کارم را 

زمان اجرا و ساخته شدن می برم.
گفتگوی رضا کیانیــان در موزه 
ســینمای ایران انجام شده است و فیلم 
کامل این گفتگو برای ثبت در تاریخ در 
بخش تاریخ شفاهی موزه سینمای ایران 

نگهداری می شود.
موزه ســینمای ایران بــه عنوان 
مجموعــه ای فرهنگــی و تاریخی که 
روایتگر سیر تاریخ و تحوالت سینمای 
ایران اســت خــود را موظف می داند 
نظــرات و دیدگاه های ســینماگران و 
بازیگران باتجربه و پیشکسوت را جمع 
آوری کرده تا نســل های آینده با نگاه 
و مســیر زندگی حرفه ای و نحوه خلق 
وشکل گیری آثار هنرمندان و صاحب 

نظران هنر سینما آشنا شوند.

گروه سینما و تلویزیون- شهین 
تسلیمی بازیگر ســینما و تلویزیون با 
اشاره به شرایط امروز بیان کرد که مردم 

به سریال های کمدی بیشتر نیاز دارند.
شهین تســلیمی بازیگر سریال 
»غیرعلنی« که از آی فیلم پخش می شود 
درباره این ســریال بیان کرد: مردم این 
روزهــا با توجه به شــرایط ســخت 
زندگی نیاز به خنده و سرگرمی دارند 
و نســبت به آثار کمدی اقبال بیشتری 
نشان می دهند، بسیاری از تهیه کنندگان 
و کارگردانان هم در ســال های اخیر به 
طرف ســاخت فیلم ها و سریال های 

کمدی رفته اند.
وی درباره اینکــه این روزها در 
نقش های مختلف کمدی حضور دارد 
اضافه کرد: بازی در نقش های کمدی 
زیادی به من پیشنهاد می شود، با توجه 
به این نیاز، ساخت سریال های کمدی 
اتفاق خوبی اســت و حــاال اگر مثل 
»غیرعلنی« موضوع متفاوت و خاصی 

داشته باشــند هم که خیلی بهتر است 
و اصاًل چه ایرادی دارد به ســوژه های 

متفاوت بپردازیم؟
این بازیگر درباره اینکه سریال را 
از آی فیلم دنبال می کرده است یا خیر؟ 
گفت: از روزی که کارم تمام شــد و در 

خانه بودم، سریال را می دیدم.
تسلیمی در ادامه درباره حضورش 
در ســریال تصریح کرد: من نقش مادر 
یکــی از جوانان داوطلب در انتخابات 
)بــرزو ارجمند( را بــازی می کردم، 
همسرم هم آقای فیلی بودند. این مادر 
چند دغدغه ذهنی دارد؛ اول که نگران 
پســر جوانش اســت که در انتخابات 
شرکت کرده و دوست دارد ببیند نتیجه 
کار چه می شــود. از سوی دیگر، باید 
حواســش به همســرش هم باشد که 
خرابکاری نکند. اتفاقاً بیشترین وقت 
و انرژی اش را صرف شوهرش )حاج 
عباس( می کند تا پسرش. البته این مادر 
اصاًل آدم سیاســی ای نیست و به عمد 

سعی می کند خودش را از این ماجراها 
دور نگه دارد. او بیشــتر یک زن خانه 

است و امور زندگی را می چرخاند.
مادری که فقط چای نمی برد 

و بیاورد
وی در ادامه درباره شــباهت این 
مادر با دیگر مادرانی که ایفا کرده است 
گفت: درست است که در »غیرعلنی« 
هم نقش یک مادر را بازی می کنم اما این 
کاراکتر منفعل نیست، اینگونه نیست که 
فقط کار چای آوردن و بردن را داشــته 
باشــد. حضور او در قصه موثر است و 
نقش تأثیرگذاری در اتفاقات ســریال 
دارد از این نظر، نقش را دوست داشتم.

تســلیمی یادآور شد: با توجه به 
موضوع خاص و تازه ســریال حدس 
می زدم که در هنگام پخش با اســتقبال 
روبرو شــود. واکنش مردم هم خوب 
بود و آنهایی که ســریال را دیده بودند 
رضایت داشــتند و تعریف می کردند. 
البته به نظرم »غیرعلنی« می توانســت 

ســریال طوالنی تــری هم باشــد و 
قسمت هایش بیشتر.

ایــن بازیگر دربــاره حضور در 
نقش های کمدی عنوان کرد: با وجودی 
که من بیشــتر نقش های مثبت را بازی 
کرده ام، از نقش های منفی هم استقبال 
می کنم، مثل نقشم در سریال »وضعیت 
سفید« درواقع مثبت و منفی بودن نقش 
اهمیت چندانی برایم ندارد و بیشتر به 
تاثیرگذاری و متفــاوت بودن آن فکر 
می کنم. حضور بیشتر در قالب نقش های 
مثبت هم به دلیل پیشنهادهایی بوده که 
به دستم رسیده است، بیشتر کارگردانان 
مرا برای نقش های مثبت می خواهند اما 
خودم از نقش های منفی هم اســتقبال 

می کنم.
ســریال های قدیــم کیفیت 

بهتری داشت
وی دربــاره فعالیت هــای این 
روزهایش نیز یادآور شد: اگر در خانه 
باشم حتماً شبکه آی فیلم را می بینم. این 

روزها به طور مرتب سریال »پاورچین« 
را نــگاه می کنــم و لــذت می بــرم. 
ســریال های قدیمــی کیفیت بهتری 
داشــتند و مثاًل همین »پاورچین« کار 
بســیار خوب و سرگرم کننده ای است 
که غم و غصه ندارد و می تواند مخاطب 
را بخنداند.تسلیمی در پایان عنوان کرد: 
چند روز است که کارم تمام شده و در 
خانه هستم، طی چند ماه گذشته به طور 

همزمان در سه سریال »زن زندگی مرد 
زندگی« به تهیه کنندگی آقای جودی، 
در »بچــه مهنــدس ۴« و »رعد و برق« 
بازی داشــتم. دو سریال اول در مشهد 
تصویربرداری می شــد و سریال سوم 
در گرگان. در ایــن مدت، بین این دو 
شهر در رفت و آمد بودم و واقعاً خسته 
شــدم و ترجیح می دهم فعاًل مدتی را 

استراحت کنم.

گروه ســینما و تلویزیون- پس 
از پخش فصل های اول و دوم ســریال 
جدیــد »باغ وحــش« در نوروز ۱۴۰۰ 
و اســتقبال مخاطبان از این مجموعه، 
فصل سوم این سریال با اتمام مجموعه 
نمایشی شرلوک، از بامداد روز جمعه، 
۲۸ خرداد، آغاز شــده اســت. مجله 
»مکعب« نیز به جدول پخش شــبکه 

چهار سیما بازمی گردد.
ســریال خارجــی و جدید »باغ 
وحش« یــک مجموعــه تلویزیونی 

درام، علمی-تخیلی، هیجانی است که 
بر اســاس رمانی به همین نام از جیمز 

پترسون ساخته شده است.
در خالصه داســتان این مجموعه 
آمده اســت: تغییــرات جوی و محیط 
زیستی باعث شده تا حیوانات درنده و 
وحشی شوند و به انسان ها حمله کنند. 
حاال یک دانشــمند مأمور شده تا این 
اتفاقات را بررســی کند ولی او متوجه 
حقیقتی تلخ می شــود که ممکن است 

باعث نابودی انسان ها شود.

ســری جدید »مکعب« را در 
شبکه چهار ببینید

با آغاز فصل تابســتان مجموعه 
مســتندهای کوتاه علمــی که پیش از 
ایــن در قالب برنامــه »مکعب« پخش 
می شــد به جدول پخش شبکه چهار 
ســیما بازمی گردد. سری جدید مجله 
»مکعــب« که مجموعه مســتندهای 
کوتاه علمی ســت از شنبه ۲۹ خرداد تا 
چهارشنبه ۲ تیر هر شب ساعت ۲۰:۳۰ 
پخش و روز بعد در ساعات ۴:۳۰ و ۱۷ 

بازپخش خواهد شد.مجموعه مستند 
کوتاه پنــج قســمتی »تاریخچه غذا« 
محصول ســال ۲۰۱۸ کشور آمریکا، 
اختراع پخت و پز، انقالب کشاورزی، 
تخمیر، محافظت و اکتشــاف، صنعت 
غــذا و آینده غذا، عناویــن هر یک از 
قســمت های این مجموعه مستند را 
تشکیل می دهد.مجله علمی »مکعب« 
کاری از تامین برنامه شــبکه چهار بوده 
و پخش سری اول آن از مردادماه ۱۳۹۲ 

آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است.

رضا کیانیان:

لذت کارم را زمان اجرا و 
ساخته شدن می برم

رضا کیانیان گفت: من اصال فکر نمی کنم که دیگران درباره من چه فکری می کنند و لذت کار بازیگری ام را 
زمان اجرا و ساخته شدن کار می برم.

مــوزه ســینمای ایران به عنوان مجموعــه ای فرهنگی و تاریخی که روایتگر ســیر تاریخ و 
تحوالت ســینمای ایران اســت خود را موظف می دانــد نظرات و دیدگاه های ســینماگران و 
بازیگران باتجربه و پیشکســوت را جمع آوری کرده تا نســل های آینده با نگاه و مسیر زندگی 
حرفه ای و نحوه خلق وشــکل گیری آثار هنرمندان و صاحب نظران هنر ســینما آشنا شوند.

گروه سینما و تلویزیون-برخی 
فیلمســاز ها و کارگردان ها آثاری را 
می سازند که مخاطب عام را سردرگم 

می کند.
طبق استانداردهای معمول فیلم 
سازی، اصلی ترین الزمه یک فیلم آن 
است که معنی داشــته داشته باشد و 
مخاطب بتواند آن را درک کند. بیشتر 
مردم به تماشــای فیلم نمی نشــینند 
تا مرتبا احساس ســردرگمی داشته 
باشند و از سوال های بی جوابی که در 
سرشان به وجود می آید عاصی شوند. 
بلکه تمایل دارند که ســرگرم شوند و 
اثری را ببینند که احساســات آن ها را 

درگیر کند.
اما کارگردان ها از این استاندارد 
پیروی نمی کنند و آثاری را می سازند 
کــه حتی ممکن اســت از شــدت 
پیچیدگی باعث عصبانیت مخاطبان 

شــود. فیلم هایی که در ادامه مشاهده 
خواهیــد کرد، به گفته تعداد زیادی از 
مخاطبان و همینطور منتقدان، فیلم های 
گیج کننده و پیچیده ای بوده اند که در 
برخی موارد از مســائل سورئال بهره 
گرفته اند. برخــی از فیلم هایی که به 
این نحو ساخته می شــوند، از سوی 
منتقدان قابل احترام شناخته می شوند، 
امــا از طرف دیگر آثاری هســتند که 
منتقدان آن ها را بــه فریب مخاطبان 

متهم می کنند.
نتیجه این فیلم ها هر چه باشــد، 
درک و دریافــت مفهــوم آن بــرای 
مخاطبانــی که برای دیــدن این پول 
پرداخت می کنند ســخت است. در 
ادامه با فیلم هایی آشنا خواهید شد که 
دیدن آن ها می توانند تمرین ســختی 

برای ذهن شما باشد.
فقط خدا می بخشد

اگــر تعدادی از آثــار نیکالس 
ویندینگ رفن را دیده باشید، احتماال 
متوجه خواهید شــد که او دوســت 
دارد با مخاطبــان فیلمش بازی کند. 
این موضوع شــاید در فیلم سینمایی 
»فقط خدا می بخشــد« در سال ۲۰۱۳ 
بیش از دیگر آثارش قابل لمس باشد. 
ایــن اثر که بعد از فیلم »راننده« دومین 
همکاری رفن با رایان گاسلینگ است، 
روند داستانِی آرام، دیالوگ های کوتاه 
و البته خشــونت های زیــادی دارد. 
البته رفن ســعی کرده این اثر شباهتی 
به فیلم »راننده« نداشــته باشد. داستان 
فیلم در مــورد یک قاچاقچی با بازی 
گاسلینگ است که خانواده اش از وی 

می خواهند قاتل برادرش را پیدا کند.
جاده مالهالند 

در طرف دیگر ســکه سینمای 
سورئالیســتی، دیوید لینچ قرار دارد. 

جاده مالهالنــد، یکی از معروف ترین 
فیلم های اوست که یک نامزدی اسکار 
برای وی به همراه داشت. با این وجود 
این فیلم روایت شفافی برای مخاطبان 
نداشت. این فیلم سینمایی که در واقع 
به دو بخش تقســیم می شود، داستان 
کابوس وار یک بازیگر زن شکســت 
خورده را روایت می کند و لینچ از نظر 
شخصیتی، از ایجاد یک نتیجه خاص 
برای داســتان این فیلــم خودداری 

می کند.
خباثت ذاتی 

اگرچه مخاطبان، فیلم قبلی پال 
توماس اندرسن به نام »استاد« را به طور 
کامل درک کردند، اما فیلم بعدی او به 
نام »خباثت ذاتی« به دلیل روایت خارج 
از اســتانداردی که داشت، سواالت 
زیادی را در ذهن مخاطبان ایجاد کرد. 
این فیلم ســینمایی که از رمان پلیسی 

توماس پینچن بــه همین نام اقتباس 
شــده، پر از رشته های داستانی است 
که عموما به جایی نمی رسند. این فیلم 
در زمان اکرانش جنجالی های زیادی 
را بــه پا کرد چراکــه مخاطبان معتقد 
بودند در تبلیغات، از این اثر به عنوان 
فیلمی پلیسی و کاراگاهی یاد شده، در 
حالی که اینگونه نبوده است. این فیلم 
سینمایی از سوی برخی رسانه ها یک 

اثر »نامفهوم« معرفی شد.
اطلس ابری 

اگرچــه این فیلم ســینمایی که 
برادران واچوفسکی در تیم کارگردانی 
آن حضور داشــتند در گیشه شکست 
خــورد، اما با واکنش هــای مثبتی از 
منتقدان روبرو شد و اکنون از آثار مهم 
هالیوود اســت. با این حال با توجه به 
ستارگان معروفی که در این فیلم بازی 
کردند و جلوه های بصری زیبایی که 

در آن استفاده شد می توان با اطمینان از 
دلیل عدم موفقیت فیلم »اطلس ابری« 
و عــدم محبوبیــت آن صحبت کرد. 
داستان این فیلم ســینمایی در ۶ بازه 
زمانی کامال مختلف روایت می شود 
و عبارت تبلیغاتی که برای آن استفاده 
شــد جمله »همه چیز بــا هم مرتبط 

است« بود.
آغازگر 

فیلــم ســینمایی »آغازگر« به 
کارگردانی شــین کاروث که در ژانر 
علمی تخیلی و با بودجه پایین ساخته 
شــده، بدون شــک یکــی از چالش 
برانگیز تریــن و معمایی ترین فیلم ها 
در ۲۰ ســال اخیر برای مخاطبان بوده 
اســت. این فیلم سینمایی با بودجه ۷ 
هزار دالری ســاخته شده و کاروث، 
داستان ســاخت یک ماشین زمان را 
روایــت می کند. این فیلــم به خاطر 

بودجه ساخت بسیار محدود، ساختار 
تجربی فیلم نامه، مفاهیم فلســفی و 
دیالوگ هــای فنّی پیچیده شــناخته 
می شــود که البته ممکن است  همین 
موضوع باعث تبدیل شــدن این اثر به 
یک فیلم چالش برانگیز برای مخاطبان 

شده باشد.
انگاشته 

احتماال شــما هم بــا خواندن 
مقدمه این گزارش، اولین فیلمی که به 
خاطرتان آمده، اثر ۲۰۰ میلیون دالری 
»انگاشــته« به کارگردانی کریستوفر 
نوالن بوده باشــد. او سابقا فیلم های 
پیچیده زیادی از جمله »میان ســتاره 
ای« ، »حیثیت« و »تلقین« را ســاخته 
اســت اما در »انگاشــته« پیچیدگی 
بیشــتری را شاهد هســتیم. این فیلم 
سینمایی ممکن است فیلمی جسورانه 
با جلوه های بصری خیره کننده باشد، 

اما از طرفی هم تعدادی از مخاطبان و 
منتقدان انتقاد های شــدیدی را به این 

فیلم داشته اند.
سیریانا 

فیلم سینمایی »ســیریانا«، یک 
اثر سیاســی و دلهره آور به کارگردانی 
استیون گیگان است که در سال ۲۰۰۵ 
نامزد بهترین فیلمنامه غیر اقتباســی 
اسکار شد. با این حال این فیلم از سوی 
گروهی از مخاطبان، فیلمی سردرگم 
کننده توصیف شد.  »سیریانا« در چهار 
داستان جدا روایت می شود که هر کدام 
از آن ها پیچیدگی های خاص خودش 
را دارد. می توان گفت این فیلم سینمایی 
یک تمرین ذهنی و آزمایش دقت برای 
مخاطبان است. بازیگران این فیلم هم 
از جمله جورج کلونی توصیه کردند 
که تماشای این فیلم به سردرد گرفتن 

بعد از آن می ارزد.

کارگردان هایی که با فیلم هایشان عامل سردرد شما می شوند

شهین تسلیمی مطرح کرد؛

مردم به خنده و سرگرمی نیاز دارند

شبکه چهار سیما روی آنتن می برد؛

پخش فصل جدید سریال »باغ وحش« و مستند »مکعب«
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