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گــروه ســینما و تلویزیون- 
همــه آن هایــی که دنیای ســینما را 
دنبال می کنند، اســتودیوی پیکسار 
را می شناســند. یــک اســتودیوی 
انیمیشن سازی آمریکایی که بیشتر از 
هر چیز دیگری به لوگوی جذابی که 
دارد، مشهور است؛ یک چراغ مطالعه 
که روی حرف دوم عبارت انگلیسی 
پیکســار فرود می آید. اســتودیوی 
پیکســار یکــی از پیشــتازان دنیای 
انیمیشــن لقب می گیرد که همیشــه 
کیفیــت را به کمیــت ترجیح داده و 
شــاید همین هم باعث شده با وجود 
عناویــن اندکی که خلــق کرده حاال 
یکی از محبوب ترین اســتودیوهای 

انیمیشن سازی باشد.
استودیوی پیکسار تا امروز ۲۳ 
انیمیشن سینمایی را اکران کرده است. 
پروژه آن ها با اکران انیمیشن »داستان 
اســباب بازی ها« در سال ۱۹۹۵ آغاز 
شــده و تا امروز ادامه دارد؛ جایی که 
انیمیشــن جدید پیکسار با نام »لوکا« 
مدتی پیش در دســترس تماشاگران 
قــرار گرفت. پیکســار در طول همه 
این ســال ها بیشتر از ۱۴ میلیارد دالر 
از اکــران انیمیشــن های خود درآمد 
داشته تا میانگین آماری باورنکردنی 
۶۲۰ میلیــون دالر بــرای هر فیلم را 
ثبت کند.انیمیشن های پیکسار نه تنها 
در جلوه های تصویری خالق و پویا 
هستند بلکه داستان های احساسی و 
جذابــی دارند که نــه تنها کودکان را 
سرگرم می کند بلکه برای بزرگساالن 
هــم جــذاب و خیره کننده انــد. در 
ادامه با پرفروش ترین انیمیشــن های 
اســتودیوی انیمیشن سازی پیکسار 

آشنا شوید.
موش سرآشپز

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰
فــروش در باکس آفیــس 

جهانی: ۶۲۵.۵ میلیون دالر
شاهکاری از استودیوی پیکسار 
کــه می تواند یکــی از متفاوت ترین 
ساخته های این استودیو هم باشد. اگر 
»موش سرآشــپز« توسط استودیوی 
دیگری ساخته می شد احتماال هرگز 
مــورد توجــه قــرار نمی گرفت اما 
این قدرت باورنکردنی اســتودیوی 
پیکسار است که به موفقیت تاریخی 
این انیمیشن کمک شایانی کرده است. 
ترکیب موفق آشپزی، شهر پاریس و 
رویاپردازی به زیباترین شکل ممکن 
در »موش سرآشپز« به تصویر کشیده 
می شود تا هشتمین انیمیشن سینمایی 
پیکســار به یک موفقیت ارزشــمند 

تبدیل شود.
خالصه داســتان: رمی موشی 
است که در خیابان پاریس های زندگی 
می کند. او امیدوار است روزی به یک 
آشــپز بزرگ تبدیل شود. اما خانواده 
رمی با این هدف عجیب او مشــکل 
دارند. با این حال رمی دوســت ندارد 
رویاهایش را فدای انتقاد دیگران کند 
و به هر شکلی که شده تالش می کند 

تا این مسیر دشوار را تا انتها طی کند.
شگفت انگیزان

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰
فــروش در باکس آفیــس 

جهانی: ۶۳۱.۴ میلیون دالر
قرن بیســت و یکم بدون هیچ 
شــک تردیــدی متعلق به پیکســار 
اســت. اگر والت دیزنی در سال های 
ابتدایی قرن بیستم به توسعه مفهومی 
به نام انیمیشن کمک کرد، پیکسار این 
فناوری جذاب را وارد دنیای سه بعدی 
کرد تا روح تازه ای به آن دمیده باشد. 
»شــگفت انگیزان« یکی از نخستین 
عناوین سینمایی استودیوی پیکسار 
بود که به شــدت مورد توجه منتقدان 
و تماشاگران قرار گرفت. در شرایطی 
که بیشتر انیمیشن های هر سال آثاری 
دوبعــدی و تکــراری بودند، ظهور 
»شــگفت انگیزان« پویانمایی را برای 

همیشه عوض کرد.
انیمیشــن  بــا  پیکســار 
»شــگفت انگیزان« کــه آن روزهــا 
نخســتین انیمیشــن انســان محور 
استودیو بود به دو جایزه اسکار دست 
پیدا کرد. این انیمیشن یکی از بهترین 
انیمیشن های استودیوی پیکسار است 

که هنوز هم هواداران بسیاری دارد.
خالصــه داســتان: خانواده 
آقای پــار زیر ســایه زندگی تقریبا 
معمولی شان از قدرت های ابرقهرمانی  
خود یاری می گیرند. با این حال آن چه 
باعث شده آن ها زندگی خاصی داشته 
باشند، اســتفاده از همین قدرت های 
ویژه در زندگی روزمره است. زندگی 
اما همیشــه مالیم دنبال نمی شــود. 
ربات هایی ظهور کرده اند که می توانند 
دنیا را برای همیشــه تحت تاثیر قرار 
دهند و هیچکس به اندازه خانواده پار 
نمی تواند در برابر آن ها ایستادگی کند.

باال
نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰

فــروش در باکس آفیــس 
جهانی: ۷۳۱.۴ میلیون دالر

ســاخت انیمیشــن »باال« برای 
پیکسار پنج سال زمان نیاز داشت اما 
آن ها نه تنها جایزه بهترین انیمیشــن 
اسکار را تصاحب کردند بلکه نامزد 
جایزه بهترین فیلم ســینمایی اسکار 
هم شدند. ساخت این انیمیشن برای 
پیکســارهزینه ۱۷۵ میلیون دالری به 
همراه داشــت ولی استودیوی خیلی 
زود همه این ســرمایه هنگفت را از 
گیشه های ســینما به دست آورد. به 
اعتقاد بسیاری از منتقدان »باال« یکی 
از خیره کننده تریــن و متفاوت ترین 
آثار اســتودیوی پیکسار است که به 
شــدت مورد توجه تماشــاگران هم 
قرار گرفت. بنابراین تبدیل شدن آن به 
یکی از پرفروش ترین عناوین پیکسار 

چندان هم عجیب نیست.
خالصه داستان: رویای پیر مرد 
۷۸ ســاله بادکنک فروش یعنی کارل 
فردریکِســن به تحقق می پیوندد. او 
هزاران بادکنــک را به خانه خودش 

وصل می کند و عازم »آبشار بهشت« 
در آمریکای جنوبی می شــود. پسر 
بچــه ای خوش بین به نام راســل هم 
به طور اتفاقی با فردریکِسن همسفر 
می شود. در این ســفر پر ماجرا یک 
سگ به نام هاپو و یک پرنده کمیاب به 
نام توک دراز با آن ها همراه می شوند. 
اما این ســفر بدون حاشیه هم نیست 
چراکــه فردریکســن در آمریکای 

جنوبی قهرمــان دوران کودکی خود 
یعنی چارلز مانتس را مالقات می کند 
و مشکالت و ماجراهای زیادی برای 

او به وجود می آید.
دانشگاه هیوالها

نمره منتقدان: ۸۰ از ۱۰۰
فــروش در باکس آفیــس 

جهانی: ۷۴۳.۴ میلیون دالر
حــاال نوبــت بــه پیش درآمد 
انیمیشــن »کارخانه هیوالها« یعنی 
»دانشــگاه هیوالها« می شود. عنوانی 
خارق العــاده و محبــوب که پس از 
ســال ها برنامه ریزی به ســالن های 
ســینما راه پیدا کرده بــود و فروش 
بسیار خوبی را تجربه کرد. استودیوی 
پیکسار با اکران این انیمیشن در سال 
۲۰۱۳ درآمــد قابل توجهی کســب 
کرد. البته ساخت »دانشگاه هیوالها« 
برای پیکســار ۲۰۰ میلیون دالر هم 
هزینــه به همراه داشــت. با این حال 
فرایند طوالنی ســاخت این انیمیشن 
که حدود سه سال به طول انجامید به 
معنای واقعی کلمه ارزشش را داشت. 
داســتان »دانشــگاه هیوالها« سال ها 
پیش از داســتان »کارخانه هیوالها« 

روایت می شود.
خالصه داستان: هیوالی جوانی 
بــه نام مایکل وازوســکی آرزو دارد 
که بعدهــا به یک ترســاننده تبدیل 
شــود؛ هیوالیی که شبانه وارد دنیای 
انسانها شود و بچه ها را می ترساند تا 
با جیغشــان انرژی تأمین شود. وقتی 
او بزرگ می شــود به دیدن کارخانه 
هیوالها یعنی پرسودترین و شناخته 

شــده ترین کمپانی ترســاندن شهر 
هیوالها مــی رود. رویای مایک با او 
همراه می ماند و ۱۱ سال بعد او شاگرد 
اول رشــته ترســاندن ســال اول در 
دانشگاه هیوالها می شود. او با هیوالیی 
بــزرگ، آبی و پشــمالو بنــام جیمز 
سالیوان آشنا شده که هیچ شباهتی با 
او ندارد. در حالی که مایک به شدت 
درس می خواند، سالی هیوالیی تنبل 

است که با اتکا به تونایی های طبیعیش 
در ترساندن موفق می شود.

کوکو
نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰

فــروش در باکس آفیــس 
جهانی: ۷۹۸.۲ میلیون دالر

پس از اکران »ماشــین ها ۳« که 
یک شکســت تجاری برای پیکسار 
بود، نوبت به یکی از متفاوت ترین آثار 
پیکسار می رسد؛ انیمیشن »کوکو«. این 
انیمیشــن که برای نخستین بار دنیای 
پیکســار را به آمریکای التین می برد 
یک روایت متفاوت و پیکســاری از 
مفاهیمی مانند خانواده و عشــق بود. 
در میان همه ســاخته های استودیوی 
محبوب پیکســار، انیمیشن »کوکو« 
یکی از عناوین بســیار متفاوت این 
مجموعــه اســت که اگرچــه برای 
کودکان هم هیجان بســیاری دارد اما 
شاید مخاطبان اصلی آن بزرگساالن 

باشند.
انیمیشن »کوکو« با خالقیت های 
همیشــگی پیکســار همراه شده تا 
نــگاه ویــژه و ســرگرم کننده ای به 
فرهنگ مکزیک و آمریکای مرکزی 
داشته باشد. بنابراین فیلم نامه تالش 
می کند تا روایتــی آموزنده، جذاب 
و خیره کننــده از روابط خانوادگی و 

باورهای سنتی را نمایش دهد.
خالصه داســتان: پسرک ۱۲ 
ســاله ای به نام میگل عالقه بســیار 
زیــادی به هنــر موســیقی دارد اما 
خانواده اش آن را نسل به نسل ممنوع 
کرده اند و هیچکس در خاندان او حق 

آموختن موسیقی را ندارد. با این حال 
میگل آرزو دارد مانند هنرمند و الگوی 
همیشگی اش یعنی ارنستو دال کروز 

به یک نوازنده حرفه ای تبدیل شود.
درون بیرون

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰
فــروش در باکس آفیــس 

جهانی: ۸۵۵ میلیون دالر
بدون شــک انیمیشــن »درون 

بیرون« یکی از  احساس برانگیزترین 
انیمیشــن های تاریخ سینما است که 
با طــرح تصویری دقیــق از مفاهیم 
روانشناسی تنها برای کودکان مناسب 
نیســت. رابطه  اساسی میان احساس 
و منطــق به زیباترین شــکل ممکن 
در انیمیشن »درون بیرون« به نمایش 
درآمده و خالقیت های اســتودیوی 
پیکسار به تماشایی شدن هر چه بیشتر 
این انیمیشن کمک کرده است. آن چه 
»درون بیــرون« ارائه داد، یک تعریف 
دقیق از بســیاری از دســتاوردهای 
علم روانشناســی بود که نه تنها برای 
کودکان بلکه برای بزرگســاالن هم 

جذاب و آموزنده به نظر می رسد.
»درون بیــرون« بــه عنــوان 
تاثیرگذارترین انیمیشن پیکسار و یکی 
از بهترین انیمیشن های تاریخ سینما، 
جایزه بهترین انیمیشن اسکار را برای 
چندمین بار به پیکسار اختصاص داد.

خالصه داســتان: در ذهن یک 
دختربچه  یازده ســاله بــه نام رایلی، 
احساساتی مانند غم، ترس، خشم و 
شــادی زندگی می کنند. آن ها وظیفه 
دارند تا احساسات رایلی را در شرایط 
مختلف کنتــرل کنند و آن را نمایش 
دهند. در این میان خانواده رایلی باید 
شهر و محل زندگی خود را تغییر دهند 
و این مهاجرت برای رایلی به معنای 
دســت و پنجه  نرم کردن با مشکالت 
جدید اســت. مشکالتی که می تواند 
احساسات او را تحت تاثیر قرار دهد.

درجستجوی نمو
نمره منتقدان: ۹۹ از ۱۰۰

فــروش در باکس آفیــس 
جهانی: ۹۳۶ میلیون دالر

با ورود به قرن ۲۱، پیکســار از 
انیمیشن »کارخانه هیوال« رونمایی کرد 
و پس از آن نوبت به »در جســتجوی 
نمو« رسید؛ دو انیمیشنی که پیکسار 
برای ســاخت آن ها حدود پنج سال 
کار کرد و در نهایت دو جایزه اسکار 
بهترین انیمیشن را برای هر دوی آن ها 
تصاحب کرد. این دو انیمیشن در کنار 

مجموعه »داستان اسباب بازی ها« به 
عنوان به یادماندنی ترین آثار پیکسار 
شناخته می شوند. اگرچه نوزده سال 
از اکــران این انیمیشــن می گذرد اما 
»درجستجوی نمو« موفق شده جایگاه 
دومین انیمیشن پرفروش استودیوی 
پیکســار با احتســاب نرخ تورم را 
حفظ کند. فــارغ از داســتان گویی 
شــخصیت های  و  منحصربه فــرد 
نمو«  »درجستجوی  دوست داشتنی، 
از نــگاه فنی هم انیمیشــن محترمی 

شمارده می شود.
این انیمیشــن برای نخســتین 
بــار موفق شــد تصویــری دقیق و 
مســتند از دنیای زیــر آب ارائه دهد. 
تصویری شبیه به آن چه واقعا در زیر 
آب های اقیانوس در جریان است در 
انیمیشــن های دوبعدی در دسترس 
نبود و به نظر نمی رســید انیمیشــنی 
ســه بعدی به همیــن زودی ها به آن 
دســت پیدا کند. اما »درجســتجوی 
نمو« در ســال ۲۰۰۳ به این دستاورد 

بزرگ دست پیدا کرد.
خالصه داســتان: مارلین یک 
دلقک ماهی اســت که فرزندی به نام 
نمو دارد. مارلین که به شــدت مراقب 
نمو است، دوســت ندارد فرزندش 
را هم مانند همسرش در میان هجوم 
کوسه های وحشی آب های اقیانوس 
از دســت دهد. اما این نگرانی بیش از 
حــد در نهایت به یک تراژدی عظیم 

تبدیل می شود.
در جستجوی دوری

نمره منتقدان: ۹۴ از ۱۰۰

فــروش در باکس آفیــس 
جهانی: یک میلیارد و ۲۵ میلیون 

دالر
پس از آن که انیمیشن »دایناسور 
خوب« بــه عنــوان جدیدترین اثر 
پیکسار در ســال ۲۰۱۶ آن قدری که 
باید در برآورده کردن انتظارات موفق 
نبود، برگ برنده اصلی پیکسار از راه 
رســید. اگرچه »دایناسور خوب« به 
نخستین ســاخته پیکسار تبدیل شد 
کــه آمار فروش آن بــا ضرر به پایان 
رسید و نخســتین شکست تجاری 
پیکسار بود اما »در جستجوی دوری« 
یک موفقیت مالی خیره کننده بود. در 
شــرایطی که به نظر می رسید پیکسار 
از فلسفه شخصی اش فاصله گرفته، 
دنباله انیمیشــن »در جستجوی نمو« 
با نام »در جســتجوی دوری« اکران 
شــد. به اعتقاد منتقدان این انیمیشن 
تاثیرگرفته ترین انیمیشــن پیکسار از 
عناویــن دیزنی بود اما موفق شــد به 
رکــورد باورنکردنی ســومین فیلم 

پرفروش سال ۲۰۱۶ دست پیدا کند.
این انیمیشــن به عنــوان دنباله 
یکی از انیمیشن های قدیمی پیکسار 
در شرایطی به یک موفقیت تاریخی 
دست پیدا کرد که بسیاری از منتقدان 
تصــور می کردند »در جســتجوی 
دوری« چندان در گیشــه موفق ظاهر 

نمی شود.
خالصه داستان: یک سال پس از 
پیدا کردن نمو و در سواحل کالیفرنیا، 
دوری به یاد مــی آورد که خانواده ای 
دارد. خانــواده دوری آنســوی دریا 
زندگی می کنند. اما دوری می خواهد 
آن را مالقــات کند. بنابراین با کمک 
دوســتانش بــه دنبال خانــواده اش 
می گــردد. اما چندان موفق نیســت 
چراکــه به یک موسســه تحقیقات 
دریایی می رســد و از دوستانش جدا 
می افتد. با این حال نمو و پدرش سعی 

در نجات او دارند.
داستان اسباب بازی ۳

نمره منتقدان: ۹۸ از ۱۰۰
فــروش در باکس آفیــس 
جهانی: یک میلیارد و ۶۸ میلیون 

دالر
پیکســار در شــرایطی در دهه 
۲۰۱۰ میــالدی هفــت دنباله برای 
انیمیشن هایش ســاخت که آن ها در 
دهــه ۲۰۰۰ میالدی تنهــا یک دنباله 
اکــران کرده بودند. با این حال به نظر 
می رسد استودیوی آمریکایی توانایی 
ســاخت دنباله های ســینمایی را به 
بهترین شــکل ممکن به دست آورده 

است. 
انیمیشــن  ســه  چراکــه 
پرفروش اســتودیوی پیکسار دنباله 
انیمیشن هایی هستند که سال ها پیش 
اکران شده اند. فروش »داستان اسباب 
بازی  ۳« در مقایســه با فیلم دوم دقیقا 

دو برابر افرایش پیدا کرد.
خالصــه داســتان: انــدی 
دِیویس، ۱۷ ســاله، کمتر از سه روز 

تــا رفتن به دانشــگاه فاصلــه دارد. 
اســباب بازی هایش اما درباره آینده 
نامعلومشــان نگران هســتند. اندی، 
وودی را انتخــاب می کند تا با خود 
به کالج ببرد ولی دوستانش یعنی بقیه 
اســباب بازی ها به طور ناخواسته سر 
از مهدکودکی درمی آورند که توسط 
گروهی اســباب بــازی تبهکار اداره 

می شود.
داستان اسباب بازی ۴

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰
فــروش در باکس آفیــس 
جهانی: یک میلیارد و ۷۳ میلیون 

دالر
پایان یکی از خاطره انگیزترین 
انیمیشــن های تاریخ سینما، به اندازه 
آغاز آن شیرین و دوست داشتنی بود. 
انیمیشن »داستان اسباب بازی ها ۴« نه 
تنهــا این مجموعه را به طوالنی ترین 
فرانچایز سینمایی پیکسار تبدیل کرد 
بلکه پایانی هم بر داســتان تقریبا ۲۴ 
ساله آن بود و جایزه بهترین انیمیشن 
اسکار را کسب کرد. شاید جالب باشد 
بدانید قسمت چهارم »داستان اسباب 
بازی ها« در حقیقت محبوب ترین و 
پرفروش ترین عنــوان این مجموعه 
اســت و در جایگاه دومین انیمیشن 

پرفروش پیکسار هم قرار می گیرد.
داســتان:  خالصــه 
ماجراجویی های وودی و دوستانش 
کــه در تعامل بــا کــودکان هزاران 
ماجراجویــی کوچک و بــزرگ را 
تجربه کرده اند، حاال به پایان رسیده و 
آن ها آماده زندگی جدیدی می شوند. 
اما وودی از همه مصمم تر به نظر می 
رسد؛ او می خواهد زندگی اش را برای 

همیشه تغییر دهد.
شگفت انگیزان ۲

نمره منتقدان: ۸۰ از ۱۰۰
فــروش در باکس آفیــس 
جهانی: یــک میلیــارد و ۲۴۲ 

میلیون دالر
»شــگفت انگیزان  انیمیشــن 
۲« کــه در ســال ۲۰۱۸ اکران شــد 
پرفروش ترین انیمیشــن میان همه 
آثار تاریخ اســتودیوی پیکسار است. 
با توجه به شیوع ویروس کرونا که تا 
مدت ها مانع فعالیت عادی ســینماها 
خواهد شــد، به نظر می رســد این 
انیمیشــن تا مدت ها پرفروش ترین 
انیمیشــن اســتودیوی پیکسار باقی 
می ماند. پیکســار در شــرایطی این 
انیمیشــن را با ۱۴ سال فاصله پس از 
اکران قســمت نخست به سالن های 
ســینما تقدیم کرد که بسیاری تصور 
می کردنــد فــروش خیره کننده این 

انیمیشن می تواند باورنکردنی باشد.
خالصــه داســتان: فعالیت 
ابرقهرمانان به خاطر خســارت هایی 
کــه آن ها بــه شــهر وارد کرده اند به 
حالــت تعلیق درآمــده و این باعث 
می شود تا خانواده پار با چالش هایی 
مواجه شوند. اعضای شگفت انگیزان 

می خواهند دوباره به اوج بازگردند.

گــروه ســینما و تلویزیون-  
مراســم اختتامیه هفتــاد و چهارمین 
دوره از جشنواره بین المللی فیلم کن 
برگزار شــد. اعضای هیــات داروان 
ایــن دوره که با یک ســال تاخیر به 
دلیل کرونا برگزار شــد عبارت بودند 
از: مگــی جیلنهال بازیگر آمریکایی، 
مالنــی لــوران بازیگر و فیلمســاز 
فرانســوی، متی دیــاپ کارگردان و 
بازیگر فرانسوی-ســنگالی، جسیکا 
هوســنر کارگردان اتریشــی، مایلن 
فارمر خواننده فرانسوی، طاهر رحیم 
بازیگر فرانســوی، کلبر مندوزا فیلهو 
ســینماگر برزیلی و سونگ کانگ هو 

بازیگر کره ای و ریاســت این هیات 
برعهده اســپایک لی کارگــردان و 
فیلمنامه نویس امریکایی برنده جایزه 

اسکار بود. 

این هیــات داوران جایزه بزرگ 
ایــن دوره از جشــنواره را به اصغر 
فرهــادی برای فیلــم »قهرمان« اهدا 
کردند. این جایزه توسط الیور استون 

کارگــردان مشــهور آمریکایــی به 
فرهادی اهدا شد.

فرهــادی پیش از ایــن جایزه 
بهترین فیلمنامه این جشــنواره را با 

»فروشنده« کسب کرده بود.
او پــس از دریافــت جایزه اش 
گفــت: از همه افرادی کــه در اینجا 
حضور دارند به ویژه آقای اســپایک 
لی، جشــنواره کن و آقای فرمو که با 
تمام مشکالت این جشنواره را برگزار 
کردنــد، سپاســگزارم و همچنین از 
گروهم که با تمام قلب خود با من کار 
کردند و تهیه کننده این کار الکساندر 
که سال هاســت مانند دو دوســت با 

یکدیگــر کار می کنیم و خانواده ام که 
در همه لحظــات زندگی درکنار من 
بوده اند، به ویژه دخترم که مرا ترغیب 

کرد تا این داستان را بسازم ممنونم.
فرهــادی ادامه داد: االن که اینجا 
ایستاده ام به یاد ۳۶ سال پیش افتادم که 
بچه ای ۱۳ ســاله بودم و در شهری که 
به دنیا آمدم با کمترین امکانات اولین 
فیلم کوتاه خود را ســاختم. ۳۶ سال 
اســت که جز نوشتن و فیلم ساختن 

هیچ کاری نکرده ام.
این کارگردان در ادامه بیان کرد: با 
تمام محدودیت ها، فشارها، مشکالت 
و گرفتاری هایی که می توانست مرا از 
مسیری که داشتم، منصرف کند تا این 
فیلم ها را نسازم و شما آن ها را نبینید، 
اما به امید اینکه با هر فیلمی که می سازم 
پرسش هایی از شرایط تلخ اجتماعی 
اطرافم را در فیلمم با تماشــاگران به 
اشــتراک بگذارم و با فکر کردن آن ها 
به یک راه حلی برسم، باز ادامه دادم و 
امیدوارم بتوانم باز هم با همه فشارها 
و مشــکالت ادامه بدهم چون ایمان 
دارم یکی از مهمترین راه های نجات 

کشورم آگاهی بخشی است.
بخــش  جوایــز  دیگــر 

اصلــی هفتادوچهارمین دوره 
جشــنواره »کن« به شرح زیر 

اهدا شد: 
نخل طال: »تیتان« ژولیا دوکورنو 
جایزه بزرگ هیــات داوران: 
»قهرمان« ســاخته اصغــر فرهادی و 
»محفظه شــماره ۶« بــه کارگردانی 

یوهو کاسمانن
بهتریــن کارگــردان: لئوس 

کاراکس برای فیلم »آنت« 
بهترین فیلمنامه: »ماشین من را 

بران« ساخته ریوسوکی هاماگوچی
بهترین بازیگر زن: رناته 

رینسو برای فیلم »بدترین 
فرد در جهان« 

بهترین بازیگر مرد: 
کالــب الندری جونز 

برای فیلم »نیترام« 
هیات  جایزه 
داوران: نداف الپید 
بــرای »زانوی احد« 

و »حافظه« ســاخته اپیچاتپونگ 
ویراستاکول

نخل طــالی بهترین فیلم 
کوتاه: »همه کرو هــای جهان« 

ساخته تانگ یی

جایزه دوربین طالیی: »مورینا« 
ساخته آنتونتا آالمات کوزییانوویچ

نخل طــالی افتخاری: مارکو 
بلوکیو کارگردان و فیلمنامه نویس 

ایتالیایی و جودی فاستر بازیگر برنده 
اسکار آمریکایی اصغر فرهادی برنده جایزه بزرگ هیات داوران کن شد؛

صحبت های کارگردان »قهرمان«
 پس از دریافت جایزه

هیات داوران هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن جایزه بزرگ این دوره از جشنواره به اصغر فرهادی برای فیلم »قهرمان« اهدا کردند.

گــروه ســینما و تلویزیون-
مســتند »عین. صاد« بــه کارگردانی 
عبدالرضــا نعمت اللهــی پرتره یک 

روحانی مشهور و محبوب است.
عبدالرضــا نعمت اللهی درباره 
مستند جدید خود با نام »عین. صاد« 
گفت: علــی صفائی حائری یکی از 
روحانیونی است که سلوک و زندگی 
خاصی داشته و به واسطه ارتباطش با 
اقشار و گروه های مختلف، اثرگذار 
بوده اســت. من ســخنرانی هایی از 

آقای صفایی حائــری گوش داده و 
به شــخصیت و زاویه نگاه ایشــان 

عالقه مند شده بودم. 
این کارگردان ادامه داد: ۲۲ سال 
از وفات ایشان می گذرد و من در این 
سال ها ندیده ام مستند پرتره ای درباره 
او ســاخته شده باشــد، تنها در چند 
برنامه تلویزیونی درباره افکار ایشان 
صحبت هایی شــده و کتاب هایشان 
هم بعد از وفاتشان، بارها چاپ شده 
و بســیار خواننده داشته است. تعلق 

خاطری که به ســلوک و اخالق این 
استاد داشتم باعث شد تصمیم بگیرم 

مستندی درباره شان بسازم. 
نعمت اللهی افزود: سال گذشته 
تحقیق و پژوهش درباره استاد صفایی 
حائری را شــروع کردیم و ســپس 
با مرکز گســترش سینمای مستند و 
تجربی وارد مذاکره شــدیم. »عین. 
صاد« یک مستند گفتگومحور است. 
با شــخصیت های مختلــف هنری، 
فرهنگــی و سیاســی از جناح های 

مختلــف گفتگــو کرده ایــم. ایــن 
گفتگوها نشــان دهنده طیف مریدان 
آیت اهلل علی صفایی حائری است. در 
بخشی از فیلم از آرشیوهای موجود 
اســتفاده کرده ایــم و تصمیم داریم 

بخش هایی از آن را بازسازی کنیم. 
کارگردان مستند »مهدی عراقی 
را بکــش« گفت: گفتگوشــوندگان 
ترکیــب متنوعی از اعضای خانواده، 
دوســتان، شــاگردان و منتقــدان 
ایشان اند که محمد مهدی عسگرپور، 

منوچهر محمــدی، نادر طالب زاده، 
بیژن بیرنگ، صادق کرمیار، علیرضا 
داوودنــژاد، عبدالمجید معادی خواه 
و… از آن جمله انــد. آقای صفایی 
حائــری در حــوزه ادبیــات و هنر 
صاحــب نظر بــوده و مقــاالت و 

کتاب هایش منبع توجه بوده است. 
نعمت اللهــی ابــراز امیدواری 
کرد فیلم برای ارائه به هیئت انتخاب 
پانزدهمین جشنواره »سینماحقیقت« 
آماده شــود. او گفت: بخش زیادی 

از تولیــد فیلم به پایان رســیده و در 
تدارک تدوین آن هستیم. 

مســتند »عین. صاد« محصول 
مرکز گســترش ســینمای مستند و 
تجربی اســت. عوامل این مســتند 
عبارتند از تهیه کننــده، کارگردان و 
تدوینگــر: عبدالرضــا نعمت اللهی، 
پژوهش: مهدی نوری، تصویربردار: 
بهادر خردمندکیا، بهنام احمدخانی، 
احمد خلیل اول، موســیقی: هدایت 

احمدزاده.

بیژن بیرنگ تا منوچهر محمدی در »عین. صاد«

پرفروش ترین انیمیشن های پیکسار را بشناسید

با تمــام محدودیت ها، فشــارها، مشــکالت و گرفتاری هایی که 
می توانســت مرا از مســیری که داشــتم، منصرف کنــد تا این 
فیلم ها را نســازم و شــما آن ها را نبینید، اما بــه امید اینکه با هر 
فیلمی که می ســازم پرسش هایی از شرایط تلخ اجتماعی اطرافم 
را در فیلمــم با تماشــاگران به اشــتراک بگذارم و بــا فکر کردن 
آن هــا به یک راه حلی برســم، باز ادامــه دادم و امیدوارم بتوانم 
باز هم با همه فشــارها و مشــکالت ادامه بدهم چــون ایمان دارم 
یکی از مهمترین راه های نجات کشــورم آگاهی بخشــی اســت.
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