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سینما و تلویزیون

«السا فیروزآذر»
کارگردان می شود

سه شنبه  ۲۴بهمن  ۲۶ 1396جمادی االول  143۹شماره 26۵۱

ضیغمی« -السا فیروزآذر» قصد دارد چند فیلم کوتاه بسازد.این بازیگر سینما و تئاتر در گفت و گو
با خبرنگار ما درباره فعالیت اخیر هنری اش گفت :در حال حاضر مشغول انجام کارهای پایان نامه
ام هستم و بخش عملی پایان نامه ام یک نمایشنامه به اسم «هزار و یک تو» است که آن را امسال به
روی صحنه می برم .فیروز آذر اضافه کرد :بعد از کارهای پایان نامه ام قصد دارم چند فیلم کوتاه

کی ،کجا ،چی گفته

وحید موسائیان

با توجه به تراکم فیلم ها در این فصل که مقوله ای
بی سابقه به حساب می آید ،مسلما شرایط اکران
دشوارتر می شود .با این اوصاف ،فیلم های
سینمایی با سئانس و سالن کم مواجه می
شوند و انتخاب بینندگان نیز بــه مشکل
برمی خورد و در نهایت ضربه اصلی به آثار
سینمایی وارد می شود .اکران هر فیلم سـینمایی
به حداقل زمــان ممکن رسـیده است و فیلم ها از
فرصت کافی برای معرفی و دیده شدن بهره مند نمی
شوند .این یعنی به حداقل رسیدن فروش آثار و ضربه
خوردن صاحبان فیلم و در نهایت سینما.

در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما و
تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می
دهیم.
*مجید قناد مجری برنامههای کودک در تلویزیون
بیان کرد :برنامه «یه گله جا» به درخواست مدیران
شبکه دو در نوروز  ۹۷به روی آنتن می رود.
*رضا ناجی بازیگر فیلم «الزانیا» شد .فیلم برداری
ایــن فیلم به تهیه کنندگی احمد احمدی و به
کارگردانی حسین قناعت همچنان ادامه دارد.
*لیلی رشیدی گفت :به پیشنهاد باران کوثری در
فیلم «عرق سرد» بازی کردم.

بسازم .البته یکی از فیلم نامه هایم قرار است ساخته شود و باید عواملش را
پیدا کنم .دوست دارم تجربه بیشتری داشته باشم و بعد فیلم های بلند را
کارگردانی کنم .اسم فیلم نامه من «از تهران متنفرم» است .خودم بازیگر
فیلم هستم ولی کارگردانش نه.وی تصریح کرد :بازیگری انتها ندارد .هر

یاد درگذشتگان

داستان بدلکاری «به وقت شام

»

کاوه سماک باشی

کافه سینما

روز باید خودم را به روز کنم .به این دلیل تدریس می کنم که آن چه را که
در این سال ها آموخته ام منتقل کنم .معتقدم اگر در جریان نباشی تمام
می شوی و می میری .سر کالس فیلم نامه نویسی جوانان به من خیلی
اطالعات جدید می دهند و من هم از آن ها یاد می گیرم.

گفت و گو با «ارشا اقدسی» بدلکار موفق بین المللی

سخن ستارگان

کارهای جنگی با کارهای آپارتمانی کامال متفاوت
هستند و نمی توان آن ها را با هم مقایسه کرد اما
عمدتا در رقابت بــا فیلم های آپارتمانی این فیلم
ها کم تر دیده می شوند.
باید به سینمای جنگ بها داده و از آن حمایت
شود ،هم در زمان تولید و هم در زمان اکران تا
سازندگان این دست فیلم ها برای ساخت
آثار بعدی نیز انگیزه داشته باشند.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مــــریــــم
ضــیــغــمــی-
زمـــانـــی کـــه در
«اســـکـــای فــــال» (از
مــجــمــوعــه فــیــلــم هــای
جیمزباند) بدلکاری انجام
داد به مشهورترین و موفق ترین
بدلکار بین المللی ایــران تبدیل
شــد« .ارشــا اقــدســی» از آن مقطع به
بعد توانسته جوایز مختلف جهانی را
در این رشته به دست آورد .این طراح و
مجری صحنه های اکشن و مدیر بدلکاری
در انجام حرکات خطرناک به اصطالح سر
نترسی دارد و رکوردهای مختلف نظیر سقوط
از روی هلی کوپتر از ارتفاع  50متری و سوختن در
آتش در طوالنی ترین مدت را در کارنامه اش بر جا
گذاشته است .اقدسی در حال انجام کارهای بدلکاری
وساخت تیزر تبلیغاتی در کشور صربستان است و
با دو فیلم «به وقت شام» و «بمب؛ یک عاشقانه» در
جشنواره فیلم فجر هنر خود را به نمایش گذاشت.

ارشا اقدسی تجربه همکاری با پروژه
های بین المللی را دارد .با توجه به
این که در صربستان به تازگی مشغول
انجام چندین پروژه بودید و تیزر
تبلیغاتی هم ساختید شرایط کاری
چگونه است؟
شرایط کاری در صربستان خیلی خوب است
و ارتباطات خوبی هم با سازندگان فیلم های
هالیوودی و فیلم های این کشور دارم .این کشور
برای داشتن همکاری با ایران ظرفیت و آمادگی
الزم را دارد و به من پیشنهادهای خوبی داده
شده که این ارتباط را به وجود آورم و من هم به
تولید کنندگان فیلم کمک می کنم فیلم هایشان
را در صربستان بسازند.
شما در اولین تجربه کارگردانی
تان با فیلم سینمایی «جمشید آریا»
برنده دیپلم افتخار جشنواره فیلم
هندوستان شدید .چه شد تصمیم
گرفتید درباره این هنرمند فیلم
بسازید؟
جشن حافظ بــود و زنــده یــاد علی معلم با من
تماس گرفت و گفت قرار است در جشن حافظ از
«جمشید هاشم پور» قدردانی کند .با مشورت با
علی اوجی و علی معلم ،من در مدت زمان  24تا
 48ساعت فیلم را ساختم .من هم به فیلم دست
نزدم که همان امضای یک روزه روی فیلم بماند
و خدا را شکر جشنواره سوچی و جشنواره های
مختلفی این فیلم را پذیرفتند.
تجربه بازی در فیلم سینمایی «هزارپا»
چطور بود؟
مــن «ابوالحسن داوودی» را خیلی دوســت
دارم .نقشم در فیلمش کوتاه بود منتها اتفاقی
درون نقش بــود کــه مــا ترجیح دادیـــم بنا به
دالیلی آن اتفاق را بیشتر کنترل کنیم .آقای
داوودی پیشنهاد داد که من نقش را بازی کنم
و چون ارادت خاصی نسبت به او دارم با کمال
میل بازی در فیلم را پذیرفتم.
از این به بعد هم اگر پیشنهاد بازی به
شما داده شود می پذیرید؟

من در گذشته در فیلم «نیکالس کیج» برای
کارگردانی به نام «پاول شافر» نویسنده فیلم نامه
«تاکسی درایور» بازی کرده بودم« .رابرت دنیرو»
با آن فیلم معروف شد .اگر قرار باشد برای نقش
من اتفاق خاصی بیفتد یا آن نقش درگیری های
خاصی داشته باشد که از پس یک بازیگر خوب بر
نیاید آن را بازی می کنم .چون من بازیگر حرفه
ای نیستم و معتقدم نقش های سینما یا تلویزیون
را باید بازیگران بازی کنند نه یک بدلکار مگر این
که آن نقش ،ترکیبی از اتفاقات و حرکاتی باشد
که بهتر باشد یک بدلکار آن را بازی کند.
امسال با دو فیلم «به وقت شام» و
«بمب؛ یک عاشقانه» در جشنواره
فیلم فجر حضور داشتید .در این مورد
بگویید.
من تقریب ًا هر سال در جشنواره فیلم فجر ،فیلم
دارم .خیلی دلم می خواهد در جشنواره فیلم
فجر برای بدلکاران جایگاهی وجود داشته باشد
ولی متاسفانه نه مــورد توجه و نه مــورد عالقه
هستند و نه این موضوع دغدغه مسئوالن است.
چگونه «ابراهیم حاتمی کیا» جلوههای
ویژه و بدلکاری جدیدترین ساخته
اش« ،به وقت شام» را به شما سپرد؟
همکاری کوتاهی با «ابراهیم حاتمی کیا» در فیلم
«بادیگارد» داشتم اما بنا به دالیلی ادامه ندادیم.
در فیلم «به وقت شام» این همکاری به بهترین
شکل انجام شد و صد در صد مطمئن هستم که
آقای حاتمی کیا راضی بود .من به شدت در به
وقت شام از جان و دل مایه گذاشتم .همه دغدغه
ام را برای کار گذاشتم .صحنه های فوق العاده
ای دارد ،صحنه هایی که بعضی از آن ها در
ایران تاکنون اتفاق نیفتاده است .صحنه ای در
فیلم در بخش بدلکاری هست که اگر آن را برای
بخش بدلکاری جشنواره جهانی فیلم بفرستند
مطمئن هستم کاندیدا خواهد شد و این امید
هم هست که حتی برنده جایزه هم شوم .این
مهم باید از سوی گروه تولید انجام شود .البته
مطمئن هستم که اگر این بخش از کار و اتفاقی
را که ما در این فیلم رقم زدیم برای جوایز بهترین

بدلکاری آمریکا بفرستند شامل جایزه بهترین
بدلکاری جهان خواهد شد.
همکاری با ابراهیم حاتمی کیا چگونه
بود؟
خدا را شکر این دفعه با اعتماد کامل با او کار
کردم .لحظه به لحظه با حاتمی کیا در ارتباط
بودم که ببینم از کار راضی است یا خیر .برایم
خیلی مهم بود که رضایت کامل داشته باشد و
خدا را شکر خیلی راضی بود و تا روز آخر همه
چیز به نحو احسنت انجام شد .همچنین باید
بگویم اعضای تیم تولید و تدارکات فیلم «به وقت
شام» به بهترین شکل ممکن همه چیز را فراهم
کردند و کوچکترین نقصی احساس نکردم و
همه چیز به خوبی انجام شد.
بدلکاری فیلم «بمب؛ یک عاشقانه»
و همکاری با پیمان معادی چگونه
تجربهای بود؟
مــعــادی را از ســال هــا پیش یعنی از سال
های  87 ،86می شناسم .از همان سال ها
تاکنون همیشه دوست داشتم با او کار کنم و
در فیلمش به عنوان طراح بدلکاری و بدلکار
حضور داشته باشم .البته «بمب؛ یک عاشقانه»
فیلمی هنری است و زیاد صحنه های خاصی
برای کار ما ندارد و ما چند صحنه بدلکاری
داشتیم که خدا را شکر خیلی خوب انجام شد.
دوست داشتم با توجه به حساسیتی که پیمان
معادی نسبت به همه صحنه ها دارد مطابق
نظرش کارها انجام شود.
به نظرتان ضرورت دارد که در
جشنواره فیلم فجر جایزه ای به حرفه
بدلکاری اختصاص داده شود؟
این اتفاق واقعا مهم است .اگر بدلکاران در سینما
نباشند خیلی از صحنه های جالب توجه برای
تماشاچیان به وجود نخواهد آمد بنابراین چطور
بهیکرکناساسیدرجشنوارهتوجهنمیکنندو
نمی خواهند بخش بدلکاری را شامل جوایز قرار
دهند ،جوایزی که بعد نقدی ندارد و رقم نقدی
ما حاصل یک ثانیه تالش یک بدلکار هم نیست
زیــرا بدلکاران از جــان خــود مایه می گذارند.

محمدعلی اینانلو
«محمدعلی اینانلو» مجری تلویزیون ،بازیگر،
صداپیشه ،کارشناس ورزشـــی ،روزنــامـهنــگــار و
کارشناس و مستندساز طبیعت متولد  2فروردین
 1326بود .وی به عنوان قدیمیترین گزارشگر و
مفسر والیبال در ایران و بنیانگذار روزنامهنگاری
محیط زیست شناخته میشد .اینانلو دارای سابقه
۴۰سال طبیعتگردی در ایران بود و آموختههای
خود را به صورت نوشته و فیلم درآورد .همچنین
او از مبتکران کالسهای آموزش اکوتوریسم در
ایران بود .مرحوم اینانلو دارای مدرک کارشناسی
در رشته ادبیات بود و در زمینه کار در رسانههای
مکتوب و تصویری ایران سوابق متعددی داشت.
او همواره دغدغه معرفی و حفظ طبیعت ایران را
داشت و در برنامههای مختلف آن را مورد تأکید
قرار میداد .اینانلو در  12دی  1394دار فانی
را وداع گفت.

نمای دور

کاترین دنوو
«کاترین دنوو» در سال  1943در پاریس به دنیا
آمد .وی در حرفه بازیگری  60سال سابقه دارد و
بازی در فیلم های کمدی را از  13سالگی شروع
کــرد .او با بــازی در فیلم «انــزجــار» ( )1965به
کارگردانی رومن پوالنسکی و دو سال بعد از آن با
بازی در فیلم «زیبای روز» ساخته لوئیس بونیوئل
به اوج موفقیت رسید .از آخرین فیلم های دنوو
می توان به «سربلند» اشاره کرد که برای بازی در
آن نامزد دریافت جایزه سزار بهترین بازیگر زن شد.

