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میز مصاحبه

ثریاقاسمیوارد«لواسان»شد
ضیغمی -با انتخاب کامل بازیگران از جمله
«ثریا قاسمی» و عوامل ،فیلم برداری «لواسان» در
لوکیشنی حوالی شمال تهران آغاز شد.
مشاور فیلم سینمایی «لــواســان» به خبرنگار ما
گفت :فیلم برداری این فیلم به کارگردانی سمیرا
رجبی و تهیهکنندگی عــزتا ...جامعیندوشن
آغاز شده است.امین اعتمادی مجد با اشــاره به
بازیگران فیلم توضیح داد :بازیگرانی همچون
عباس غزالی ،امیرمحمد زند ،ثریا قاسمی ،فریبا
طالبی و شمسی فضلاللهی در این فیلم نقش
آفرینی می کنند.وی با اشاره به این که این فیلم
مضمونی اجتماعی دارد درباره داستان آن گفت:
جوانی در مخمصه روحی -روانی قرار گرفته است.
وی در این شرایط و در ضمیر ناخودآگاه خود قصد
خروج از کشور را دارد اما در این میان اتفاقاتی رخ
می دهد.

کافه سینما

در این شماره ،اخبار و نقل قول های مهم سینما و
تلویزیون در هفته گذشته را در اختیارتان قرار می
دهیم.
*«حمید نعمت ا »...برای ششمین فیلم سینمایی
اش درخواست پروانه ساخت داده است و قصد
دارد فیلم تازهاش را با نام «قاتل و وحشی» جلوی
دوربین ببرد.
*تــدویــن فیلم سینمایی «چــارلــی در تــهــران» به
روزهــای پایانی اش رسید .علیرضا خمسه ،امیر
غفارمنش ،مهشید جوادی ،سحر خزائلی و افسانه
چهره آزاد بازیگران این فیلم هستند.
*مجموعه تلویزیونی «شــرایــط خــاص» بــا بــازی
کامبیز دیرباز ،بهرام افشاری ،پروانه معصومی و
نادر سلیمانی به کارگردانی وحید امیرخانی برای
پخش بعد از ماه صفر آماده شده است.
*تصویربرداری سریال «نهنگ آبی» ،جدیدترین
تولید شبکه نمایش خانگی به کارگردانی فریدون
جیرانی مدتی است که آغاز شده و ساعد سهیلی
بازیگر نقش اول آن است.
*تدوین مینی سریال طنز «زندگی شگفتانگیز
اســت» به کارگردانی مجتبی چراغعلی به پایان
رسید .رضا داوود نــژاد ،سحر ولدبیگی ،حمید
لوالیی ،نگین معتضدی و مهران رجبی بازیگران
این سریال هستند .

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نمایش خانگی

کمک فناوری به فیلم های پرهزینه سینما

جلوه های ویژه حیرت انگیز
ضیغمی-در سال های دور که هنوز فناوری پیشرفت نکرده بود و تکنیک جلوه های ویژه
تصویری در سینما نبود کمپانی های تولید فیلم از روش های سنتی برای طراحی صحنه
استفاده می کردند .طراحان صحنه با تیم هایی از مینیاتورسازهای حرفه ای کار می کردند.

جنگ ستارگان :امپراتوری
حمله را پاسخ می دهد

بیشتر طرفداران مجموعه فیلم های جنگ
ستارگان هنوز سه گانه اصلی را بهترین
اپیزودهای این مجموعه می دانند .یکی
از دالیــل این مسئله آن است که این سه
فیلم با دکورهای واقعی ساخته شدند ،نه
با تکنیک پرده سبز .کار تولید فیلم ها در
استودیوی الستری لندن انجام و در آن جا
بیش از  ۶۰دکور ساخته شد.

تایتانیک

ماتریکس :بارگذاری مجدد

ارباب حلقه ها :دو برج

فیلم تایتانیک پرهزینه ترین فیلم ساخته
شــده در قــرن بیستم اســت .بیشتر هزینه
ساخت آن مربوط به طراحی صحنه بود،
بــرای مثال کشتی فیلم تقریب ًا در انــدازه
کشتی اصلی تایتانیک ساخته شد.

سکانس تعقیب و گریز فیلم دوم ماتریکس
شاید یکی از پرخرج ترین صحنه های تعقیب
و گریز با ماشین در تاریخ سینما باشد .برای
فیلم برداری این صحنه ،استودیوی فیلم یک
بزرگراه  1.5مایلی (حدود  2.4کیلومتری)
ساختگی در شهر آالمدای ایاالت کالیفرنیا
احداث کرد .بعد از فیلم برداری این صحنه،
بزرگراه تخریب شد.

کار ساخت ماکت های دکور این فیلم بیش
از هزار روز طول کشید.
کمپانی وتا ورکشاپ که کار ساخت دکور
این سه گانه را بر عهده داشت ۷۲ ،ماکت
بزرگ ساخت که یکی از آن ها گودال هلم
با مقیاس یک چهارم بود.

شکارچیان اشباح

بازگشت به آینده ۳

ادیسه فضایی

هابیت :سفر غیر منتظره

برای فیلم هابیت که اولین اپیزود از سه
گانه ارباب حلقه ها بود ،مجموعه بسیار
بزرگی به وسعت  ۸آکر (حدود ۳۲،۳۷۴
متر مربع) با بیش از  ۱۰۰دکور در کشور
نیوزیلند ساخته شد.

البته امروزه با وجود پیشرفت فناوری بعضی از کارگردان ها هنوز ترجیح می دهند در فیلم های
شان از دکورهای مینیاتوری و ماکت استفاده کنند .در مطلب پیش روی تان مروری بر جلوه های
ویژه برخی از مشهورترین و پر هزینه ترین فیلم های تاریخ سینما داریم.

ایــن شاهکار استنلی کوبریک در سال
 ۱۹۶۸یعنی پیش از عصر جــلــوه های
ویژه دیجیتالی اکران شد .کوبریک و تیم
اش از تکنیک هــای فیلم بـــرداری ویــژه
مثل تصویربرداری به شیوه اسلیت اسکن
استفاده کردند .برای صحنه های مشهور
مربوط به سانتریفیوژ ،آن ها یک دکورعظیم
چرخشی ساختند و از دوربین های چرخان
بــرای ایــجــاد حــس جــاذبــه صفر استفاده
کردند.

نسخه اصلی فیلم شکارچیان اشباح یکی
از اولین کمدی هایی بود که در آن از جلوه
های ویژه استفاده شد.
کار ساخت دکور فیلم بر عهده جان دکویر
بود که پیش از آن یــازده بار نامزد جایزه
اسکار شده بود .دکویر برای فیلم چندین
ماکت از جنس فوم طراحی کرد ،از جمله
مدل هایی از چندین ساختمان و نمونه مرد
مارشمالویی در اندازه واقعی.

«روییدن در باد»
را به خانه ببرید

فیلم سینمایی «روییدن در بــاد» به کارگردانی
«رهبر قنبری» وارد شبکه نمایش خانگی شد.
گــوهــر خــیــرانــدیــش ،امــیــد زنــدگــانــی ،حسین
عابدینی ،ذبیح افشار ،یلدا قشقایی ،بهروز ا...
وردی ،مهرداد میکاییل زاده و ژیال شاهی از جمله
بازیگران این فیلم هستند«.روییدن در باد» فیلمی
با محوریت روستا و درباره نوجوانی  14ساله به
نــام اصــان اســت که مجبور اســت امتحانهای
پایان سال تحصیلی اش را در مسیر کوچ ایل با
تمام دشواریهایش به اتمام برساند و از بین دو
گزینه درس خواندن و چوپانی ،یکی را انتخاب
کند.

گپ

این فیلم در گیشه و در جلب نظر منتقدان
موفق بود .عمده شهرت این فیلم به دلیل
طراحی صحنه حیرت آور آن اســت چون
چهار دوره زمانی مختلف در سه گانه این
فیلم به تصویر کشیده شد یعنی دهه های
هشتاد و پنجاه ،صفر دوران آینده و سال
. 1885

پایان فیلم برداری
«سالم علیکم حاج آقا»
ضیغمی -مشاور رسانهای فیلم سینمایی «سالم
علیکم حاج آقا» (چشمان فرشته) از پایان فیلم
بــرداری آن به نویسندگی و کارگردانی حسین
تبریزی خبر داد.
اعتمادی مجد به خبرنگار ما گفت :هم اینک این
فیلم مراحل فنی خــود را پشت سر میگذارد.
همچنین «روزبــه کلباسی» تدوین آن را انجام
میدهد و صداگذاری و ساخت موسیقی به زودی
آغاز خواهد شد تا ساخته جدید تبریزی هر چه
زودتر برای نمایش عمومی در سینماهای سراسر
کشور آماده شود.
وی ادامــه داد :حمید گـــودرزی ،لیال اوتــادی،
علی صادقی ،رز رضوی ،زهرا جهرمی ،سوسن
پرور ،ارژنگ امیرفضلی ،مهران رجبی ،بهنوش
بختیاری ،مریم کاویانی ،محمدرضا شریفینیا
و پوریا پــورســرخ بازیگران ایــن فیلم سینمایی
هستند.
به گفته وی« ،سالم علیکم حاج آقا» یک کمدی
اجتماعی است.

