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مهر -مستند «ياد من باشد» با الهام از شعر سهراب سپهري در هشت
شهر و با هفت فيلمبردار ساخته شد.
مهدي باقري ،كارگردان عرصه مستند درباره جديدترين فعاليتهاي
خود گفت :حدود دو سال مشغول ساخت فيلمي با عنوان «كالغها خبري
دارند» بوديم و اين مستند را با هفت فيلمبردار ضبط كرديم ،سپس تصميم
گرفتيم آن را براي جشنوارهها آماده كنيم كه تدوين اين اثر مقداري زمان
برد .به همين دليل شروع به ساخت مستند ديگري با عنوان «پنجرهها به
اندازه فاصلهها باز ميشوند» كرديم.
وي افزود« :پنجرهها به اندازه فاصلهها باز ميشوند» يك مستند شاعرانه
كوتاه بود به همين علت آن را به سرعت تدوين كرديم و همزمان تدوين
«كالغهــا خبري دارند» را نيز پيش برديم .به اين ترتيب هر دو فيلم با
هم تدوين شد .مستند شاعرانه «پنجرهها به اندازه فاصلهها باز ميشوند»
براي ما تجربهاي بزرگ بود و توانستيم ارتباط خيلي خوبي با اين فيلم
برقرار كنيم زيرا متوجه شديم كه چقدر مستند شاعرانه جذاب و پر معني
است ،بر همين اساس با تيم توليد تصميم گرفتيم فيلم «كالغها خبري
دارند» را دوباره بازســازي كنيم تا به يك مستند شاعرانه تبديل شود و
به نظر ما سكانسهاي ضبطشده اين قدرت را داشت كه به يك مستند
شاعرانه تبديل شود.
باقري عنوان كرد :براي تبديل فيلم «كالغها خبري دارند» به مستند
شاعرانه مجبور به تحقيق ،تفكر و پژوهش شديم ،از همين رو به شعرهاي
سهراب سپهري شاعر بزرگ ايراني رسيدم .يكي از شعرهاي سهراب سپهري
برايم جالب بود و تصميم گرفتم فيلم را با الهام گرفتن از اين شعر جلو
ببرم و بازسازي كنم ،شعر سهراب سپهري اين بود« :ياد من باشد كاري
نكنم كه به قانون زمين بربخورد» به خاطر همين اسم فيلم هم تغيير
كرد و «ياد من باشد» شد.
اين مستندســاز در پايان اظهار كرد :ما براي فيلم «ياد من باشــد»
به هشــت شهر از جمله زنجان ،فارس ،لرستان و ...با هفت فيلمبردار با
نامهاي علي جودكي ،مسعود آذرخشي ،محمدحسين ستوده ،سيد محمد
حسينينژاد ،افشين سليماني ،سحر تاران و احمد اسماعيلي سفر و تصاوير
الزم را ضبط كرديم.
مهدي باقري تاكنون سريال چهار قسمتي «سفياه»« ،شالك»« ،سكوت
براي فريادي بلند» و «سبز به نگ زندگي» را كارگرداني كرده است.

نامزدهاي نهايي «من بوكر» معرفي شدند

ايسنا -اسامي شش نويسنده راهيافته به مرحله نهايي جايزه «من
بوكر» اعالم شد.
«گاردين» نوشت :نويسندگان نامآشنايي چون آلي اسميت ،پل آستر
و جورج ساندرز به فهرست نامزدهاي نهايي «من بوكر»  ۲۰۱۷راه پيدا
كردند.
سباستين بري ،زادي اسميت ،آرونداتي روي و كلسون وايتهد ـ برنده
«پوليتزر»  ۲۰۱۷ـ هم از چهرههاي برجستهاي هستند كه موفق نشدند
به اين مرحله راه پيدا كنند.
امسال سومين دورهاي است كه نويسندگان آمريكايي شانس شركت
در رقابت ادبي «بوكر» را پيدا كردند و حضور پررنگي نسبت به نويسندگان
برجسته انگليسي از خود نشان دادند.
در اين فهرســت نام پل آســتر و جورج ســاندرز كه از مشهورترين
نويسندگان آمريكايي هستند ،بيش از ديگر نويسندهها خودنمايي ميكند.
آستر با كتاب « »۴۳۲۱و ساندرز با رمان «لينكلن در باردو» وارد گردونه
اين رقابت شدهاند.
آلي اسميت كه پيشتر سه بار به فهرست نهايي نامزدي «من بوكر»
راه پيدا كرده ،در اين دوره با كتاب «پاييز» نامزد شده است .فيونا مازلي
نويسنده  ۲۹ساله انگليسي و نويسنده رمان «اِلمت» است كه رودرروي
اين نويسندههاي قدر قرار گرفته است.
«تاريخ گرگها» نوشــته اميلي فريدلوند و «از غرب خارج شــويد»
اثري از محســن حميد دو اثر راهيافته ديگــر به مرحله نهايي «بوكر»
 ۲۰۱۷هستند.
ي وبسايت «لد بروكس» نشان ميدهد ساندرز براي دريافت
پيشبين 
اين جايزه شانس دو به يك دارد .پس از او حميد و مادلي در رتبه دوم
هستند .سايت «بوكيز» هم پيشبيني كرده پل آستر شانس پنج به يك
و رقيبهاي او فريدلوند و اســميت شــانس شش به يك براي دريافت
«بوكر» امسال دارند.
سال گذشته پل بيتي ،بهعنوان اولين نويسنده آمريكايي توانست جايزه
«من بوكر» را با رمان« »Selloutاز آن خود كند؛ اين رمان تاكنون ۳۶۰
هزار نسخه چاپي فروخته است و فروش آن يك هفته پس از كسب جايزه
 ۶۵۸درصد افزايش يافت.
جايزه «من بوكر» كه اولينبار در سال  ۱۹۶۹برگزار شد ،جايزهاي است
براي بهترين اثر ادبيات داستاني كه به زبان انگليسي نوشته شده است .اين
جايزه بيش از  ۴۰سال فقط به نويسندگان كشورهاي مشتركالمنافع،
انگليســيها و ايرلنديها تعلق ميگرفت اما از دو ســال پيش با وضع
ي حق شركت در
قوانين متفاوت ،تمام آثار نوشتهشــده به زبان انگليس 
آن را پيدا كردهاند.
برنــده نهايي جايزه «من بوكر»  ۲۰۱۷در تاريخ  ۱۷اكتبر ( ۲۵مهر)
معرفي خواهد شد.

جي جي آبرامز كارگردان «جنگ ستارگان »۹شد

مهر -قسمت آخر سهگانه جديد «جنگ ستارگان» به كارگرداني يكي
از چهرههاي شناخته شده و موفق اين فرنچايز ساخته خواهد شد.
بعد از اينكه كالين ت ِر ُورو هفته گذشته از پروژه «جنگ ستارگان :اپيزود
 »۹كنارهگيري كرد ،به اعالم كمپاني ديزني حاال جي جي آبرامز جاي او
را روي صندلي كارگرداني پر ميكند.
كتلين كندي ،رييس كمپاني لوكاس فيلم در بيانيهاي گفت :با فيلم
«نيرو بيدار ميشود» ،جي جي توانست تمام چيزهايي را عملي كند كه
ما اميدش را داشتيم و من خيلي هيجانزده هستم كه او تصميم گرفته
بازگردد تا اين سهگانه را به پايان برساند.
آبرامز فيلم «جنگ ستارگان :نيرو بيدار ميشود» را در سال  ۲۰۱۵تهيه
و كارگرداني كرد .در فيلم جديد «آخرين جدایي» كه ماه دسامبر اكران
ميشود هم او به عنوان تهيه كننده اجرايي حضور دارد و رايان جانسون
مسووليت كارگرداني را بر عهده دارد .آبرامز در «اپيزود  »۹در همراهي با
كريس تريو فيلمنامهنويس پروژه هم خواهد بود.
ترورو در سال  ۲۰۱۵به «اپيزود  »۹محلق شده بود اما هفته گذشته
آن را ترك كرد .اين سومينبار در دو سال و دومين بار در سه ماه اخير
است كه لوكاس فيلم يكي از كارگردانهايش را كنار گذاشته است .در
ماه ژوئن ،فيل لرد و كريس ميلر از اسپين آف «جنگ ستارگان» درباره
شخصيتهان سولو به خاطر اختالف نظر كنارهگيري كردند.
غير از فيلمهاي «جنگ ستارگان» ،از جديدترين آثار تهيهشده توسط
آبرامز ميتوان به «ماموريت غيرممكن :ملت سركش» ۱۰« ،كلوورفيلد
ل ِين» و «سفر ستارهاي ماورا» اشاره كرد.
كتليــن كندي ،ميشــل رژوان ،كمپاني بد روبــات و لوكاس فيلم
تهيهكنندگان «جنگ ستارگان :اپيزود  »۹هستند.

نمايشــگاه نقاشي ويدا جيالنچي و اكرم ابوالحسني
جمعه  24شهريورماه ،در گالري شماره  2فرهنگسراي
نياوران گشايش مييابد.
جيالنچي هدف خود را از اين آثار به تصوير كشيدن
حس رهايي از خود و دنياي مادي و اتصال به فرايي پراز
گروه فرهنگ  -نوزدهمين جشن خانه
سينما با اهداي سه جايزه به اصغر فرهادي
گ خواب»
و بيشترين جوايز فني به فيلم «ر 
برگزار شد.
همزمان با روز ملي سينما ،جشن بزرگ
ســينماي ايران شامگاه  ۲۱شــهريور ماه،
در باشگاه فرهنگي ورزشــي پيام با حضور
اهالي سينما و نيز رييس سازمان سينمايي
برگزار شد.
در اين مراســم كه در يك زمين ورزشي
روباز و با يك ساعت تاخير از ساعت ۲۰:۳۰
برپا شــده ،در ابتدا و پس از پخش ســرود
ن هارون يشــايايي
جمهوري اســامي ايرا 
رييس جشــن خانه سينما ،تورج منصوري،
دبيــر آكادمــي هنرها و فنون ســينمايي،
همايون اسعديان عضو هياتمديره و منوچهر
شاهسواري مديرعامل خانه سينما به حاضران
خوشامد گفتند.
منوچهر شاهسواري پس از صحبتهايي از
سوي يشايايي و تورج منصوري در اين بخش
با اشاره به دو جايزه نويد محمدزاده و وحيد
جليلوند بيان كرد :كمتر از  ۷۲ساعت قبل دو
جوان جايزهاي در ونيز دريافت كردند كه آن را
به مردم ايران تقديم كردند و اين باعث افتخار
سينماي ايران است به ويژه آنكه سهم ما در
سينما انتقال به نسل بعدي است.
او از مجموعه وزارت ارتباطات قدرداني كرد
كه پس از هزار گرفتاري ميزبان سينماگران
شدند.
وي آرزو كرد كه سينماي ايران به عنوان
منبع صــدا و تصوير مــردم ايران همچنان
پرهيمنه و پرقدرت باقي بماند.
اسعديان هم با اشــاره به اينكه برگزاري
جشن خانه سينما هر سال سختتر ميشود
و گاهي مشكالتي از سوي هم پد سينماگران
به وجود ميآيد اعالم كرد كه در بخش اول
جايزه بهترين انيميشن اهدا ميشود.
او همچنين گفت كه قصد اجراي مراسم را
تا انتها ندارد و قرار است احسان كرمي مانند
سالهاي قبل مجري باشد ولي به دليل آنكه
اجراي تئاتر دارد پس از پايان اجرا خود را با
موتور به مراسم ميرساند.
 اهداي اولين جوايز نوزدهمين جشن
خانهسينما

در اولين بخش اهــداي جوايز ،فرنوش
عابدي براي فيلم پيشخدمت تنديس اين
جشن را در بخش بهترين انيميشن دريافت
كرد .در ادامه جهانگير و باران كوثري جايزه
بهتريــن فيلم كوتاه را به بهمن و بهرام ارك
براي ساخت فيلم كوتاه حيوان اهدا كردند.
باران كوثري پيــش از اعالم نام برگزيده
با كنايه گفت كه وقتي شــنيده مراســ م در
ورزشگاه برگزار ميشــود ترسيده كه نكند
زنان را به مراسم راه ندهند.
ي بهترين كارگرداني
تنديس شايســتگ 
مســتند هم توسط نيكي مظفري و مرتضي
رزاق كريمي به مهدي قنواتي براي فيل م هم
جا اهدا شــد كه او هــم جايزهاش را به امير
نادري تقديم كرد.
رزاق كريمي در اين بخش تنديس بهترين
مســتند را هم به محســن استاد علي براي
مستند زنانگي اهدا كرد.
جواد عزتي در ادامه و هنگام اهداي جوايز
جلوههاي ويژه ميداني از فرهاد شــريفيراد
يــاد كرد و ايمان كرميان را برگزيده بهترين
جلوههــاي ويژه ميداني براي فيلم ويالييها
معرفي كرد.

تجسمي

فيلمي با الهام از شعر سهراب ساخته شد

افتتاح يك نمايشگاه نقاشي با الهام از
اشعار موالنا

زيبايي باطن ،درون و حقيقت عنوان ميكند .اين هنرمند
اشعار موالنا را كه بخشي از ادبيات غني فارسي به شمار
ميرود و سرشــار از عرفاني عميق در مسير سلوك و
رسيدن به عالمي فراتر است دستمايه آفرينش آثار خود
قرار داده است.
در اين نمايشگاه  12اثر از ويدا جيالنچي با تكنيك
رنگ و روغن و اكريليك روي بوم و  11اثر نيز از آثار اكرم
ابوالحسني با همين تكنيك در معرض ديد عالقهمندان

قرار ميگيرد.
اين نمايشگاه در روز  24شهريورماه ،ساعت  17در
گالري شماره  2فرهنگسراي نياوران گشايش مييابد و
تا  31شهريور ماه برقرار است.
عالقهمندان ميتوانند جهت ديدار آثار اين نمايشگاه
در روزهاي عادي از ســاعت  10الي  21و در روزهاي
تعطيل از ســاعت  14الــي  21به گالري شــماره 2
فرهنگسراي نياوران مراجعه كنند.

جشن خانه سينما برگزار شد:

فروشنده جوايز اصلي را درو كرد

پيش از اهداي اين جايزه ،معتمدآريا گفت:
اينجــا ما را به آقايــي پذيرفتند چون براي
اهداي جايزه آقا آمدهام اما در حرفه ما مهم
نيست زن باشيم يا مرد چراكه مهم همدلي
و عاشقي ماست.
او افــزود :از صميــم قلــب آرزو ميكنم
مســووالن با اهالي ســينما دوست و آشتي
باشند و اينكه برخي بازيگران هر از گاهي دچار
ممنوعالكاري و ممنوعالحركتي ميشوند كه
بيشتر هم براي خانمهاست را با همدلي در
خانه سينما ميتوان برطرف كرد.
طهماسب هم در سخناني گفت :اميدوارم
ســينما كمك كند تا من هم براي آن كاري
كنم.
براي اهداي تنديس بهترين بازيگر نقش
اول زن ،حميد نعمتاهلل ،ســاره بيات و نويد
محمدزاده روي سن آمدند ك ه در اين بخش
ليال حاتمي برگزيده شد.
  اصغر فرهادي و  3جايزه مهم جشن
خانهسينما

تنديس بهترين جلوههاي ويژه بصري هم
توسط سيروس ابراهيمزاده و اصغر همت به
گ خواب تعلق گرفت.
سينا قويدل براي فيلم ر 
اين بخش با پايان اجراي اسعديان و آرزوي او
براي سالمتي محمدرضا شجريان همراه شد و
پس از آن احسان كرمي اجراي ادامه مراسم
را برعهده گرفت.
كرمي در همان بدو ورود به جايزه وحيد
جليلوند اشــاره و او را به جايگاه دعوت كرد
كــه اين كارگردان با بيــان اينكه جايزهاش
بيــش از هرچيز به مردم ايران تعلق دارد به
سختيهاي كار و همراهيهاي برادرش علي
جليلوند اشاره كرد.
او اضافه كرد :همچنين اين جايزه متعلق
به مرحوم كيارستمي است كه وقتي جايزه
خارجي گرفت نتوانســت راحت از فرودگاه
بيرون بيايد و نيز به ديگر بزرگان سينما مثل
ســهراب شهيد ثالث ،جعفر پناهي ،رخشان
بنياعتماد ،اصغر فرهادي و مجيد مجيدي.
بخش بعدي اين مراسم به اعالم برگزيده
ديگري در بخــش بهتريــن چهرهپردازي
اختصاص داشت.
ي و ديپلم افتخار بهترين
تنديس شايستگ 
چهرهپردازي در ادامه اين مراســم توســط
ســروش صحت و مجيد مظفري به عبداهلل
اســكندري و مهــرداد ميركياني براي فيلم
النتوري اهدا شد.
اسكندري پس از دريافت تنديس با تبريك
براي جوايز اخير ســينماي ايــران در ونيز
جايزهاش را به ماني اسكندري از دستيارانش
اهدا كرد.
جايزه بهترين طراحي لباس هم توســط
ستاره اسكندري و مهران غفوريان به عباس
بلوندي براي فيلم يتيمخانه ايران اهدا شد.
در ادامه مريال زارعي و مهران احمدي براي
اهداي جايزه بهترين طراحي صحنه در جايگاه
ي و ديپلم
حاضر شدند كه تنديس شايستگ 
افتخار اين بخش به كيوان مقدم براي فيلم
فروشنده تعلق گرفت.

سينما

مديرپخش دفتر فيلميران گفت :با اجرا شدن طرح
نيمبهايي بليتهاي سينما ،آمار تعداد مخاطبان نسبت
به گذشــته بيش از دو برابر شده اما آمار قيمت فروش
فيلمها تغييري نداشته است.
اميدواريم اين طرح روي مجموعه فروش فيلمها هم
تاثيرگذار باشد.
علي ســرتيپي در گفتوگو با ايســنا با اشــاره به
بازخورد مخاطبان از طرح نيمبها شــدن بليت سينما
طي چند روز ســپري شــده ،اظهار كرد :خوشبختانه
مخاطبان از اين طرح اســتقبال خوبي داشــتهاند اما
هنوز آن اتفاق مــورد نظر نيفتاده و مخاطبان به اين
طرح هجوم نياوردهاند.
او خاطرنشــان كرد :هماكنون شــرايط به گونهاي
اســت كه تعداد تماشاگران فيلمهاي سينمايي نسبت
به گذشته دوبرابر شده است اما به دليل كاهش قيمت
بليت سينماها اين طرح به صورت ملموس روي فروش
فيلمها تاثير مثبتي نداشته است.
ت سينماها
ســرتيپي با اشاره به طرح نيمبهايي بلي 
خاطرنشان كرد :به نظر اين طرح ميتواند طرح خوبي
باشد اما فكر ميكنم اگر ميزان استقبال و اطالعرساني

 يادي از فاجعه منا و ميانمار و درخواستي
از سفيران صلح

ك جايزههاي نويد
مريال زارعي با تبريــ 
محمدزاده و وحيد جليلوند در سخناني كوتاه
بيان كرد :سال گذشته در همين جشن وقتي
جايزه پيمان معادي را ميخواستيم اهدا كنيم
به فاجعه منا اشــاره شد و االن هم فاجعهاي
ديگر اتفاق افتاده و سكوتي از سوي سفيران
صلحبراي آنچه در ميانمار رخ ميدهد ديده
ميشــود كه از همه آنهــا ميخواهم به اين
سكوت پايان دهند .ضمن اينكه ما سينماگران
نميتوانيم در مقابل چنين مسايلي بيتفاوت
باشــيم .اين بخش از مراســم با آوازخواني
كوروش تهامي ادام ه پيدا كرد.
اين بازيگر آهنگ شب مهتاب را كه توسط
محمدرضا شجريان اجرا شده بود خواند و براي
اين هنرمند آرزوي سالمتي كرد.
بخش بعدي اهداي جوايــز به اعالم نام
برگزيدگان صدابرداري و صداگذاري اختصاص
داشت كه بابك و بهمن اردالن براي فيلم رگ
خواب معرفي شدند.
ي بهترين
اهــداي تنديــس شايســتگ 
فيلمبرداري ديگر بخش اين مراسم بود كه
تورج منصوري و هومن ســيدي تنديس و
ديپلم افتخار را به فرشاد محمدي براي فيلم
گ خواب دادند.
ر 
محمد سرير و بهنوش بختياري در ادامه
ي بهترين موسيقي متن را به
تنديس شايستگ 
كارن همايونفر براي اروند اهدا كردند.
او گفت :اينجا زمين فوتبال است و احساس
رونالدو و مســي بودن دارم و از همين حاال
اميدوارم آقاي فرهادي اســكار بعدي را هم
بگيرد .جايزه بهترين تدوين نوزدهمين جشن
خانه سينما هم ب ه هايده صفيياري براي فيلم
فروشنده تعلق گرفت.
اين تدوينگر با تشــكر از همكارانش در
فروشــنده و اشــاره به محمدرضا دلپاك از
يداهلل نجفي كه حين ساخت فيلم فروشنده
درگذشت ،ياد كرد.

  اهداي جوايز بازيگري

جشن نوزدهم خانه سينما پس از گذشت
بيش از يك ســاعت و نيم بــه بخشهاي
هيجانانگيز خود رسيد كه ابتدا در اين بخش
جايزه بهترين نقش مكمل مرد اهدا شد.
امين حيايي و ميالد كيمرام تنديس اين
بخش را به فريد سجاديحسيني براي بازي
در فيلم فروشــنده اهدا كردند و او از اصغر
فرهادي تشكر ويژه كرد.
جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل زن نيز با
حضور غزل شاكري و علي جليلوند به پانتهآ
پناهيها براي بازي در فيلم الك قرمز تعلق
گرفــت .اين بازيگر بــراي حضور در صحنه
تئاتر نتوانست در مراسم حضور داشته باشد
كه شــبنم مقدمي به جاي او اين تنديس را
دريافت كرد.
در بخش بعدي از اين مراســم با پخش
كليپي از تصاوير فيلمهاي سينمايي حوزه دفاع
مقدس از جمله آژانس شيشــهاي ،از شهيد
محسن حججي ياد شد و تقيپور به عنوان
نماينده موزه صلح كه در عمليات آزادسازي
خرمشهر مجروح شده است ،در سخناني ابراز
اميدواري كرد كه بايد از طريق سينما ،فرهنگ
دفاع مقدس را به جهانيان معرفي كنيم.
بخش بعدي جشن بزرگ سينماي ايران با
پخش تصاويري از نهمين جشن خانه سينما
همراه شــد كه در آن ابتدا امين تارخ با بيان
جمالتي از محمدرضا شــجريان دعوتكرد
روي سن حاضر شود و او هم بداهه قطعهاي
را اجرا كرد .اين جشــن به بزرگداشــت اين
هنرمند ايران اختصاص داشت.
  برگزيدگان بازيگري نقش اول سينماي
ايران

اين بخش با حضور فاطمه معتمدآريا و ايرج
طهماسب به عنوان يكي از بهترين زوجهاي
ســينمايي همراه بود كه ايــن دو تنديس
ي بهترين بازيگر نقش اول مرد را
شايســتگ 
به شهاب حسيني اهدا كردند و بابك كريمي
جايزه اين بازيگر را دريافت كرد.

مخاطبان هنوز به طرح بليت نيمبهاي سينماها هجوم نياوردهاند

از اين طرح افزايش يابد ،موفقتر خواهد بود.
مديرپخش دفتر فيلميران با تاكيد بر روزهاي پاياني
فصل تابستان خاطرنشان كرد :باتوجه به روزهاي پاياني

فصل تابستان و اينكه هماكنون فيلمهاي خوبي در حال
اكران است اميدواريم شرايطي ايجاد شود تا مردم از اين
طرح اســتقبال بيشتري داشته باشند و كاهش قيمت

رخشان بنياعتماد ،فرشته طائرپور ،فرهاد
توحيدي،هارون يشايايي ،غالمرضا موسوي و
ابوالحسن داودي اهداي چند جايزه پاياني اين
جشن را برعهده داشتند كه تنديس شايستگي
بهترين فيلمنامه به اصغر فرهادي براي فيلم
فروشنده اهدا شد كه بابك كريمي جايزه وي
را دريافت كرد.
جايــزه بهترين كارگردانــي هم به اصغر
فرهادي براي فيلم فروشنده تعلق گرفت كه
مريم نراقي از طرف اين كارگردان جايزهاش
را دريافت كرد.
داودي در ايــن بخش ابراز اميدواري كرد
كه فيلمهاي خوبي كه توقيف شدند ،امكان
نمايش پيدا كنند و پس از آن هيچ مسوولي
آن را تحريم نكند.
ن جشن خانه
جايزه بهترين فيلم نوزدهمي 
سينما نيز به اصغر فرهادي براي فيلم فروشنده
تعلق گرفت كــه اينبارهايده صفيياري به
نمايندگي از اين فيلمساز حاضر شد.
طائرپور در اين بخش با اشــاره به تعداد
زياد صندليهاي خالي اين مراسم گفت :اين
مكان ديروز در اختيار قرار گرفته و كارتها
هم ديشب حاضر شده است.
ضمــن اينكه تمام امكانات فني در كمتر
از  ۲۴ساعت فراهم شده و همه ميدانيم كه
چنين كاري ســختي دارد .با اين حال سالم
ميكنيم به همه كساني كه بايد اينجا بودند
و نيســتند .با اين حال اين را هم بايد بگويم
كه هركس مزاحم كار ما باشد ،از اين جمع
بيرون است و ما كمك ميكنيم اين جمع و
سينما را حفظ كنيم.
در ادامه پيامي تصويري از اصغر فرهادي كه
براي فيلمبرداري اثر جديدش خارج از ايران
است ،پخش شد كه او در آن گفت :بيشترين
جوايز را از جشن خانه سينما گرفتهام و اين
برايم باعث افتخار است و اميدوارم سال آينده
ن باشم.
بتوانم كنارتا 
بخش پاياني اين مراسم با اجراي قطعهاي
ن خطيبي درباره ايران و
موسيقي از اشــكا 
آتشبازي براي گراميداشت روز ملي سينما
همراه شد.

بليت ســينماها به افزايش فروش فيلمهاي روي پرده
سينماها منجر شود.
او با اشاره به فروش فيلمهاي سينمايي گفت :فروش
فيلمهاي پنج ماهه اول سال  96نسبت به سال گذشته
بيشتر بوده است.
علي سرتيپي با اشاره به يكي از مشكالت موجود در
اين طرح تصريح كرد :متاســفانه هنوز براي اين طرح
تبليغات زيادي نشده اســت ،البته صداوسيما در اين
زمينه شروع به همكاري كرده است.
مديــر پخش فيلميــران ادامه داد :هميشــه اگر
مقــداري قيمت بليتها افزايش پيدا كند ،مطبوعات
شــروع به سر و صدا ميكنند اما اكنون كه قيمتها
بليت ســينماها به نصف كاهش يافته اســت ،به نظر
مطبوعات مهم نيست و پيگيري و تبليغاتي از سوي
آنها نشده است.
او افزود :اميدوار هستيم در روزهاي آينده مشكالت
تبليغات حل شود .به خصوص در روز پنجشنبه كه به
طور حتم اســتقبال خوبي خواهد داشــت و تلويزيون
هــم در اين زمينه ما را يــاري خواهد كرد .همچنين
بيلبوردهايــي هم براي تبليغ از اين طرح در اختيار ما
قرار گرفته است.

