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«نمکدان»؛ زن ماهشهری را برنده «عصر جدید» کرد
«فاطمــه عبــادی» برنــده مســابقه اســتعدادیابی
«عصــر جدیــد» گفــت :قصــه نقاشــی هــای مــن
از نمکــدان آشــپزخانه آغــاز شــد و در ایــن مســیر
همســرم بزرگتریــن حامــی و مشــوق مــن بــود.
«فاطمــه عبــادی» کــه توانســت بــا کســب 6
میلیــون و  544هــزار و  964رأی نفــر نخســت
جشــنواره مســابقه اســتعدادیابی «عصــر جدیــد»
بــا اجــرای احســان علیخانــی شــود ،در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار رادیــو و تلویزیــون خبرگــزاری فــارس
گفــت :واقعــا فکــر نمــی کــردم کــه اول بشــوم و
از لطــف خداونــد و مــردم واقعــا تشــکر میکنــم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه برنــده شــدن
شــما در ایــن برنامــه چقــدر بــر مســیر زندگــی
شــما تاثیــر گذاشــت؟ اظهارداشــت :قطعــا مســیرم
همــان مســیر اســت ولــی حتمــا خیلــی بهتــر و
قو یتــر.
عبــادی همچنیــن دربــاره انتخــاب آثــاری کــه
در عصرجدیــد اجــرا کــرد و توجهــش بــه مســائل
اجتماعــی نیــز عنــوان داشــت :مــن همــواره دلــم
مــی خواهــد در بحــث معضــات اجتماعــی،
اتفاقاتــی کــه در اطرافــم مــی گــذرد و چیــزی کــه
در راســتای انســانیت و مســیر انســانی باشــد ،بــه
انــدازه خــودم ســهمی داشــته باشــم .قبــل از عصــر
جدیــد هــم بــه مســائل اجتماعــی عالقــه داشــتم و
درســت اســت کــه عصــر جدیــد مــن را بــه صــورت
بداهــه بــه ایــن مســیر انداخــت ولــی خــودم هــم
ایــن مســیر را دوســت دارم .
برنــده مســابقه اســتعدادیابی عصرجدیــد تصریــح
کــرد :ایــن گونــه نیســت کــه بگویــم بــا ایــن
مســابقه مســیر مــن تمــام مــی شــود و کارم بــه

پایــان مــی رســد ،اصــا بــرای مــن ایــن اتفــاق
نخواهــد افتــاد و چــه بســا کــه نســبت بــه قبــل
بهتــر باشــم و بتوانــم از چیــزی کــه خداونــد بــه
مــن اعطــا کــرده ،بیشــتر بهــره ببــرم و مســیر
بهتــری را بــروم .شــاید نتــوان خیلــی مســائل را
بــا حــرف گفــت ولــی بــا نقاشــی و هنــر مــی تــوان
آن را بیــان کــرد.
عبــادی دربــاره آغــاز ورودش بــه هنــر نقاشــی

شــروع شــد .مــادرم همیشــه میگفــت کــه تــو
وقتــی بچــه بــودی هــر وقــت حتــی یــک گوجــه
میدیــدی آن را بــه شــکلی درمیــاوردی و یــا حتــی
یــک تکــه ذغــال هــم از روی زمیــن برمیداشــتی
نقاشــی میکشــیدی .ولــی جــدا نقاشــی بــا گــرد و
پــودر و  ...از نمــک شــروع شــد و وقتــی عالقــه ام
را در ایــن مســیر محــک زدم ،دنبالــش را گرفتــم.
وی در پایــان گفــت :مــن همــواره بعــد از خداونــد

بــه شــن نیــز بــه فــارس گفــت :ماجــرای خیلــی
جالــب و خنــده داری بــود .از مــن پرســیدند کــه
کار شــن را از کجــا آغــاز کــردی و مــن گفتــم کــه
از نمــک شــروع کــردم .هــر خانمــی در آشــپزخانه
اش بــه یــک نبوغــی مــی رســد .خانمــی کــه پــا بــه
آشــپزخانه مــی گــذارد و غــذا مــی پــزد خــودش
یــک هنرمنــد اســت .کار مــن هــم واقعــا از نمــک

حمایــت خانــوادهام را داشــتهام امــا نقــش احمــد
همســرم بــه عنــوان حامــی چیــز دیگــری بــوده
اســت .ایــن مســیر را اول بــا لطــف خداونــد و پــس
از آن خانــوادهام ســپری کــردم .احمــد بــرای مــن
یــک یــار بــه تمــام معناســت .او راه را بــرای مــن
همــوار کــرد و همــواره در کنــار مــن بــود و در
حقیقــت مهمتریــن مشــوق مــن بــود.

کارگردان «منطقه پرواز ممنوع»:

کودک امروز با نوستالژی دهه  ۶۰ارتباط
نمیگیرد
کارگــردان فیلــم «منطقــه پــرواز ممنــوع»
بــا اشــاره بــه اینکــه تــاش کــرده فیلــم
مصرفــی تولیــد کنــد نــه چشــنوارهای،
از افتتاحیــه جشــنواره فیلــم کــودک و
نوجــوان انتقــاد کــرد و گفــت :در ایــن
مراســم بــه کــودک درون برگزارکننــدگان
جشــنواره ،اهمیــت بیشــتری نســبت بــه
کــودک بیرونــی دادهشــد چــون فرزنــدان
مــا دیگــر بــا فیلمهــای نوســتالژیک
دهــه شــصت ارتبــاط برقــرار نمیکننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســازندگان فیلــم
«منطقــه پــرواز ممنــوع» کــه در جشــنواره
بینالمللــی فیلــم کــودک و نوجــوان
اصفهــان حضــور دارد ،پیــش از نمایــش
در ایــن رویــداد بروشــور اوریگامــی فیلــم
را بــه کــودکان و نوجوانــان رهگــذر اهــدا
کردنــد و همچنیــن بازیگــران فیلــم بــا
هواپیماهــای دستســاز و لباسهــای
مخصــوص خــود جلــوی در ســینما
ایســتادند تــا تبلیغــی متفــاوت بــرای فیلــم
خــود انجــام دهنــد.در ایــن راســتا حامــد
بامــروت نــژاد ،تهیهکننــده ایــن فیلــم
بــر ضــرورت جــدی گرفتــن ســینمای
نوجــوان ،تبلیغــات و نــوآوری در ایــن
حــوزه و همچنیــن کــم و کیــف برگــزاری
جشــنواره بینالمللــی فیلــم کــودک و
نوجــوان تاکیــد کــرد.
او گفــت« :منطقــه پــرواز ممنــوع» بــرای
دیــده شــدن ساختهشــده و هــر چیــزی
کــه فکــر میکردیــم جــذاب باشــد مثــل

هواپیمــا ،یوزپلنــگ و ...را بــه آن اضافــه
کردیــم تــا نوجوانــان بــا آن ارتبــاط برقــرار
کننــد .بــه بــاور مرســومی کــه فیلــم
میســازد تــا ســاخته باشــد ،اعتقــادی
نداریــم و چــون پیگیــر هســتیم کــه ایــن
فیلــم بــه ســمع و نظــر مخاطــب خــود
برســد ،ایــن شــیوه تبلیغــات را بــرای
آن طبیعــی میدانیــم .ســود عــدهای در
تولیــد اســت و بــرای توزیــع انگیــزهای
ندارنــد امــا مــا تــاش کردیــم کــه بعــد
از تولیــد ،فیلــم برایمــان شــروع شــود.او
افــزود :مــا تــاش کردیــم یــک محصــول
مصرفــی تولیــد کنیــم نــه جشــنوارهای و
اکــران فیلــم در اصفهــان بــرای مــا تجربــه
و تمرینــی پیــش از اکــران سراســری ایــن
فیلــم در آبــان مــاه بــود .قصــد داریــم کــه
ایــن فیلــم بــرای اکــران عمومــی حالــت
تجــاری پیــدا کنــد ،بــه همیــن دلیــل
لباسهایــی مخصــوص فیلــم طراحــی
کردهایــم تــا بــه فــروش برســانیم.
همچنیــن در صــدد تولیــد لوازمتحریــر
و یــک اســباببازی هواپیمایــی بــا کاغــذ
کــه بــرد  ۲۵متــری دارد نیــز هســتیم تــا
مخاطــب را بــرای خریــد بلیــت ایــن فیلــم
قانــع کنیــم.
ایــن تهیهکننــده ادامــه داد :متأســفانه
ســینمای ایــران در ســبد فرهنگــی
نوجــوان ایرانــی نیســت و ســینمای
نوجــوان هویــت مســتقلی از لحــاظ بــازار
فرهنگــی نــدارد.

بازیگران «شهرزاد» مجبور به عودت
دستمزد میشوند؟
یــک حقوقــدان در شــبکه
ســه مطــرح کــرد کــه اگــر
ثابــت شــود بازیگــران ســریال
«شــهرزاد» نســبت بــه تحصیــل
نامشــروع منابــع ســریال علــم
داشــتهاند بایــد دســتمزدهای
خــود را بازگرداننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر،
مهــدی دواتگــری حقوقــدان در
برنامــه «ســام صبــح بخیــر»
حضــور یافــت و دربــاره حکــم
رد مــال کــه در حکــم نهایــی
پرونــده هــادی رضــوی از
ســرمایهگذاران ایــن ســریال
مطــرح شــده بــود ،توضیحاتــی
ارائــه کــرد.
وی در توضیــح بیشــتر حکــم رد
مــال در دادگاه تصریــح کــرد:
آنچــه مشــخص اســت محکومیت
قطعــی ســرمایهگذاران ســریال
شــهرزاد بهواســطه تامیــن منابــع
ســریال از طریــق نامشــروع اســت
و ایــن را صراحتــا قاضــی گفتــه
اســت .بــا ایــن حــال دربــاره رد
مــال در رای دادگاه صراحتــا
ذکــر نشــده اســت ایــن ابهــام
در رای دادگاه هســت و قاضــی
بایــد ایــن نکتــه را صراحتــا
تعییــن میکــرد .وقتــی قانــون
تشــخیص دهــد مالــی کــه

تحصیــل شــده اســت نامشــروع
اســت قاضــی بایــد بــرای رد مــال
هــم رای دهــد .انچــه در مفاســد
اقتصــادی آمــده نامشــروع بــودن
اســت کــه محــرز شــده اســت
امــا دربــاره رد مــال تعییــن
تکلیــف نشــده اســت.باطل بــودن
معاملــهای کــه منبــع مالــش
نامشــروع اســت
ایــن حقوقــدان در پاســخ بــه این
پرســش کــه آیــا امــکان دارد
بازیگــران بــه مرحلــهای برســند
کــه ناگزیــر بــه بازگردانــدن
دســتمزد شــوند ،اظهــار کــرد:
مالــی کــه نامشــروع تحصیــل
شــده اســت باطــل اســت
مثــا در بحــث ســرقت کســی
ســرقتی را انجــام میدهــد
و بــه طریــق نامشــروعی ان
اثــاث را میفروشــند قاضــی
میگویــد عیــن مــال و اگــر آن
موجــود نباشــد بــه همــان میــزان
بایــد بازگردانــده شــود .معاملــه
براســاس مــال نامشــروع باطــل
اســت .مــا منشــا ایــن پــول را
نامشــروع میدانیــم پــس بایــد
برگــردد .قانــون میگویــد عــاوه
بــر رد اصــل مــال مرتکــب بــه
دو یــا ســه مــاه حبــس و یــا دو
برابــر مــال محکــوم میشــود.
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ویشکا آسایش در نقش اصلی فیلم
«گورکن»

بــا صــدور پروانــه ســاخت فیلــم ســینمایی «گورکــن»،
فیلمبــرداری ایــن فیلــم بــه کارگردانــی کاظــم مالیــی و
تهیهکنندگــی ســینا ســعیدیان بــهزودی آغــاز میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن فیلــم کــه دومیــن ســاخته مالیــی
پــس از فیلــم «کوپــال» بــه حســاب میآیــد روزهــای
پایانــی پیشتولیــد خــود را پشــت ســر میگــذارد .تاکنــون
ویشــکا آســایش نخســتین بازیگــری اســت کــه بنــا بــر
اعــام ،حضــورش در ایــن فیلــم بــا نقشــی متفــاوت قطعــی
شــده اســت« .گورکــن» اولیــن فیلمــی اســت کــه آســایش
در ســال  ۹۸جلــو دوربینــش مــیرود.
آنگونــه کــه اعــام شــده« ،کوپــال» اولیــن ســاخت ه کاظــم
مالیــی اســت کــه بهــار ســال گذشــته در گــروه هنــر و
تجربــه اکــران شــد و تاکنــون در بخــش مســابق ه بیــش از ۷۰
جشــنوار ه خارجــی بــه نمایــش درآمــده و در فســتیوالهایی
چــون «ششــمین جشــنوار ه براشــوف کانــادا»« ،ســی و
چهارمیــن جشــنواره بوگوتــای کلمبیــا»« ،بیســت و ششــمین
جشــنوار ه برکلــی آمریــکا»« ،دوازدهمیــن جشــنواره
همیلتــون کانــادا»« ،هفتمیــن جشــنواره ویــاوگای آمریــکا»،
«ســیزدهمین جشــنوار ه هانتینگتــون بیــچ آمریــکا»،
«پنجمیــن جشــنوارهی هنرهــای زیبــای آمریــکا» و  ...جایــزه
بهتریــن فیلــم را دریافــت کــرده اســت.
همچنیــن ســینا ســعیدیان ،تهیهکننــده «گورکــن» نیــز
پیشتــر در فیلمهــای «شَ ــنِل» و «بنفشــه آفریقایــی» بــه
عنــوان مجــری طــرح حضــور داشــته و تهیهکننــده «اینجــا
کســی نمیمیــرد» بــوده اســت.

مستند «بیبیقمر» ،داستانی

متفاوت از یک بانوی خودساخته
الهــام هادینــژاد در مــورد ســوژه فیلــم خــود میگویــد
«بــی بــی قمــر» روایــت زندگــی بانویــی اســت کــه تنهــا
زندگــی میکنــد امــا یــک اتفــاق مســیر زندگــیاش را
تغییــر میدهــد.
الهــام هــادی نــژاد ،کارگــردان فیلــم مســتند «بــی بــی
قمــر» در گفتگــو بــا پویــا در معرفــی خــود گفــت :متولــد
ســال  68در تهــران هســتم و در رشــته هنرهــای تجســمی
تحصیــل کــردهام .از ســال  91بــا شــرکت در دوره آزاد
انجمــن ســینمای جــوان بــه حــوزه فیلمســازی وارد
شــدم .تجربــه دســتیاری کارگــردان و منشــی صحنــه در
فیلمهــا و ســریالهای مختلفــی دارم کــه از آن جملــه
میتــوان بــه فیلــم «جادههــای تباهــی» اثــر حســین
حقانــی اشــاره کنــم .چهــار فیلــم ســاختهام کــه دو فیلــم
داســتانی «خلــود» و «مســتوره» و دو فیلــم مســتند
«همــای دینــاران» و «بــی بــی قمــر» را شــامل میشــود.
وی دربــاره ایــده و رونــد ســاخت مســتند «بیبــی قمــر»
توضیــح داد و گفــت :بــی بــی قمــر یعنــی ســوژه اصلــی
داســتان فیلــم ،زنــی اســت کــه تنهــا زندگــی میکنــد و
بــه تنهایــی از پــس رفــع نیازهایــش برآمــده اســت .مزرعه
شــترداری دارد و پنبــه کشــت میکنــد و بــه صــورت
دســتی و ســنتی بــه تولیــد دســتکش میپــردازد .در رونــد
ســاخت فیلــم ،مــا از طریــق یــک ســایت فــروش صنایــع
دســتی بــا ایــن خانــم آشــنا شــدیم و عالقــه ایشــان بــه
بافتــن دســتکش بــرای مدافعــان حــرم ،بارقــه اصلــی در
شــروع ســاخت مســتند «بــی بــی قمــر» شــد.
او در مــورد رونــد تولیــد ایــن فیلــم گفــت :فیلمبــرداری
مســتند بــی بــی قمــر بــه صــورت شــبانهروزی و در مــدت
چهــار روز انجــام شــد .تحقیقــات میدانــی پیــش تولیــد
هــم یــک هفتــه و تدویــن اثــر حــدود یــک هفتــه زمــان
بــرد.

