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تعویق در سودای سیمرغ

فیلم پرحاشیه جشنواره چهلم فجر اکران شد

۴۴ کارگردان فیلم اول خود را می سازند

زمان زیادی تا برگزاری چهل ویکیمن جشــنواره فیلم فجر 
باقی نمانده اســت و کم و کیف چگونگی برگزاری این رویداد 
ســینمایی هنوز مشخص نیســت. روز گذشــته اما دبیرخانه 
چهل ویکمین جشــنواره بین المللی فیلم فجــر از تعویق در 
اعالم اســامی فیلم های بخش سودای ســیمرغ این دوره از 

جشنواره خبر داد.
در حالی که بر اســاس گاه شــمار مندرج در فراخوان این 
دوره از جشــنواره، قــرار بــود پنجشــنبه ۱۵ دی ماه اســامی 
فیلم های بخش رقابتی ســودای ســیمرغ جشــنواره اعالم 
شود، طبق خبر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، انتشار این 

اسامی به تعویق افتاده است.
دبیرخانه جشنواره چهل ویکم اعالم کرد با توجه به شرایط 
کشــور در ماه های گذشــته که روند تولید آثار ســینمایی را با 
تأخیر همراه کرد، بنا بر درخواست برخی از صاحبان آثار مبنی 
بر اختصاص زمان بیشــتر جهت تحویل نســخه نهایی فیلم، 
بــا موافقت دبیر جشــنواره این زمان تمدید شــد. با پایان کار 
هیئت انتخاب جشــنواره، اسامی اعضای این هیئت به همراه 

فیلم های بخش سودای سیمرغ اعالم خواهد شد.
مدتی قبل روابط عمومی جشــنواره بین المللی فیلم فجر 
اعــالم کرد کــه ۷۵ اثر درخواســت خود را بــرای حضور در 
بخش ســودای ســیمرغ (مسابقه ســینمای ایران) جشنواره 
چهل ویکــم ثبت کرده اند و تطابق آثــار ثبت نامی با آیین نامه 
توسط دبیرخانه جشــنواره آغاز شده و فیلم های حائز شرایط 
حضور پس از ارســال نســخه کامل توســط هیئــت انتخاب 

بازبینی خواهد شد.
همچنین دبیرخانه جشــنواره از متقاضی شدن ۵۷۸ فیلم 
در بخش بین الملل چهل ویکمین جشــنواره بین المللی فیلم 

فجر خبر داد.
ثبت نــام بخــش بین الملــل جشــنواره فیلم فجــر از ۱۵ 
شــهریورماه آغاز شــده بود و مدتی قبل به پایان رســید و در 
این مدت در مجموع ۵۷۸ فیلم از ۷۲ کشور متقاضی حضور 
در بخش بین الملل جشــنواره چهل ویکم شــامل ســینمای 
ســعادت و جلوگاه شــرق (مســابقه ســینمای کشــورهای 

آسیایی – اسالمی) شدند.
بر اساس اعالم روابط عمومی جشــنواره بین المللی فیلم 
فجر، عالوه بر ایران کشورهای ایتالیا، مالزی، سنگاپور، پرتغال، 
روسیه، چین، قرقیزســتان، آرژانتین، هند، شیلی، تاجیکستان، 
استونی، لتونی، هلند، ایرلند، آلمان، استرالیا، بنگالدش، کانادا، 
لهستان، انگلســتان، ترکیه، میانمار، سوئیس، بلژیک، فرانسه، 

اندونــزی، رومانی، اوکرایــن، دانمارک، لوکزامبورگ، ســوئد، 
عــراق، هنگ کنگ، مولداوی، ارمنســتان، یونان، مغولســتان، 
ژاپن، قزاقســتان، چک، جمهوری آذربایجان، مکزیک، آمریکا، 
اســپانیا، بلغارســتان، برزیــل، بــالروس، ســریالنکا، تونس، 
گرجســتان، صربســتان، دومینیکا، کره جنوبی، لیتوانی، مصر، 
سوریه، عمان، تایوان، لبنان، مراکش، فنالند، کویت، مقدونیه، 
کامبوج، قطر، نروژ، اتریش، ویتنام، تایلند و ایســلند آثارشــان 
را بــرای حضــور در بخــش بین الملــل این دوره جشــنواره

 ثبت کرده اند.
محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
مدتی قبل در گفت وگویــی از برگزاری رویدادهای هنری طی 
ماه هــای پیش رو خبــر داد و افزود: «جشــنواره فیلم، تئاتر و 
موســیقی فجر خیلی خوب است و هم در این سه جشنواره و 

هم جشنواره تجسمی وضعیت خیلی خوبی داریم».
او از حضور ۷۵ اثر در جشنواره فیلم فجر خبر داد و گفت: 
«کارهای بررســی فیلم ها در حال انجام است. تعداد فیلم ها 
هم از ســال گذشته بیشتر اســت و تعداد افرادی که دخالت 

دارند نیز خیلی بیشتر از سال قبل است».
اســماعیلی افــزود: «فضای جشــنواره فیلم فجــر و نیز 
جشــنواره تئاتر فجر که اکنون بیش از هزار اثر به آن رســیده، 
خیلی خوب اســت. جشنواره موســیقی هم وضعیت خوبی 
دارد و فکر می کنم هم در این ســه جشــنواره و هم جشنواره 
تجســمی وضعیت خیلــی خوبــی داریم و جشــنواره های 
فرهنگی شــعر و کتاب ســال جمهوری اســالمی و جشنواره 
جالل نیز، هم دبیرانشــان مشخص شده و هم آثارشان ارسال 
شــده اســت. تقریبا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد آثار را نسبت به 

سال گذشته تجربه کردیم».
وزیــر ارشــاد درباره بحــث تحریم جشــنواره های فجر از 
ســوی برخی هنرمندان گفت: «ما همه هنرمندان عزیزمان را 
خانواده خود فرض می کنیم و از همه آنها بابت زحمات شان 
تشــکر می کنیم. هر کســی که عنوان هنرمند را دارد، دلش با 
منافع ملــی پیوند خــورده و هنرمندان هیچ وقــت به دنبال 

کناره گیری از فعالیت های فرهنگی و هنری نیستند».
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی همچنین اظهار کرد: «من 
با امیدواری نســبت به آینده فرهنگ و هنر این نکته را عرض 
می کنم. ان شــاءاهللا همان طور که جشنواره هایی که پشت سر 
گذاشــتیم با اســتقبال زاید الوصف جریــان فرهنگی و هنری 
کشور همراه بود، در جشــنواره های پیش روی فجر نیز همین 

اشتیاق را خواهیم دید».

اســماعیلی با بیان اینکه یکی از ویژگی های جشنواره های 
امســال استانی شــدن آنهاســت، گفت: «مثال در جشــنواره 
هنرهای تجســمی کــه در هفت رشــته برگزار می شــود ما 
۳۱ جشــنواره اســتانی داریم. یعنــی در همه اســتان ها این 
جشنواره برگزار می شــود. در حوزه تئاتر نیز بعد از یک فترت 
چندین ســاله ما جشــنواره های منطقه ای در چهــار منطقه 
خواهیم داشت و در هر منطقه چندین استان فعالیت تئاتری 
خود را در معرض داوری قرار داده اند و اتفاقات بسیار خوبی 

در این حوزه افتاده است».
اســماعیلی همچنین به تشــریح آخریــن خبرها در حوزه 
ســینما نیز پرداخــت و گفت: «ان شــاءاهللا بــه زودی دومین 
جلســه شــورای عالی ســینما را خواهیم داشــت. ما پیگیر 
اجــرای مصوبات جلســه اول هســتیم که الحمــدهللا در آن 
توفیقات زیادی داشــتیم و تحقق یک تحول جدی در ساخت 
برنامه های نمایشــی به ویژه حوزه فیلم هستیم و این موضوع 
را پیگیری می کنیم و ان شــاءاهللا بــا اعتبارات خوبی که دولت 

در این حوزه اختصاص داده است، شاهد یک تحول جدی در 
این عرصه باشــیم». محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی 
نیز چندی پیش در حاشــیه آغاز به کار ســینما «مهرشاهد» 
درباره وضعیت فیلم هــای متقاضی حضور در چهل ویکمین 
دوره از جشــنواره فیلم فجر و احتمال قهر سینماگران با این 
رویداد گفت: «من چنین احساســی را در سینماگران نسبت به 
فجر نمی بینم. همه رویدادها و برنامه های سازمان سینمایی 
در سال جاری به صورت باشــکوه برگزار خواهد شد. ما هیچ 
برنامــه ای را نه محدود کرده ایم و نــه تعطیل خواهیم کرد. 
جشنواره فیلم کوتاه برگزار شد و جشنواره سینماحقیقت هم 
برگزار می شود. جشنواره فجر هم در زمان مقرر برگزار خواهد 
شــد. آنهایی که جشنواره ملی سینمای خود را دوست دارند، 
حتما در این رویداد حضور خواهند داشت و تا این لحظه هم 
شــاهد استقبال خوب فیلم سازان از جشــنواره فجر بوده ایم. 
هم زمان با اتمام مهلت ارســال، آمار مربوط به آثار از ســوی 

دبیرخانه فجر اعالم خواهد شد».

شنبه
۱۷ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۶۵

فیلم «مالقات خصوصی» اولین ســاخته امید شمس با بازی پریناز ایزدیار و هوتن 
شــکیبا، اکرانش را از روز چهارشــنبه ۱۴ دی ماه آغار کرد. فیلمی کــه می توان آن را 
یکی از بحث برانگیزترین فیلم های جشــنواره فجر ســال گذشــته دانست. فیلمی که 
با اســتقبال تماشاگران روبه رو شــد و از گزینه های سیمرغ مردمی جشنواره محسوب 
می شــد؛ اما سیمرغ مردمی که از مهم ترین جایزه های جشنواره فیلم فجر است، سال 
گذشته با حواشــی متعددی گره خورد و مسعود نقاش زاده، دبیر جشنواره اعالم کرد 
که در پی ابهامات پیش آمده و برای صیانت از آرای مردم و حفظ حقوق صاحبان آثار 
و جلوگیری از ضایع شدن کوچک ترین حقی از فیلم سازان، دوره چهلم جشنواره فیلم 

فجر جایزه داوری مردمی نخواهد داشت.
امیر بنان تهیه کننده فیلم «مالقات خصوصی» که ســال گذشــته فیلمش در صدر 
آرای مردمی بود، پس از حذف سیمرغ این بخش به «ایسنا» گفت: «فیلم ما جایزه اش 
را از دســت مردم گرفته اســت، آن ســیمرغ بماند برای کســانی که حتی بلد نیستند 

جشنواره برگزار کنند و از ۵۰ هزار رأی صیانت کنند».
او ادامه داد: «من به این تصمیم (حذف سیمرغ مردمی) معترضم! اگر چیزی هم 
وجود داشــته، باید بررسی می کردند و االن تنها صورت مسئله را پاک کردند. جشنواره 
نشان داد ارزشی برای مردم و آرای مردمی قائل نیست و کارش صیانت از حق الناس 

نیست».
او افــزود: «من در این پنج روز گذشــته در برابر ابهاماتی که مطرح شــد ســکوت 
کــردم. من هم یکی از آن ۲۲ فیلم بودم. امســال هر دو فیلمم (مرد بازنده و مالقات 
خصوصی) در جشنواره جزء پرفروش ترین فیلم ها بودند، این واقعا ناجوانمردانه است 
که در ۲۴ ساعت آخر، ســیمرغ مردمی را که ارزشمندترین سیمرغ است از بین ببرند. 
سیمرغ گرفتن برایم مهم نیســت، مهم این است که می دانم «مالقات خصوصی» ۱۰ 

روز صدرنشین آرای مردمی بود».
این تهیه کننده تأکید کرد: «به چه حقی می گویند به خاطر صیانت از آرا این تصمیم 
گرفته شــده؟ اگر تخلف صورت گرفته باید مشــخص شــود در کجا و به چه شکلی 
بوده! بی تدبیری را نمی توان با این کارها پوشاند. ناکارآمدی سیستم نمی تواند با حذف 
برطرف شــود. شب گذشته به من گفتند مواردی در حال انجام است، بیانیه بدهید! ما 

آن را آماده کرده بودیم اما به حرمت شــهید باکری هیچ حرفی نزدم، جان من فدای 
شــهید باکری، نکته چیز دیگری اســت. هر کســی جایزه را می گرفت من او را تشویق 

می کردم».
او درباره تخلفاتی که گفته می شود اتفاق افتاده است، توضیح داد: «من نمی دانم 
چــه اتفاقاتــی در حال رخ دادن بود. اگــر آرای تقلبی هم وجود دارد باید بیان شــود 
نه اینکه این اتفاق رخ دهد. من با هیچ کســی مشــکل ندارم. اگر سیستم مشکل دارد 
نباید آن را به آرای مردم تســری بدهید. این چه صیانتی است که کلیه رأی ها را باطل 

می کنید؟».
ایــن  تهیه کننــده گفت: «آن ســیمرغ بمانــد برای کســانی که حتی بلد نیســتند 
جشــنواره برگزار کنند و از حداکثر ۵۰ هزار رأی صیانت کنند. این چه کاری اســت که 
جشــنواره با خودش و سینما می کند. این حق الناس اســت و از حق الناس نمی توان 
گذشــت. یک ســری شــائبه مطرح کردنــد در این چنــد روز اخیر که بــر مبنای هیچ 
دلیل و ســندی نیســت. فیلم من چهارم هم می شــد، حرفی نمی زدم. باید سیســتم 

نظارتی وجود داشــته باشــد اما ما به عنوان فیلم ســاز که نمی توانیم بر آنها نظارت 
کنیــم. چرا یک روز قبــل از اختتامیه کل ماجرا را بر هم می زننــد؟ این جز بی تدبیری 
و بی کفایتــی چیز دیگری ندارد! ســامانه ســمفا برای بعضــی از بلیت ها اس ام اس 
برگشــت نمی داد، بــرای فیلم ما هــم همین اتفاق افتــاد و به دبیرخانه جشــنواره 
هم گفته بودیم. اما این تصمیم جشــنواره مثل خودکشــی اســت. مــن این ماجرا را 
پیگیری می کنم و به واســطه حرمت ســینما و حرمت رأی مــردم از هیچ یک از اینها 

نخواهم گذشت».
بنان همچنین پیش از اختتامیه با انتشــار نامه ای به دبیر جشنواره فجر، اثر خود را 

از داوری در این رویداد خارج کرد.
هم زمان با اکران این فیلم ســینمایی، امید شــمس کارگردان فیلم هم در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی به زمان نامناسب اکران اشاره کرد و نوشت: «عزیزانی 
که به من پیام دادند و از اکران فیلم «مالقات خصوصی» در این شــرایط انتقاد کردند، 
حق دارند. ما هم نمی خواســتیم و ناچار شدیم. من هم دوست داشتم فیلم «مالقات 
خصوصی» در شــرایط مناسبی اکران شود. «مالقات خصوصی» اولین فیلم من است 
که برای ســاختنش جان کندیم. امید و آرزوی زیادی داشتم که این فیلم در جشنواره 
فجر دیده شــود، اکران سراســری موفقی داشــته باشد تا شــاید تأثیری هرچند اندک 
بر زندگی افرادی از قشــر خاموش بگذارد که فیلم بخشــی از داســتان آنها را روایت 

می کند».
او در بخش دیگری از نوشــته اش یادآور شد: «فیلم به لطف خدا در جشنواره فجر 
پارسال با استقبال خیلی خوب مردم مواجه شد و منتخب تماشاگران بود، اما متأسفانه 
هجوم دشمنی ها باعث شد بی دلیل جایزه سیمرغ مردمی فیلم را حذف کنند. تهیه کننده 
هم به حرمت رأی و نظر مردم، فیلم را از جشنواره بیرون کشید. بعد از آن هم تا ماه ها 
اجازه اکران فیلم را ندادند! حدود شــش ماه تهیه کننده فیلم را به دندان گرفت و به 
دنبال پروانه نمایش بود که در نهایت با هزاربدبختی صادر شد. دلم می خواهد بدانید 
اکران فیلم در این زمان خارج از اختیار من، بازیگران و همه عوامل «مالقات خصوصی» 
شــکل گرفته اســت. ای کاش فرصت دیگری بــود تا در آن زمان میهمان چشــمان

 شما می شدیم».

ایرنا: اواخر بهار امســال بود که سازمان سینمایی با معرفی سامانه ای، از عالقه مندان به 
فیلم سازی خواست تا در آن ثبت  نام کنند. این فراخوان سبب شد تا در مدتی کوتاه، ۵۳۲ 

فیلم ساز ثبت نام کنند که آماری فراتر از انتظار بود.
سازمان سینمایی در رویکرد مهم خود در یک سال اخیر، توجه بسیاری به عالقه مندان 
فیلم ســازی در شهرستان ها داشته اســت. فیلم ســازانی که به دالیلی همچون نداشتن 
ســرمایه کافی یا عدم  دسترســی به کانون های تولید و... تاکنون نتوانســته اند به چرخه 
ســینمای حرفه ای ورود کنند. این رویکرد ســبب شــد تا ســازمان ســینمایی با طراحی 
ســامانه ای، زمینه را برای ثبت نام این افراد فراهم کند. ســامانه ای که در تابستان امسال 
فعال بود و حاال حبیب ایل بیگی، نخســتین آمارها از این اتفاق مهم را در میان گذاشــته 

است.
حبیب ایل بیگی در این باره گفت: با همکاری ســازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی، 
کارگردانان ســینمای ایران و انجمن ســینمای جوانان ایران، موضوع حمایت از باشــگاه 
فیلم اولی ها به شــکل جدی در اواخر بهار امســال اعالم شد و خوشــبختانه با استقبال 
بســیار خوبی نیز از سوی سینماگران جوان و عالقه مندانی که می خواستند وارد سینمای 
حرفه ای شوند، مواجه شــد. ما ۵۳۲ متقاضی داشتیم که در مهلت مجاز ثبت نام کردند 

که از این تعداد، ۳۵۱ پرونده به شکلی کامل به شورا ارائه شد.
او افزود: از مجموع ۳۵۱ پرونده، ۳۰۲ پرونده بررسی شد که در این مدت، ۴۴ فیلم ساز 
اول انتخاب و به سازمان سینمایی معرفی شدند. بنده به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت، 

اســامی را دریافت کردم و به بخش مربوطه در شورای پروانه ساخت دادم. از این تعداد 
۴۴ فیلم ســاز معرفی شده، ۱۲ فیلم ساز اول موفق شدند از شــورا پروانه ساخت دریافت 

کنند. سامانه برای ثبت نام افراد جدید تا زمان بررسی باقی مانده متقاضیان بسته است.
ایل بیگی درخصوص زمان بازگشــایی مجدد ســامانه گفت: ما جلسات مربوط به این 
موضوع را به صورت منظم ادامه می دهیم. فکر می کنم به محض اینکه بررســی مابقی 
پرونده ها انجام شــود و ما بتوانیم کار پرونده ها را به آخر برســانیم، در پایان سال دوباره 
ســامانه در فراخوانی، بــا توجه به بازخوردهایی کــه گرفتیم، با یک بازنگری در شــیوه 
برگزاری این جلسات و تماشای فیلم ها و گفت وگو با فیلم سازان و انتخاب کارگردان اول، 

شرایط جدید را اعالم می کنیم تا عالقه مندان بتوانند ثبت نام کنند.
معاونت ارزشــیابی و نظارت سازمان سینمایی ادامه داد: نکته  مهمی که در این حوزه 
وجود دارد، این اســت که ســازمان ســینمایی در یک سال گذشــته، با سیاست  توجه به 
اســتان ها و توجه به فیلم سازانی که در شهرهای مختلف حضور دارند و افراد مستعدی 
که توانایی ســاخت فیلم سینمایی را دارند، در سفرها فیلم سازان را دعوت کرده تا در این 
سامانه که طراحی شــده ثبت نام کنند. خوشبختانه چندین فیلم ساز خوب غیرتهرانی در 

فهرست انتخاب شده ها حضور دارند.
او گفــت: فارابــی و انجمن ســینمای جوانان ایران تقبــل کرده   اند کــه به نوعی این 
فیلم سازها را تحت حمایت خودشان قرار دهند تا بتوانند ان شاءاهللا فیلم سینمایی شان را 
بسازند. فکر می کنم مهم ترین بخش کار فیلم اولی که ما انجام می دهیم، این است که ما 

بتوانیم برای فیلم ســازانی که واقعا امکان دسترسی به تهیه کننده و سرمایه گذار را برای 
ساخت فیلم سینمایی شان ندارند، فراهم کنیم و این اتفاق دارد می افتد.

ایل بیگی افزود: البتــه خیلی تعجب کردیم که تعداد زیادی متقاضی ســاخت فیلم 
اول هســتند؛ چون می دانید به هرحال در میان ۱۱۰، ۱۲۰ فیلمی که هر سال پروانه ساخت 
می گیرنــد، ما نمی توانیم ظرفیتــی مثال بیش از ۳۰ درصد را بــه فیلم اولی ها اختصاص 
دهیم. فکر می کنم باید نگاه دوباره ای به این موضوع داشــته باشــیم یا امکان دیگری را 
برای فیلم سازان در سراسر کشور فراهم کنیم تا همه نخواهند بیایند فقط فیلم سینمایی 

بسازند، بلکه بتوانند در حوزه های دیگر تصویر نیز کار کنند.
او ادامــه داد: فیلم های غیرســینمایی، فیلم های بلند داســتانی، فیلــم کوتاه، فیلم 
مســتند و... ولی این همه نشــان دهنده  آن اســت که ما در کشــورمان در حوزه  سینما و 
تربیت نیروی انســانی برای حوزه  فیلم و ســینما نیروی زیادی را تربیــت می کنیم. البته 
این بخش، حســن ماجراست؛ از آن طرف هم اینها همه شــغل می خواهند و عالقه مند 
هستند وارد سینما شوند که این هم چالش هایی را برای ما ایجاد می کند. نباید سرخورده 
و ناامید شــوند. طبیعی هم اســت که رقابت ســختی اســت و ما هم تالش می کنیم در 
گزینش هــا و بررســی هایی که انجــام می دهیــم، فیلم ســازانی که انتخــاب می کنیم، 
ســراغ باکیفیت ترین آنها یعنی کســانی که می توانند واقعا در ســینمای ایران بدرخشند، 
برویــم. فکــر می کنم در همین دوره از جشــنواره هم بــا چند نمونه از این اســتعدادها 

مواجه باشیم.

اخـبـار  بـرگـزیـده

«آواتار»
 پرفروش ترین اکران ۲۰۲۲ شد

ایسنا: فیلم «آواتار: راه آب» با پیشی گرفتن از «تاپ گان ماوریک» 
در گیشــه جهانی، عنوان پرفروش ترین فیلم اکران شــده در سال 

۲۰۲۲ را از آن خود کرد.
ساخته «جیمز کامرون» تا روز جمعه ۱۶ دی ماه، ۴۵۴ میلیون 
دالر در آمریــکا و بیــش از یک میلیــارد دالر در دیگر کشــورها 
فروخته تا مجموع فروش جهانی این فیلمی علمی-تخیلی به 
۱.۵۱ میلیــارد دالر برســد. ایــن فیلــم هم اکنــون در رتبه دهم 
پرفروش ترین فیلم های تاریخ ســینما قــرار دارد و پس از «مرد 
عنکبوتی: بازگشــت به خانــه» (با فــروش ۱.۹۱۶ میلیارد دالر) 
در رتبــه دوم موفق ترین فیلم های ســینمایی از آغاز همه گیری 
کرونا تاکنون قرار گرفته اســت. فیلم «تاپ گان: ماوریک» نیز که 
اکران خود را در مــاه می  ۲۰۲۲ آغاز کرده بود، در نهایت فروش 

۱.۴۹ میلیارد دالری را در گیشه جهانی رقم زده بود.
زمانی که فیلــم پرهزینه «آوتار: راه آب» اکــران خود را آغاز 
کرد، بســیاری بر این باور بودند که فروش آغازین این فیلم کمتر 
از انتظارات اســت اما این فیلم به ســرعت به روند موفق خود 
در گیشــه بازگشت. «جیمز کامرون» در ۲۵ سال گذشته دو فیلم 
«تایتانیک» و پس از آن «آوتار» را به صدر فهرست پرفروش ترین 
فیلم های تاریخ ســینما رســانده اســت. «آوتار: راه آب» یکی از 
پرهزینه تریــن فیلم های ساخته شــده تمام ادوار اســت و خود 
کامرون پیــش از این عنوان کــرده بود برای اینکــه این فیلم را 
یک موفقیت تجاری توصیف کنیــم باید حداقل دو میلیارد دالر 
در گیشــه بفروشد. گفته می شود بودجه ساخت نخستین دنباله 
فیلم «آواتار» با هزینه های بازاریابی به ۶۰۰ میلیون دالر رســیده 
اســت. در «آواتار: راه آب» بازیگرانی همچون «سم ورتینگتون»، 
«زویی سالدانا»، «کیت وینسلت» و «سیگورنی ویور» ایفای نقش 
می کنند و به داســتان بیش از یک دهه پیش از قسمت اول این 
فیلــم می پردازد. قســمت اول فیلم «آواتار» در ســال ۲۰۰۹ به 
سینما آمد و در نهایت با ۲.۸۴ میلیارد دالر، عنوان پرفروش ترین 
فیلم تاریخ ســینما را بدون احتســاب تــورم از آن خود کرد و به 
همراه «انتقام جویان: آخر بازی»، «تایتانیک»، «جنگ ســتارگان: 
نیرو بی می خیزد» و «انتقام جویان: جنگ ابدیت» تنها فیلم هایی 

هستند که تاکنون فروشی بیش از دو میلیارد دالر داشته اند.
«جیمــز کامرون» ســال ها صــرف ســاخت و فیلم برداری 
دنباله هــای «آواتــار» بــا بودجه میلیــارد دالری کرده اســت. 
فیلم برداری «آواتار: راه آب» در ســال ۲۰۱۷ و هم زمان با سومین 
فیلم از این مجموعه که قرار اســت در ســال ۲۰۲۴ اکران شود، 
آغاز شــد. او همچنین در حال کار بــر روی فیلم چهارم و پنجم 
است که به ترتیب برای اکران در سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۸ برنامه ریزی 

شده است.

در مراسم بزرگداشت جلیل فتوحی نیا مطرح شد
یکی از بهترین طراحان سینمای ایران 

را از دست دادیم
ایســنا: مراســم یادبود جلیل فتوحی نیا، طراح صحنه و لباس 
باسابقه ســینمای ایران که از حدود یک سال قبل درگیر بیماری 
ســرطان شــده بود و ۳۰ آذر ماه در بیمارســتان درگذشت، عصر 
پنجشــنبه ۱۵ دی ماه به همت انجمن صنفی طراحان سینمای 

ایران در سالن سیف اهللا داد خانه سینما برپا شد.
در این مراسم که با اجرای امیر اثباتی همراه بود، هنرمندانی 
همچون رخشان بنی اعتماد، مجید برزگر، ایرج رامین فر، مجتبی 
میرتهماســب، امیرحســین قدســی، امیر عابدی، آیدین ظریف، 
کامیاب امین شــایری، منصوره یزدان جو، مســعود امینی تیرانی، 
علیرضا حســینی، ســحر شــهامت، جمعی از اعضای انجمن 
صنفــی طراحان فیلــم و همچنین حســین طاهری و شــهنام 
شــهباززاده تهیه کننده و مدیر تولید ســریال تلویزیونی سلمان، 
علیرضا فتوحی نیا، شهرام کریمی، محمدرضا فرزاد، طاها ذاکر، 
حمیدرضــا برزگر، کاوه هادی مقدم، مســعود میمی، داود خیام، 
آرمین مســتعد، هادی اســالمی، رامونا شــاه، آزاده محسنی و 

محسن نصراللهی از حاضران در مراسم بودند.
مجیــد برزگــر، محســن شــاه ابراهیمی و لیــال نقدی پری از 
سخنرانان این مراسم بودند که عالوه بر صحبت های آنها فرهاد 
علیزاده آهی طراح صحنه باسابقه آثاری همچون یوسف پیامبر 
و بهزاد آدینه زاده هم در پیام هایی از خارج از کشور درباره جلیل 
فتوحی نیا صحبت کردند. همچنین پیام دختر این هنرمند هم که 

در ایران حضور نداشت، خوانده شد.
محسن شــاه ابراهیمی پیامی را هم از سوی داوود میرباقری 
کارگردان ســریال ســلمان فارســی که به دلیل شــرایط روحی 

نامساعد نتوانسته بود در مراسم شرکت کند، قرائت کرد.
در این مراســم یادبود اشاره شد که ســینمای ایران نیروهای 
متخصص زیادی دارد و جلیل فتوحی نیا نیز از جمله هنرمندانی 
بوده که با تسلط و با اســتفاده از تکنیک ها و ابزارهای متعدد از 

چهره های شاخص عرصه کاری خود بوده است.
مجید برزگر به ایســنا گفت: تأثر همکاران از رفتن او فقط به 
جایــگاه هنری او برنمی گردد و آنچه درباره او گفته شــده صرفا 
درباره جایگاه فنی و تسلط تکنیکی نیست، بلکه جلیل فتوحی نیا 
فرد صادقی بود که زیســتش برای اطرافیانش بســیار خوشایند 
بود و از این جهت با وجود آنکه شــاید اســم کمتر ناآشنایی به 
نظر می رسید اما دوســتان متعددی در حوزه سینما داشت. این 
فیلم ســاز افزود: جلیل فتوحی نیا بسیار زود از میان ما رفت و در 
شرایطی که سرطان در کمتر از یک سال او را از پا درآورد، تا مدتی 

قبل از اینکه از دنیا برود هم کار خود را با دقت انجام می داد.
برزگر با اشــاره به صحبت های مطرح شده در مراسم یادبود 
گفت: ما جدا از اینکه یکی از بهترین طراحان صحنه سینما را از 
دست دادیم، یکی از دوستان خوب خود را هم از دست داده ایم 
و تأکیــد همه در مراســم بر این بود که جلیل سرشــار از زندگی 

و خصلت های انسانی بود. او برای همه بسیار کمک حال بود.
او یادآور شــد که این هنرمند فقید بخــش زیادی از عمرش 
را در ســریال های طوالنی حضور داشــت از جمله ۱۰ سال برای 
«مختارنامه» و پیش از آن سریالی را با همکاری اصغر فرهادی 
کار کرد. تا مدتی قبل هم مشغول سریال سلمان فارسی بود و در 
سینما هم از «عروس آتش» و «کوچه پاییز» خسرو سینایی گرفته 
تا فیلم آخر علی مصفا را که در پراگ فیلم برداری شد، در کارنامه 

خود به جا گذاشت.


