اخبار هنري

بهرام رادان :فیلمها را زود قضاوت نکنید

بهرام رادان ابراز امیدواری کرد :مسئولین حوزۀ هنری کمی به مخاطب احترام بگذارند و فیلمها را زود قضاوت نکنند.
این بازیگر س���ینما که در نمایش "زادبوم" در پردیس "ملت" حاضر بود ،با اشاره به توقیف چندسالۀ این فیلم ادامه داد" :زادبوم"
بعد از هشت سال بدون حذف هیچ پالنی این روزها به نمایش درآمده است.
او با اشاره به توقیف فیلم "سنتوری" در سالهای قبل یادآور شد :فیلم "سنتوری" هم بدون حذف هیچ پالنی در اکران مردمی اما
در خانهها به نمایش درآمد و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد.
بینید و قضاوت خواهید کرد که آیا این فیلم مستحق این
بهرام رادان خطاب به مخاطبانش گفت :امشب فیلم "زادبوم" را هم می
همه سال توقیف بوده یا نه؟!
او با اش���اره به تحریم سینماهای حوزۀ هنری و عدم اکران این فیلم ادامه داد :بخش زیادی از سینماهای کشور متعلق به حوزه
هنری اس���ت و به خصوص برخی از شهرستانها ممکن است یک سینما داشته باشند و به همین دلیل مردم آن شهر از تماشای
آن فیلمی که مورد تحریم حوزه هنری قرار گرفته است ،محروم میشوند.
بهرام رادان ادامه داد :هیچ کس نتوانس���ته برای این دعوا راه حلی پیدا کند ولی امیدوارم که مس���ئولین حوزۀ هنری بیشتر به
مخاط���ب احترام بگذارند و فیلمها را زود قضاوت نکنند. این بازیگر در بخش دیگری از س���خنانش خطاب به مخاطبانی که به
تماش���ای "زادبوم" آمده بودند ،گفت :امیدوارم از فیلم خوشتان بیاید و از سینمای مستقل حمایت بکنید تا ما بتوانیم با گردش
چرخه اقتصادی سینما برایتان فیلم بهتری بسازیم.
رادان سخنانش را با اشاره به افتخارات سینمای ایران در عرصه جهانی ادامه داد و گفت :باور کنید سینمای ما در بین سینماهای
شناسیم ،بلند کنیم.
دنیا جزء سینماهایی است که میتوانیم سرمان را به خاطر همه نامداران که همهشان را می
او تأکید کرد :به حمایت خود از س���ینمای مس���تقل ادامه دهید و نگذارید تشکیالت و سازمانهایی که میخواهند بین سینمای
مستقل و مخاطب قرار بگیرند ،پیروز شوند. رادان با اشاره به حضور عزتاهلل انتظامی پس از سالها بر پردۀ سینماها با فیلم "زادبوم"
ابراز امیدواری کرد :خداوند به ایشان طول عمر بدهد و سالمت باشند.

"سفر در خانه" از ابتدای شهریور پخش میشود

تهیه کنندۀ س���ریال "سفر در خانه" دربارۀ زمان پخش این سریال اعالم کرد که قرار است
از ابتدای شهریور در شبکه نسیم به پخش برسد.
س���عید کمانی درباره سریال "سفر در خانه" که به کارگردانی بهمن گودرزی برای پخش از
ش���بکه نسیم ساخته می شود ،گفت :ضبط و تصویربرداری این سریال در لوکیشنهای شهر
تهران به پایان رسید و ما دو روز است که به سوادکوه در شمال کشور رفته ایم.
وی ادامه داد :در قصۀ این س���ریال آقا کریم با بازی حسن پورشیرازی در این قسمتها با یک
چالش جدی مواجه می ش���ود که او و خانواده اش مجبورند چند روزی در این ش���هر باقی
بمانند و عوامل سریال هم حدود  ۱۲روز در این لوکیشن خواهند بود.
تهیه کنندۀ س���ریال "س���فر در خانه" دربارۀ ادامه کار توضیح داد :همۀ بازیگران از جمله
سوسن پرور ،شهرزاد کمالزاده ،گیتی معینی ،نسرین مقانلو ،علی مسعودی ،امیر نوری و ...در
لوکیشن شمال حضور دارند و بعد از آن برای ادامه ضبط به شهر مشهد می رویم .هم اکنون
هم بخشی از عوامل تولید به شهر مقدس مشهد رفتهاند و در حال هماهنگی امور هستند.
این تهیه کننده با اش���اره به روند پیگیری سریال اظهار کرد :تدوین سریال به طور همزمان
توسط مستانه مهاجر و موسیقی توسط آریا عظیم نژاد انجام می شود و سعی می کنیم زودتر
کار را برسانیم تا از ابتدای شهریور بتوانیم آنرا در شبکۀ نسیم به پخش رسانیم.

فاز سوم «لیسانسهها» ساخته میشود

مدیر گروه فیلم و س���ریال شبکه سه سیما از س���اخت فاز سوم سریال
"لیسانسهها" به کارگردانی سروش صحت خبر داد.
مهدی روش���نروان با اعالم این خبر ،دربارۀ جزئیات فاز جدید سریال
"لیسانس���هها" توضیح داد :به تازگی قرارداد نگارش فاز س���وم سریال
"لیسانسهها" با سروش صحت بسته شده اس���ت و این سریال برای
سال  ۹۷در  ۳۰قسمت کلید خواهد خورد.
وی ادام���ه داد :فاز س���وم پس از پا یا ن
س���اخت فاز دوم این سریال،
مراحل نگارش خود را توسط
س���روش صحت طی خواهد
کرد و ساخت این مجموعه در
سال  ۹۷خواهد بود.
مدیر گروه فیلم و سریال شبکۀ سه دربارۀ
محتوای این مجموعه ک���ه ادامه فاز یک و
دو خواهد بود ،یادآور ش���د :این مجموعه بنا به
موضوعات روز و با حضور اغلب بازیگران قبلی نگارش و
ساخته خواهد شد.
روش���نروان درباره زمان پخش فاز دوم این مجموعه نیز عنوان کرد :این
مجموعه بناس���ت پس از ایام محرم و صفر و پس از مجموعۀ "عتیق"
که ویژه ایام محرم تدارک دیده ش���ده است ،پخش خود را از شبکه
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سه آغاز کند و پس از پایان ساخت فاز دوم نگارش فصل
جدید آغاز خواهد شد.
ها عبارتند از :امیرحسین رستمی،
بازیگران لیسانسه
هوتن ش���کیبا ،امیر کاظمی ،متین ستوده ،رویا
میرعلمی ،کاظم س���یاحی ،س���یاوش چراغی
پور ،عزتاهلل مهرآوران ،افش���ین سنگ چاپ،
هاشمی ،مریم سرمدی ،پریسا مقتدی،
تبسم
فرخنده فرمان���ی زاده ،فرید اخباری ،مهدی
ربیعی ،نیلوفر هوشمند ،مرتضی علی آبادی،
هنرمند خردسال :عرفان برزین ،با هنرمندی:
بهنام تشکر ،بیژن بنفشه خواه ،مهران رجبی و
نیلوفر شهیدی.
در خالصۀ سریال "لیسانسهها" آمده است:
حبیب وضع مالی مناس���بی دارد ولی به علت ضعف
در برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانس���ته همسری
انتخاب کند .مس���عود در آس���تانه ازدواج است ولی
مش���کالت زیادی او را از آغاز زندگی مش���ترک دور
میکند .مازیار فرزند خانوادهای پر تنش و گرفتار است
و فکر مهاجرت در سر دارد .حبیب ،مازیار و مسعود سه
رفیق لیسانسه هستند.

