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وطن امروز شماره 2763

کار کثیف

٧٢,٠٨٩,٠٠٠

ایکسالرج

١,١٩٤,٩٦٨,٩٥٧

زهرمار

٢,٥٩٥,٨٧٨,٩٢٨

سرخپوست

٩,٥١٦,٧٢٧,٧٥٩

شبی که ماه کامل شد

١١,٩٩٧,٣٧١,٠٥٦

ما همه با هم هستیم

٩,٠٦٦,١٩١,٢٢٦

دخترشیطان

٨٢٢,٧٥٤,٢٥٩

یادداشت حاج قاسم سلیمانی
بر کتاب «سربلند»

چرخه فیلمسوزی!

محس�ن ش�همیرزادی :تب و تاب اکران فیلمهای
س��ینمایی با پایان فص��ل اکران عید فط��ر رو به
خاموش��ی میرود .این قاعده هرساله چرخه اکران
س��ینمای ایران اس��ت که در  6ماهه نخست سال
بویژه نوبت اکران نوروز و عید فطر تمام محصوالت
پرمخاطب و برجسته خود را روی پرده میبرد و در
 6ماهه پایانی سال به تعداد انگشتان یک دست نیز
نمیتوان اثری پرمخاطب ،برجسته و پرقوت معرفی
کرد .با مشخص شدن ترکیب فیلمهایی که تاکنون
روی پ��رده رفتهاند و مصوبات ش��ورای اکران برای
ماههای آینده ،معلوم شد این چرخه همچنان ادامه
دارد و به نظر میرس��د ب��ا وجود رونق باالی فصل
اکران نوروزی و عید فطر  ،98سینمای ایران برای 6
ماهه دوم سال آثار چندان پرمخاطبی را روی پرده
نخواهد داشت.
■■سرشکن شدن فروش در ازدحام پرمخاطبها

چندسالی میش��ود که اکران نوروزی بهعنوان
یکی از پرفروشترین فصلهای اکران در سینمای
ای��ران ب��ه حس��اب میآید ب��رای همی��ن عمده
محصوالت سینمایی تالش دارند به هر ترتیبی اثر
خ��ود را در این نوبت از اک��ران به نمایش بگذارند.
نوروز امسال فیلمهایی چون «متری شیش و نیم»،
«غالمرضا تختی»« ،چهار انگشت»« ،ژن خوک»،
«زندانیها»« ،آهوی پیشونی سفید « ، »۳رحمان
 »۱۴۰۰و جایگزی��ن آن یعنی «تگ��زاس »2روی
پرده رفتن��د که ف��ارغ از ارزش کیفی و محتوایی
آن هر کدام از این آثار میتوانس��تند در نوبتهای
اکران دیگر پرفروش حاضر شوند .اما بخش زیادی
از این فیلمها به خاطر رقابت س��نگین در گیش��ه
نتوانستند به فروش چشمگیری دست پیدا کنند.

چینش فیلمهای برجس��ته در یک سانس اکران
موجب میشود گزینههای انتخاب یک فیلم خوب
افزایش یابد .اما هزینه باالی بلیت سینما باعث شده
مخاطبان تنها دس��ت به انتخاب ی��ک یا دو فیلم
بزنند و سایر آثار از انتخاب مخاطب برای تماشای
آن محروم بمانند حال آنکه حضور این فیلمها در
سانس دیگر میتوانست فروش قابل توجهی را برای
آنها به ثبت برساند .این اتفاق برای سانس عید فطر
نیز تکرار شده و رقابت «شبی که ماه کامل شد» و
«سرخپوس��ت» با سایر آثار موجب شده است این
فیلمها نیز با فروش متوسطی روبهرو شوند و حضور
رقبای قدرتمند فروش گیشه را سرشکن کند.
■■اندوه گیشه در برگریزان پاییز و زمستان

ب��ا پایان یافت��ن فصل اکران عید فط��ر و ورود
تدریجی فیلمهای جدی��د به چرخه اکران ،آنگونه
که مشاهده میش��ود کمتر اثر درخوری در  6ماه
آینده روی پرده خواه��د آمد که نظر مخاطبان را
به خود جلب کند« .نیوکاس��ل»« ،ایکس الرج»،
«کار کثی��ف»« ،ایده اصل��ی»« ،خداحافظ دختر
شیرازی»« ،ماجرای نیمروز « ،»۲تصویرم در آیینه
نیس��ت»« ،برندهها»« ،درخونگاه»« ،جمشیدیه»،
«یلدا»« ،انیمیشن ش��ب آفتابی»« ،قلعه عشق»،
«مشت آخر»« ،سمفونی نهم»«،جهان با من برقص
(پیچ تند)»« ،انیمیش��ن بنیامین»« ،مسخرهباز»،
«زعفرانیه  ۱۴تیر»« ،قسم» و ...از جمله فیلمهایی
هستند که با تصویب ش��ورای نمایش بناست در
ماههای آتی روی پ��رده بروند .آنچه واضح و عیان
اس��ت حضور کمرنگ فیلمهای برجسته در نوبت
دوم اکران اس��ت ،به گون��های که به کمتر فیلمی
میتوان امید داش��ت تا با فروشی چشمگیر مواجه

رئیس رسانه ملی:

پویانمایی ابزار مقابله با سیاهنمایی دشمن است

عبدالعل��ی علیعس��گری ،رئیس س��ازمان صداوس��یما در نشس��ت
هماندیشی هنرمندان برگزیده کش��ور در کرمانشاه و در حاشیه دومین
جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی و برنامههای عروسکی ایران گفت :از
آثار پویانمایی که وارد عرصه جهانی ش��وند حمایت میکنیم و از فعاالن
این عرصه هم میخواهیم فرامرزی کار کنند .رئیس سازمان صداوسیما
با اش��اره ب��ه اهمیت حضور آثار موف��ق پویانمایی در ح��وزه تجاری ،از
تعیینتکلیف شفاف سندهای حقوقی در این زمینه خبر داد .وی با بیان
اینکه پویانمایی ابزار مقابله با س��یاهنمایی دشمن است ،بر تداوم حمایت
رس��انه مل��ی از این هنر تاکی��د کرد .علیعس��گری در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه عروسک در نمایش و تاثیرگذاری
آن از ایج��اد فضای��ی برای نگهداری و آرش��یو اس��ناد و عروس��کهای
خاطرهانگیز در شهرک س��ینمایی غزالی (ایران) حمایت کرد .همچنین
مرضیه برومند از پیشکس��وتان تولید و س��اخت برنامههای عروس��کی و
رئیس هیأت داوران بخش عروسکی جشنواره ،با انتقاد از برخی روحیات
کاس��بکارانه تهیهکنن��دگان ،خواه��ان کنت��رل این روحی��ه در حوزه
برنامهس��ازی کودکان شد .رحیم لیوانی ،رئیس مرکز پویانمایی صبا هم
در سخنانی با اشاره به افزایش  ۲۵درصدی تولیدات پویانمایی این مرکز
در یک س��ال گذشته و اینکه حدود ۹۵درصد تولیدات
پویانمای��ی توس��ط صداوس��یما خری��داری
میش��ود ،از پرداخت تمام معوقات مالی
خبر داد .او با اش��اره به سفارش ساخت

س��ریالهای چند ده قس��متی و صادرات پویانمایی به کشورهایی نظیر
روس��یه ،ژاپن ،چین و کره از ضمانت اشتغال و درآمدزایی طوالنیمدت
در عرص��ه پویانمای��ی خبر داد .رضا تقدس��ی از فع��االن پویانمایی هم
در این نشس��ت با تش��کر از پرداخت مطالبات معوق��ه که مانع تعطیلی
برخی ش��رکتهای پویانمایی شد ،از دکتر علیعس��کری و علی دارابی
که با برگزاری این جش��نواره از پویانمایی حرفهای ایران حمایت کردند،
قدردانی کرد .الهام ابراهیمی ،تهیهکننده «جوانمردان» هم با اش��اره به
موانع موجود در عرصه برندسازی فرهنگی به مشکالت بیمه و عدم تاثیر
آن در برآوردها پرداخت .علیعس��گری با محق دانس��تن این مطالبه به
مرکز پویانمایی صبا دستور داد با شرکتهای انیمیشنساز در این زمینه
به تفاهمات الزم برسد .مهدی فقیه ،بازیگر پیشکسوت و فعال عروسکی
در اس��تان فارس هم در سخنانی کوتاه به مظلومیت عروسکهای بومی
اشاره کرد و گفت :زمینه فرهنگی مناسبی برای تاثیرگذاری بر کودکان
وجود دارد .فقیه از آمادگی برای س��اخت مجموعه شاهنامه خبر داد که
علیعس��گری به او گفت با حمایت صداوسیما این کار را شروع
کند .وحید نیکخواهآزاد ،کارگردان و تهیهکننده حوزه
کودک هم اضافه شدن بخشهای دیگر حوزه
ک��ودک به جش��نواره را در تکمیل
شدن آن موثر دانست.

آغازپیشتولید«خورشید»

مدیر کل هنرهای نمایشی ارشاد مطرح کرد

مجیدی برای انتخاب بازیگر فراخوان داد

پیشتولی��د فیلم س��ینمایی «خورش��ید» به
کارگردانی مجید مجیدی که بتازگی پروانه ساخت
دریاف��ت ک��رده ،در حالی آغاز ش��ده که مجیدی
ب��رای بازیگر نق��ش اصلی خود فراخوان منتش��ر
کرده اس��ت .به گزارش «وطن ام��روز» ،این روزها
خبره��ای مختلفی در ارتباط ب��ا تولید آثار جدید
سینمایی توس��ط چهرههای مطرح سینمای ایران منتشر میشود و در این
میان خبرگزاری مهر روز گذشته از آغاز پیشتولید «خورشید» تازهترین فیلم
مجید مجیدی خبر داد .بر این اساس ،پیش تولید فیلم سینمایی «خورشید»
حدود  3هفتهای اس��ت که آغاز شده و مجید مجیدی برای ایفای نقش یک
پسر نوجوان در این فیلم به دنبال بازیگر از میان مردم میگردد .تیم تولید فیلم
سینمایی «خورشید» از همه نوجوانان پسری که عالقهمند به هنر بازیگری
هستند ،خواس��تهاند ویدئویی یک دقیقهای برای معرفی خود ارسال کنند.
متقاضیان باید از میان متولدین  ۱۳۸۴الی  ۱۳۸۶باشند ،اندامی الغر و ورزیده،
قد  ۱۵۰الی  ۱۶۵سانتیمتری و رنگ پوست آفتاب سوخته داشته و ترجیحاً
دارای موی مجعد و بلند باشند .طبق اعالم گروه تولید هیچگونه محدودیتی
در مورد محل سکونت متقاضیان وجود ندارد و عالقهمندان تا  ۲۵تیر ماه ۹۸
برای ارس��ال مدارک فرصت دارند .عالقه مجیدی برای همکاری با بازیگران
ناشناخته در فیلمهای قبلیاش مانند «بچههای آسمان» و «آواز گنجشکها»
دیده شده بود که به معرفی بازیگری مانند رضا ناجی به سینمای ایران انجامید.
مجیدی پیشتر در فیلمهای «پدر»« ،بچههای آسمان» و «رنگ خدا» نیز از
نوجوانان نابازیگر برای ایفای نقشهای اصلی استفاده کرده بود.

توقیف نمایش ،نتیجه بیتوجهی به قانون

مدیرکل هنرهای نمایش��ی در ارتباط با روند
ص��دور مجوز برای نمایشه��ا توضیحاتی داد .به
گزارش ایسنا ،در چند وقت اخیر خبرهایی رسمی و
غیررسمی از برخی گروههای نمایشی شنیده شده
که برای صدور مجوز اجرا با موانع و سختیهایی
مواجه شدهاند یا هنگام اجرا اصالحیههایی دریافت
کردهاند .این روند در مواردی به توقف چندروزه چند نمایش هم منجر شده
که با برطرف شدن مساله ،اجراها از سر گرفته شدهاند .شهرام کرمی ،مدیرکل
هنرهای نمایشی در گفتوگویی در پاسخ به نحوه نظارت بر آثار نمایشی و
صدور مجوز بیان کرد :اداره کل هنرهای نمایشی برای نظارت و ارزشیابی،
مطابق قوانین و ضوابطی که اصولش تبیین شده و مصوبه قانونی دارد برای
ص��دور پروانه اجرای نمایش و نظ��ارت بر اجراها اقدام میکند ،یعنی ما در
یک روند مرس��وم ،نمایشنامهها را خوانده ،مصوب میکنیم و مجوز اجرای
عمومی را صادر میکنیم و بعد حین اجرا هم نظارت توس��ط کارشناس��ان
انجام میشود .در این مدت نمایشهایی داشتهایم که در شکل ماهیتی آنها
تغییراتی ایجاد شده و بعد از اعالم ما ،گروهها تعامل کرده و موارد را برطرف
کردند ولی در مواردی هم بوده که یک اجرا وقتی تغییرات زیاد و ملموسی
داشته ،ناچار شدیم آن را متوقف کنیم .مدیرکل هنرهای نمایشی با تاکید
ل و نیم
بر نگاه تعاملی شورا و تقدیر از گروههای مختلف که در این یک سا 
گذشته همراهی کردهاند ،افزود :اگر قرار باشد گروهی به نظارت کارشناسی
شورا که مطابق قانون باید اعمال شود ،بیتوجهی کند ،طبیعی است ما دیگر
فرصتی را برای گروه نمایشی ایجاد نمیکنیم.

نماییازفیلمسینماییماجراینیمروز:ردخون

نام فیلم

جمع فروش (تومان)

رویداد

نگاهی به نابرابری اکران فیلمها در نیمه دوم سال
که موجب از رونق افتادن گیشه میشود

نزول سلبریتی بازی

با آم��دن فیلمهای جدید بر پرده س��ینماها،
رقبای جدیدی به جمع فیلمهای اکران عید فطر
پیوس��تند .همانطور که پیشبینی میشد فیلم
پرسلبریتی ولی نازل کمال تبریزی یعنی «ما همه
با هم هستیم» از هفته دوم به بعد با افول در میان
مخاطب خود به رتبه سوم گیشه سقوط کرد و با
فروش  9میلیارد تومانی در  5هفته در این جایگاه
ماندگار شد .در مقابل «سرخپوست» از جایگاه سوم
ب��ه رتبه دوم صعود کرد و توانس��ت با فروش 9/5
میلیاردی روند رو به رشدی را در گیشه تجربه کند.
این در حالی اس��ت که «سرخپوست» با اختالف
زیاد در جایگاه س��وم قرار داشت و بعد از گذشت
هفتههای ابتدایی توانست در گیشه رشد صعودی
داشته باشد .فیلم نرگس آبیار نیز اختالف خود را
با تمام این فیلمها افزایش داد و نهتنها توانس��ت
جایگزین «ما همه با هم هستیم» در صدر گیشه
شود که با فروش  12میلیارد تومانی صدر گیشه
را به صورت قطعی از آن خود کرد« .زهرمار» جواد
رضویان هم پس از  3هفته اکران توانس��ت حدود
 2/6میلیارد تومان فروش داشته باشد .همچنین
«ایکسالرج» بع��د از  2هفته  1/2میلیارد تومان
فروش داشته و «کار کثیف» نیز در هفته اول خود
تنها توانس��ت  72میلیون تومان بفروشد« .دختر
ش��یطان» هم به عنوان فیلم شکست خورده این
فصل بعد از  5هفته همچنان نتوانس��ته بیشتر از
 820میلیون تومان فروش داشته باشد.

شنبه  22تیر 1398

ش��ود .بخت «ماجرای نیمروز»« ،سمفونی نهم»،
«مشت آخر» و «جهان با من برقص» در گیشه از
سایر فیلمها بیشتر است اما این تعداد قابل مقایسه
با فیلمهای حاضر در پرده در اکران نوروزی و عید
فطر نیست.
■■چرخهفیلمسوزی

ش��اید بتوان یکی از دالیل اقبال فیلمس��ازان
به اکران آثارش��ان را بازگرداندن س��رمایه فیلم در
کمترین و س��ریعترین زمان دانس��ت که در کنار
برگزاری جشنواره فجر در بهمنماه –و تالش برای
آمادهسازی فیلم جدید در نیمه دوم سال -موجب
میشود اقبال به اکران فیلمها در نیمه نخست سال
بیشتر باشد ،حال آنکه به نظر میرسد بیشتر از این
اقب��ال ،چرخه ناقص اکران عل��ت نابرابری نمایش
فیلمها بر پرده سینما باشد ،چراکه فقر اکران فیلمها
در ماه مبارک رمضان  -در نیمه نخس��ت سال -و
چینش معنادار فیلمها در آن نیز حکایت از آن دارد
که این چرخه چالشهای فراوانی را با خود به همراه
داش��ته که موجب شده س��ینمای ایران از تبدیل
شدن به یک صنعت حرفهای فاصله بگیرد .درحالی

که اکران بسیاری از آثار سینمایی با اقبال متوسط
میتوانس��ت در نیمه دوم سال فروش این فیلمها
را به صورت چش��مگیری افزایش دهد اما ش��اهد
هستیم که این آثار با اکران در نوبتهای نامناسب
دچار پدیده فیلمس��وزی ش��ده و عالوه بر کاهش
مخاطب ،س��رمایه فراوانی را به باد میدهند .تکرار
رسم فیلمس��وزی در نیمه دوم سال موجب شده
است بس��یاری از کارگردانها ترجیح بدهند فیلم
خود را در نیمه نخست سال روی پرده ببرند .به نظر
میرسد قانون نانوشتهای در شورای عالی اکران به
تصویب رسیده است که گلچین فیلمهای سینمایی
در نیمه نخس��ت س��ال روی پرده بروند و در نیمه
دوم آن انب��وه فیلمهای به جا مانده در صف اکران
پیدرپی اکران شده و پس از کسب حداقل فروش،
بس��یار زود از روی پ��رده کنار برون��د .از همین رو
میتوان پذیرفت که مخاطبان با آشفتگی بیشتری
در نیمه دوم سال به سینماها بروند ،به گونهای که
عم��ده این فیلمها کمتر از یک ماه فرصت نمایش
داشته و در این یک ماه نیز چالشهای متفاوتی را
برای بقا در گیشه تجربه میکنند.

درباره فیلم سینمایی «جان ویک  »3که بهتازگی اکرانش را در سینماهای جهان
پشت سر گذاشت

جنون آدمکشی و احترام به قانون!

احسان س�المی« :فیلم دیدن برای لذت بردن
از صحنهه��ای اکش��ن ن��ه لذت غرق ش��دن
در ی��ک قصه ج��ذاب و درام پرکش��ش»؛ این
بهترین تعبیری اس��ت که میتوان برای سری
فیلمهای «جان ویک» و مخاطبانش اس��تفاده
کرد؛ س��هگانهای که قصه آن از اساس با دنیای
آدمکشهای حرفهای گره خورده است و در این
میان عجیب نیست اگر قهرمان اصلی فیلم برای
رسیدن به هدفش و گرفتن انتقام از دشمنانش
پش��ت سر هم آدم بکش��د .اما «جان ویک »3
یا هم��ان «» John Wick3 : Parabellum
بیش از  2قس��مت قبلی این مجموعه ،زمینی
برای کش��تار کاراکتر اصلی فیلم است« .جان
ویک» قهرمانی اس��ت که به واس��طه عشق به
یک زن ،دنیای آدمکشهای حرفهای را در اوج
کنار میگذارد اما حاال پس از مرگ همس��رش
در یک اتفاق ،سگی که یادگار همسرش بوده و
یک ماشین که آن نیز به نوعی یادگاری همسر
محبوبش بوده ،از بین میروند و همین  2اتفاق
دستمایه ساخت یک اکش��ن دیوانهوار و پر زد
و خورد ش��ده اس��ت .او که در پایان سری دوم
با زیر پا گذاش��تن یکی از قوانین اصلی دنیای
آدمکشها ،دست به قتل یکی از دشمنان خود
در محدوده امن زده اس��ت ،حاال در س��ومین
قسمت از فیلمهای «جان ویک» باید خود را در
دنیایی که همه میخواهند او را برای به دست
آوردن ی��ک جایزه بزرگ بکش��ند ،نجات دهد.
درگیری و کشتار در «جان ویک  »3حرف اول

و آخر را می زند و اگرچه «چاد استاهلس��کی»
کارگردان آن س��عی میکند در بخشهایی از
فیلم تنشهای عاطف��ی کاراکتر اصلی قصه را
پیش چشم مخاطب به تصویر بکشد ولی به نظر
میرسد همه آنچه مخاطب در مواجهه با «جان
ویک» باید انتظار آن را بکشد ،جنون غیرقابل
ف برای کشتن آدمهاست؛ جنونی که باعث
وص 
میشود قهرمان اصلی قصه تا تیر خالص را به
دشمنانش نزند ،بیخیال آنها نشود!
فیل��م البت��ه در زمینه به تصویر کش��یدن
صحنههای اکشن خود بشدت موفق است تا آنجا
ک��ه به جرات میتوان «جان وی��ک» را در زمره
یکی از بهترین فیلمهای اکش��ن یک دهه اخیر
سینمای جهان قرار داد ،با این همه آنچه از نگاه
نگارن��ده این متن بیش از همه نکات موجود در
فیلم مورد توجه قرار گرفت ،اهمیت «احترام به
قانون» در جهان نمایش دادهشده در فیلم است؛
قانونی که به جهان آدمکشها انضباط میدهد
و تخلف از آن با س��ختترین مجازاتها روبهرو
میش��ود .ش��اید «جان ویک» بهواسطه فقدان
یک درام پرکش��ش و قصهای که صرفاً بر اساس
موقعیتهای اکشن پیش میرود ،نتواند خود را
در دسته فیلمهای ماندگار تاریخ سینما جا بدهد
ولی واقعیت آن اس��ت که کمتر مخاطبی است
«جان ویک» را ببیند و سکانسهای جالب توجه
آن در ارتب��اط با عواقب زیر پا گذاش��تن قانون
(حتی قانونهایی که ممکن اس��ت غلط باشند)
را از خاطر ببرد.

«قاسم س��لیمانی» فرمانده
س��پاه قدس پس از خواندن
کتاب «س��ربلند» یادداشتی
را بر این کتاب نوش��ته است.
به گ��زارش تس��نیم ،کتاب
«س��ربلند» ،مس��تند داس��تانی از کودکی تا
شهادت ش��هید مدافع حرم محسن حججی
اس��ت .ای��ن اثر مخاط��ب را با ابع��اد مختلف
شخصیتی شهید آش��نا میکند؛ ابعادی که از
زاویه دید خانواده ،دوستان و همرزمان شهیدش
است .کتاب سربلند زندگینامه داستانی شهید
حججی به قلم نویس��نده کت��اب عمار حلب،
محمدعلی جعفری اس��ت« .قاسم سلیمانی»
فرمانده س��پاه ق��دس پ��س از خواندن کتاب
«س��ربلند» یادداش��تی را بر این کتاب نوشته
است که با هم میخوانیم« :بسمه تعالی ،سالم
بر حججی که حجتی ش��د در چگونه زیستن
و چگونه رفتن .ف��دای آن گلویی که همچون
گلوی امام حسین(ع) بریده شد و سالم بر آن
سری که همچون سر موالی شهیدان دفن آن
نامشخص و به عرش برده شد».
تلویزیون

درخواست  200خانواد ه شهید
برای ساخت فصل دوم «گاندو»

نزدیک به  ۲۰۰خانواده شهید
با نگارش نامهای ضمن تقدیر
و تش��کر از دس��تاندرکاران
س��اخت س��ریال «گان��دو»
خواستار تولید فصل دوم آن
شدند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در
بخش��ی از نامه خانوادههای شهدا در ارتباط با
دالیل اهمیت س��اخت فصل دوم این س��ریال
آمده اس��ت« :اس��تقبال امیدوارکننده مردم از
«گان��دو» این امید را ایج��اد میکند که دیگر
موضوعات اینچنینی به بهانه نداشتن جذابیت
مورد غفلت واقع نشود .بیصبرانه چشمانتظار
ساخت «گاندو»های بعدی هستیم و بار دیگر از
جسارت و تعهد و مسؤولیتپذیری شما عزیزان
سپاسگزاری میکنیم .آنچه از ما برمیآید ،دعای
خیری اس��ت که بدرقه راهتان میکنیم .یقین
داریم که فرزندان شهیدمان ،این هنرمندی شما
را در امتداد جهاد متعالی خود میدانند و آنها
نیز شما را دعا میکنند».
کتاب

انتشار «درک تئوری رسانه»
جدیدترین اثر ساقی

کتاب «درک تئوری رسانه»
یک راهنمای مقدماتی برای
تئوریه��ای اصل��ی مربوط
به رس��انه اس��ت .به گزارش
«وطن امروز» ،کوین ویلیامز،
پروفسور ارتباطات در دانشگاه سو آنسا ،در این
کتاب میکوش��د بر اهمیت استفاده از تئوری
نهتنها در جهت فهم نقش رسانهها در جامعه،
بلکه در درک ابعاد خاصی از فرآیند ارتباطات و
رسانههای جمعی تاکید کند .این کتاب با اشاره
به توسعه تاریخی تئوریهای مربوط به رسانهها،
ب��ه معرفی برخی رویکردها و چش��ماندازهای
اساسیای میپردازد که تئوری رسانه را شکل
دادهاند؛ رویکردهایی نظیر مارکسیسم ،لیبرال-
پلورالیسم ،فمینیسم و پست مدرنیسم .کتاب
«درک تئوری رسانه» با ترجمه رحیم قاسمیان
و با تالش انتش��ارات س��اقی در  257صفحه،
س��ومین چاپ خود را ب��ا طراحی جلد جدید
راهی بازار نشر کرد.
سینمایجهان

فیلم بعدی دیوید فینچر معلوم شد

دیوید فینچر قرارداد ساخت
اولین فیلم بلندش را از س��ال
 ۲۰۱۴تاکن��ون بس��ت .ب��ه
گزارش مهر به نقل از ورایتی،
دیویدفینچرکارگردانیفیلمی
زندگینامهای را درباره هرمن منکیویچ ،نویسنده
فیلمنامه «همشهری کین» انجام میدهد .قرار
است گری اولدمن در نقش این شخصیت بازی
کند .داس��تان اصلی این فیل��م که «منک» نام
گرفته ،درباره چگونگی نوش��ته شدن فیلمنامه
«همشهری کین» توسط منکیویچ است که به
یکی از مهمترین فیلمهای تاریخ سینما بدل شد.
با وجود همه نقاط قوت فیلم ،تنها فیلمنامه آن
موفق به کسب جایزه اسکار شد .این فیلم قرار
است به صورت سیاه و سفید ساخته شود و تولید
آن از نوامبر آغاز میشود .فینچر از تهیهکنندگان
فیلم خواهد بود« .منک» اولین فیلم بلند فینچر
پس از س��اخته شدن «دختر رفته» با بازی بن
افلک و رزاموند پایک است.

