
تازه ترین آمار فروش هفتگی از رقابت نزدیک دو فیلم کمدی 
و اجتماعی »لس آنجلس تهران« و »مغزهای کوچک زنگ زده« 

در آخرین هفته مهرماه حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، بعد از صدرنشینی سه هفته ای 
»مغزهای کوچک زنگ زده« از هفته گذشته فیلم کمدی »لس آنجلس 

تهران« صدر گیشه را از این فیلم گرفت.
حاال در هفته اکران »لس آنجلس تهران« هر چند این بار هم این 
فیلم، باالی تازه ترین ساخته هومن سیدی قرار گفت اما رقابت نزدیک 
آمار فروش هفتگی دو فیلم نشان از احتمال تغییر در صدر گیشه دارد.
فیلم سینمایی »الزانیا« ساخته حسین قناعت نیز این هفته با 
فروش بهتری نسبت به »هشتک« رده سومی را از این فیلم گرفت 
تا هشتک که حاال فروش دو میلیاردی را تجربه کرده است در مکان 

چهارم پُرفروش ها قرار گیرد.
»عرق سرد« به کارگردانی سهیل بیرقی که همچنان در سینماهای 
حوزه هنری اکران نمی شود مکان پنجم خود را در فروش هفتگی 

حفظ کرده است.
»پیشونی سفید 2« ساخته سیدجواد هاشمی بعد از یک هفته نه 
چندان پُرفروغ این هفته آمار فروش بهتری را تجربه کرده اما همچنان 

در مکان ششم پرفروش ها قرار گرفته است.
فیلم سینمایی »لس آنجلس تهران« در دومین هفته نمایش خود 
در 95 سالن سینما، یک میلیارد و 154 میلیون تومان فروخته است.

در خالصه داستان این فیلم آمده: با کلمات زیر جمله بسازید: )دو 
نمره( موسیوی فرانسوی، تابلوی نقاشی، استندآپ کمدی، اینستاگرام، 
فحش رکیک، هاهاها، پیرزن موتورسوارِ تک چرخ زن، داف وطنی، 

عشق خارجی، خونه مادربزرگه، درود بر شرف آریاییت!
تیم بازیگران »لس آنجلس تهران« از پرویز پرستویی، مهناز افشار، 
گوهر خیراندیش، شیرین یزدانبخش، زهیر یاری، بانیپال شومون، 
با  و  رهبر  ژوبین  معرفی  با  ننسی؛  گواورا، جسی  امی  للی،  برایان 

هنرمندی ماهایا پطروسیان تشکیل شده است.
فیلم سینمایی »مغزهای کوچک زنگ زده« نیز این هفته یک 
میلیارد و 562 میلیون تومان فروش داشته تا مانند هفته گذشته و با 

اخالف اندک در مکان دوم پُرفروش ها قرار گیرد.
این فیلم پس از 4 هفته اکران در 131 سالن سینما نمایش داده 

شد و تا االن فروش 7 میلیارد و 777 میلیون تومانی داشته است.
»مغزهای کوچک زنگ زده« مدلی جدید از روایت در سینمای 
ایران است که در آن هنرمندانی چون نوید محمدزاده، فرید سجادی 
حسینی، فرهاد اصالنی، نازنین بیاتی، نوید پورفرج، مرجان اتفاقیان و 

هامون سیدی ایفای نقش می کنند.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: »میگن اگه چوپان نباشه 
گوسفندها تلف میشن، یا گم میشن یا گرگ بهشون میزنه یا از 
گرسنگی می میرن، چون مغز ندارن. هرکی که مغز نداره به چوپان 
احتیاج داره، یه چوپان دلسوز... چوپان حکم پدر گوسفندها رو داره، 

آدم بدون پدر هیچی نیست. اون به ما میگه ِکی بریم، کجا بریم، چی 
کار کنیم، ِکی بشینیم، ِکی پاشیم، ِکی بمیریم.«

در  نیز  قناعت  حسین  کارگردانی  به  »الزانیا«  سینمایی  فیلم 
سومین هفته نمایش خود 625 میلیون تومان فروخت تا در رده سوم 

پرفروش ها قرار گیرد.
این فیلم در مجموع با اکران در 106 سالن سینما یک میلیارد و 

732 میلیون تومان فروخته است.
در خالصه داستان فیلم سینمایی »الزانیا« آمده است: تو کفتم!...

کف! ...می فهمی؟ تا نخورمت ولت نمی کنم!
جواد رضویان، ارژنگ امیرفضلی، بهنوش بختیاری، نفیسه روشن، 
رضا ناجی، پارسیا شکوری، یوسف صیادی، اصغر سمسارزاده، ساعد 
هدایتی، رضا رویگری، عباس محبوب، محمد شیری، علی کاظمی و 

یوسف تیموری بازیگرن این فیلم سینمایی هستند.
»هشتک« دیگر فیلم کمدی اکران شده این روزهای سینما نیز 
در چهارمین هفته فروش، 511 میلیون تومان فروخته تا با یک پله 

سقوط در جایگاه چهارم فیلم های پُرفروش هفته قرار گیرد.
این فیلم به کارگردانی رحیم بهبودی فر بعد از اکران در 125 سالن 

سینما در مجموع دو میلیارد و 15 میلیون تومان فروخته است.
بازیگران فیلم کمدی »هشتگ« نیوشا ضیغمی، بهاره رهنما، بیژن 
بنفشه خواه، حدیث فوالدوند، محمدعلی کیانی، مهرداد فالحتگر، 

ارسالن قاسمی، امید روحانی، محسن ملکی و سیدجواد هاشمی 
هستند.

در خالصه داستان این فیلم آمده است: نغمه و روژین مادرانی از 
طبقه متوسط جامعه هستند و باشگاه بدنسازی دارند. این دو چشم و 
هم چشمی زیادی در زمینه های پوشش و اتومبیل و تلفن همراه و .. با 
هم دارند و دیاکو پسر نغمه و رایکا پسر روژین هر دو در یک مدرسه 
درس می خوانند که از سطح ضعیف درسی برخوردار هستند. امیرعلی 
یکی دیگر از دانش آموزان درس خوان همان مدرسه است. او وقتی 
چشم و هم چشمی مادران همکالسی های خود را می بیند پیشنهادی 

به مدیر مدرسه می دهد.
»عرق سرد« ساخته سهیل بیرقی که از نمایش در سالن های 
سینمایی حوزه هنری محروم شده این هفته 325 میلیون تومان 

فروخته است.
این فیلم پس از چهار هفته نمایش در 57 سالن سینما در مجموع، 
یک میلیارد و 226 میلیون تومان فروخته و اکنون در رده پنجم 

پرفروش های هفته قرار گرفت.
قصه فیلم درباره دختر فوتبالیستی است که حقش را تضییع 
می کنند و مانع از حضورش در فینال بازی های آسیایی می شوند. 
باران کوثری در این فیلم در نقش یک دختر فوتبالیست به نام افروز 
اردستانی ظاهر می شود و لیلی رشیدی نقش وکیل شخصیت اصلی 

فیلم )افروز اردستانی( را ایفا می کند.
امیر جدیدی، هدی زین العابدین و سحر دولتشاهی دیگر بازیگران 

اصلی فیلم سینمایی »عرق سرد« هستند.
فیلم سینمایی »پیشونی سفید 2« نماینده سینمای کودک در 
اکران نیز در دومین هفته نمایش خود فروش 430 میلیون تومانی 
داشته است. این فیلم پس از دو هفته نمایش در 64 سالن سینما در 
مجموع 811 میلیونن تومان فروخته که سیر صعودی قابل توجهی 
است. در خالصه داستان این فیلم آمده است: »اختاپوس« از درون 
یک غار، امورات قلعه را فرمانروایی می کند. او برای به دام انداختن 
آهوها و نوشیدن عصاره تن آن ها »بل بله« را به خدمت گرفته اما 
آهوها با نقشه  »پیشونی  سفید« از قلعه فرار می کنند. از سوی دیگر 
مادر »آهوی پیشونی  سفید« برگشته تا آهو را از »ساالر« یعنی پدر 
خوانده اش پس بگیرد و »پیشونی سفید« به دلیل رنجش از ساالر، 

می خواهد به پیش مادرش بازگردد اما...
در این فیلم پُربازیگرهنرمندانی چون ترالن پروانه، ارسالن قاسمی، 
امیررضا احمدی، محمدرضا شریفی نیا، پژمان بازغی، لیال اوتادی، امیر 
غفارمنش، هومن حاجی عبداللهی، حسام نواب صفوی، ساغر عزیزی، 
امیر سهیلی، سیدجواد هاشمی، ابراهیم شفیعی، داریوش پیرو، یوسف 
طاهریان، رکسانا وطن خواه، فرزانه زهره وند و ساناز نادری ایفای نقش 

می کنند.

6فرهنگی

اکران جهانی فیلم  اصغر فرهادی ادامه دارد

اکران بین المللی فیلم »همه می دانند«  ساخته اصغر فرهادی که از ماه 
می در فرانسه آغاز شده بود در ماه جاری و ماه های آینده، در کشورهای 

مختلف ادامه پیدا خواهد کرد.
»خاویر  بازی  با  می دانند«  »همه  اسپانیولی زبان  فیلم  ایسنا،  گزارش  به 
باردم« و »پنه لوپه کروز« اولین نمایش جهانی خود را به عنوان فیلم افتتاحیه 
هفتادویکمین جشنواره فیلم کن و در بخش رقابتی این رویداد سینمایی تجربه 
کرد و بر اساس اعالم پخش کننده بین المللی خود کمپانی »ممنتو« تاکنون در 
کشورهای فرانسه، سوییس، بلژیک و لوکزامبورگ، آرژانتین،  اوروگوئه، اسپانیا اکران 

شده است.
این فیلم قرار است در ادامه و از تاریخ  8 نوامبر )17 آبان( در ایتالیا بر روی پرده 
برود.  پخش این فیلم در ایتالیا بر عهده شرکت »Luckyred« است.  فرانسه با 6.5 
میلیون دالر و اسپانیا با بیش از 3 میلیون دالر بهترین بازارهای فروش فیلم فرهادی 
بوده اند.  این فیلم در ماه های آینده نیز در کشورهای یونان، آمریکا، کانادا، باهاما، 
برمودا، جزیره کاراییب، انگلستان، ایرلند، هندوستان، پاکستان، نپال، بنگالدش، 
سری النکا، سنگاپور، اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند، استرالیا، آفریقای جنوبی و... 

اکران خواهد شد.

قتل خاشقجی به سینماهای عربستان کشید

در  سعودی  عربستان  کنسولگری  در  خاشقجی  جمال  شدن  کشته  با 
در  فعالیت خود  تعلیق  از  ای سینمایی  زنجیره  استانبول، یک شرکت 

عربستان خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، در پی قتل جمال خاشقجی روزنامه 
نگار منتقد به سیاست های عربستان در کنسولگری عربستان در استانبول، شرکت 
بریتانیایی Vue به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های زنجیره ای سینمایی دنیا 
پروژه در حال اجرای خود در 30 سینمای عربستان را به حالت تعلیق در آورد. 
روزنامه گاردین در گزارشی به نقل از تیم ریچارد از مدیران ارشد و بنیانگذار شرکت 
Vue آورده است: »مانند دیگر شرکت ها نگرانیم. منتظریم ببینیم در هفته های 
آینده چه اتفاقی می افتد.« همچنین ریچارد از حضور نیافتن شرکت Vue در 
کنفرانس موسوم به آینده سرمایه گذاری در عربستان در 23 تا 25 ماه اکتبر برابر 
با 1 تا 3 آبان ماه خبر داده است. با رفع شدن قانون ممنوعیت سینما، سال گذشته 
عربستان اعالم کرده بود که قصد دارد تا سال 2030 در مجموع 300 سینما در 

سراسر این کشور احداث کند.

فراخوان مدرسه تئاتر مولوی اعالم می شود
امیرحسین حریری مدیر تاالر مولوی درباره برنامه های پیش روی این مکان 
تئاتری در ماه های باقیمانده سال جاری به مهر گفت: »ما با توجه به برنامه ریزی 
های انجام شده قطعا تا پایان سال میزبان کارهای شاخص دانشگاهی خواهیم بود 
مثال قرار است نمایش »کلفت ها« به عنوان کار مشترک استاد و دانشجو با کارگردانی 
علی اکبر علیزاد در دور جدید اجراهای تاالر مولوی در سالن اصلی مجموعه روی 
صحنه برود.«  مدیر تاالر مولوی با بیان اینکه اجرای چند پروژه مشارکتی استاد و 
دانشجو نیز در نیمه اول سال 98 خواهد بود، توضیح داد: »در سال جاری فراخوان 
اجراهای نیمه اول سال 98 را منتشر خواهیم کرد که متفاوت تر از فراخوان های 
دوره های گذشته خواهد بود. طی این فراخوان تولیداتی در تئاتر مولوی شکل می 
گیرد که اهداف هنری مجموعه را در قالب تئاتر دانشگاهی پوشش دهد. به محض 

اینکه این فراخوان مصوب شورای مرکز تئاتر مولوی شود، منتشر می شود.«

»باغ آلبالو« به تماشاخانه  »شانو« می آید
قطب الدین صادقی نویسنده و کارگردان تئاتر از اجرای »باغ آلبالو« و چند 

اثر نمایشی دیگر در تماشاخانه »شانو« خبر داد.
مدیریت  که  تئاتر  مدرس  و  بازیگر  کارگردان،  نویسنده،  صادقی  قطب الدین 
تماشاخانه »شانو« را نیز برعهده دارد درباره روی صحنه بردن نمایش »باغ آلبالو« به 
مهر گفت: »نمایش »باغ آلبالو« چخوف را از دوم آبان ماه در تماشاخانه »شانو« به 
صحنه می برم. رویکردی که در این اجرا به متن چخوف دارم بسیار تازه است و کل 
ماجرا از زبان روح گریشا فرزند غرق شده بانو رانفسکایا روایت می شود و قبل از هر 

پرده او به عنوان راوی اشعاری را می خواند.«

»ماجرای نیمروز: رد خون« به جشنواره فجر می آید
نخستین تصویر از فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز: رد خون« به کارگردانی 

محمدحسین مهدویان منتشر شد.
با پایان فیلمبرداری صحنه های جنگی »ماجرای نیمروز: رد خون« در کرمانشاه، 
گروه تولید در حال ادامه ضبط فیلم در تهران است. داستان این فیلم در حاشیه یکی 
از مهمترین وقایع تاریخ معاصر کشور روایت می شود و در طول یک ماه گذشته، 

صحنه های جنگی آن در اسالم آباد غرب جلوی دوربین رفته است.
در این بخش از فیلمبرداری روزانه از چند صد هنرور بومی، بیش از ١٠٠ 
دستگاه ادوات جنگی سبک و سنگین، چندین فروند هلی کوپتر و... استفاده 

شده است.

اخبار
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اعتراض کتابفروشان اصفهان به نمایشگاه استانی کتاب  
کتاب فروشان و اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان در نامه های جداگانه ای، نسبت به برگزاری نمایشگاه استانی کتاب در این شهر اعتراض کردند. به گزارش ایسنا، برگزاری نمایشگاه های استانی همیشه محل بحث بوده است و موافقان و 
مخالفانی داشته  است. با توجه به تخفیف هایی که نمایشگاه های استانی دارند، گفته می شود در ایام برگزاری نمایشگاه های استانی کتاب فروشی ها رونق خود را از دست می دهند و مردم ترجیح می دهند کتاب های خود را در این نمایشگاه ها تهیه 

کنند.

گزارشی از فروش فیلم های سینمایی

رقابت نزدیک کمدی و اجتماعی در صدرگیشه

سلبریتی ها در شرایط بد اقتصادی  در تورنتو جشن گرفتند!
جشن افتتاحیه ساخت فیلم »آزاد مثل هوا« به کارگردانی عبدالرضا کاهانی 
در تورنتو برگزار شد. در این جشن »اوفلی بو« بازیگر فرانسوی در کنار رضا 

عطاران بازیگر سرشناس ایرانی حضور داشتند. 
به گزارش ابتکار، بسیاری از کارگران و حقوق بگیران در شرایط بد اقتصادی قرار 
دارند ولی سلبریتی ها مانند مارکو پولو در کشورهای غربی به گردش می پردازند، 
فیلم هایشان را آنجا می سازند و جشن و شادی عظیمی هم برپا کرده اند و تصاویرش 
را برای مردم ارسال می کنند. این اتفاق ها در حالی رخ می دهد که گفته می شود 
میان دستمزد سلبریتی ها با نوسانات ارزش دالر در ایران به شدت افزایش هم 
در  کثیف  پول های  شدن  وارد  به  اعتراضاتی  هم  کنار  و  گوشه  از  است.  داشته 
بخش های مختلف فرهنگ مانند سینما و تئاتر هم می شود که نمونه بارز چنینی 
دنباله دار  در چندین فصل  که  بود  هزینه »شهرزاد«  پر  تولید سریال  مسئله ای 
روانه شبکه نمایش خانگی شد و آمار دقیق و معتبری هم از هزینه هایش به طور 
شفاف در دسترس عموم قرار ندارد. حتی عنوان می شود که محمد امامی یکی از 
تهیه کنندگان این سریال بازداشت هم شده است. بزرگ ترین مشکل این روزهای 

عرصه فرهنگ عدم شفافیت است. تئاترهایی هم با بلیت های گران قیمت برای طبقه 
مرفه جامعه شکل گرفته است که زنگ خطر اشرافی گری را به صدا درآورده است. 
»آزاد مثل هوا« توسط کمپانی »ای پالس« و به تهیه کنندگی امیر گنجوی و مجید 
قلم شاهی در کشور کانادا تولید می شود. تهیه کنندگان اعالم کرده اند بودجه فیلم 
آزاد مثل هوا به طور کامل و مستقل توسط بخش خصوصی در کانادا تأمین می شود 
و قرار است بازیگران دیگری از فرانسه و کانادا به پروژه اضافه شوند. در بخش هایی از 
جشن افتتاحیه، تهیه کنندگان فیلم گفتند که جامعه ایرانیان کانادا تا کنون کمتر 
وارد مباحثی چون فیلم سازی شده و امیدوار هستیم که با این کار راهی را فراهم 
کنیم که در آینده ای نزدیک، ایرانیان به اینگونه مباحث گرایش بیشتری پیدا کنند. 
مجید قلم شاهی یکی تهیه کنندگان فیلم طی سخنانی اعالم کرد: فیلم برداری فیلم 
آزاد مثل هوا قرار است از تاریخ یکم ماه نوامبر 2018  آغاز شود.  در دیگر بخش 
این جشن، عبدالرضا کاهانی به خبرنگار سی بی سی گفت که پروژه  »آزاد مثل هوا« 
برای بازار کشورهای مختلف ساخته می شود و تا کنون پخش کننده هایی از فرانسه 

و کانادا برای اکران فیلم اعالم آمادگی کرده اند.

از »جین فوندا« تقدیر  شد
»جین فوندا«-هنرمند آمریکایی- جایزه یک 
عمر دستاورد سینمایی جشنواره فیلم لومیر 

فرانسه را در شهر لیون دریافت کرد.
از  یکی  اسکار  برنده  بازیگر  فوندا«  »جین   
عنوان  به  امسال  که  بود  سرشناسی  چهره های 
در  لومیر  فیلم  جشنواره  افتخاری  میهمان 
سوی  از  و  داشت  حضور  فرانسه  لیون  شهر 
دریافت  با  سینمایی  رویداد  این  برگزارکنندگان 
جایزه دستاورد سینمایی مورد تقدیر قرار گرفت.  
همچنین در طول برگزاری جشنواره فیلم لومیر، 
گزیده ای از فیلم ها با بازی »جین فوندا« از اولین 
آنها در دهه 1960 میالدی تا معروف ترین آنها در 
سینماهای شهر لیون که از آن به عنوان زادگاه سینما یاد می شود به روی پرده رفتند و »فوندا« نیز یک مسترکالس 

در جشنواره برگزار کرد. 
»جین سیمور فوندا« متولد 21 دسامبر 1937 در نیویورک در اولین نقش سینمایی خود در فیلم »داستان بلند« با »آنتونی 
پرکینز« همبازی شد اما موفقیت فیلم وسترن »کت بالو« موجب شد تا او یک شبه ره صدساله را بپیماید و در فیلم »تعقیب« 

با بزرگان سینمای آن دوران از جمله »مارلون براندو« و »رابرت ردفورد« هم بازی شود.

باز هم جایزه برای »زنانی با گوشواره های باروتی«
مستند »زنانی با گوشواره های باروتی« به کارگردانی رضا فرهمند و تهیه کنندگی مرتضی شعبانی، برنده جایزه بهترین 
مستند شانزدهمین جشنواره بین المللی نشانه های شب  پاریس شد. در بیانیه هیات داوران جشنواره بین المللی )نشانه های 
شب( پاریس آمده است: »فیلم زنانی با گوشواره های باروتی یک گواهی مستقیم و شگرف است که به بخش های مختلف 

جنگ اجازه صحبت کردن می دهد.
 رضا فرهمند با دوربین شجاعش که به سوژه ها خیلی نزدیک است، ما را به مشاهده  تنش های شدید خط مقدم و رنج مردم می برد 
و موفق به گرفتن تصاویر و سخنانی می شود که ابهام در گفتمان حامیان داعش را به نمایش می گذارد.« در خالصه موضوع این فیلم 
مستند 70 دقیقه ای و از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آمده است: »نور« ژورنالیست جنگ است و با همه  مخاطره ها 
و فشارهای اجتماعی که برای حضورش در جنگ با داعش وجود دارد، مصرانه مبارزه می کند... مستند »زنانی با گوشواره های باروتی« 
پس از موفقیت در جشنواره های سینماحقیقت و فجر، در اولین حضور بین المللی خود، در میان هفت فیلم مستند شاخص هفته منتقدان 

جشنواره »لوکارنو« سوییس حضور داشت.

»رسول« نعیمی رایگان اجرا می شود
نعیمی در پاسخ به اینکه آیا قرار است نمایش از طریق صفحات بزرگ تلویزیونی برای تماشاگران قابل دیدن باشد؟ 
توضیح داد: »تمام امکانات نوری، صوتی و تصویری استفاده می شود تا به شکل های مختلف مخاطب را جذب لحظات 
خاص و ظرایف داستان کنیم و امیدوارم این تالش های شبانه روزی با بیش از 2۰۰ نفر نتیجه مطلوبی به همراه داشته 

باشد.« 
کارگردان نمایش های »سقراط«، »ترور« و »شوایک« با بیان اینکه نمایش »رسول« با تبلیغات در سطح شهر قرار است به صورت رایگان 
اجرا شود، از بازنویسی این نمایش در آینده ای نه چندان دور هم خبر داد تا بعدها امکان اجرای آن در سالن های معمول تئاتری وجود 
داشته باشد. به گزارش ایسنا، این نویسنده و کارگردان تئاتر قرار است همزمان با اربعین و تا پایان ماه صفر )6 تا 20 آبان ماه( هر شب در 
منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد ایفاگر نقش اصلی نمایش میدانی »رسول« به کارگردانی سعید اسماعیلی باشد. به گفته نعیمی 
نمایش »رسول« درباره شخصی به نام رسول دادخواه خیابانی تبریزی است که در تهران او را با نام »رسول تُرک« می شناختند؛ و مزارش 

در جوار حرم حضرت معصومه )س( در قم است.

جریانی درصدد این بوده که مردم ایران بی فرهنگ باشند
یک  ساخت  مشغول  که  جلیلی  ابوالفضل 
ساخت فیلم تازه است، با بیان اینکه بسیاری 
از فیلم های کمدی امروز لودگی است، گفت:  
گاهی فکر می کنم جریانی از ابتدا درصدد این 

بوده که مردم ایران بی فرهنگ باشند. 
این کارگردان سینما که تعداد زیادی از آثارش 
در  اما  نشده اند  ایران  در  عمومی  اکران  به  موفق 
جشنواره های خارجی مورد تقدیر قرار گرفته اند، آن 
هم فیلم هایی که بیشتر در حوزه مسائل اجتماعی 
نوجوانان ساخته شده است، در گفت وگویی کوتاه با 
ایسنا درباره وضعیت و جایگاه سینمای اجتماعی در 
شرایطی که بیشتر فیلمسازان به دنبال ساخت آثار 
کمدی هستند، مطالبی را مطرح کرد که ادامه اش به موضوعی کالن تر در حوزه سینما و هنر رسید.جلیلی که این روزها فیلمی 
با همان رویکرد قبلی خود را کارگردانی می کند، ابتدا چندان تمایلی به صحبت نداشت چون می گوید، ناامیدی زیادی را می بیند 
که هر صحبتی را بی فایده می کند. با این حال اظهار کرد: اول انقالب قرارمان چیز دیگری بود. قرار بود کار فرهنگی انجام دهیم 
و بر همین اساس بنیاد سینمایی فارابی تشکیل و کار فرهنگی شروع شد، اما بعدها افرادی تندرو آمدند و مسئوالن فارابی را 

محکوم کردند و سینمایی کم مایه را پیش آوردند.


