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ستارههایموفقوناکامدرگیشهآنالین

سینمای جهان

چهره ها و خبر ها

فرامرز قریبیان و هومن سیدی ستارههای موفق و لیال حاتمی و مهتاب کرامتی ستارههای ناموفق 6ماه اول اکران آنالین هستند

مائده کاشیان

«وراثت» بهترین سریال سال شد
در مراسم معرفی برندگان جوایز امی ،۲۰۲۰
سریال«وراثت»جوایزاصلیبخشبهترینسریال
درامراازآن خودکرد.
بهگزارشمهر،آکادمیعلوموهنرهایتلویزیونی
که هر سال جوایز امی را بهعنوان اسکار تلویزیونی
اهدامیکندوباآنبهتجلیلازمهمترینبرنامههای
تلویزیونی آمریکا میپردازد ،این برنامه را امسال
به صورت آنالین و به میزبانی جیمی کیمل برگزار
کرد.سریال «وراثــت» محصول اچب ـیاو توانست
چهارجایزهبهترینسریالدرام،بهترینبازیگرمرد
درام برای جرمی استرانگ ،بهترین نویسندگی
سریالهایدرامبرایجسیآرمسترانگوبهترین
کارگردانیدرامبرایاندریپارکراکسبکند.
هفتاد و دومین دوره جوایز امی شبی پر از اولینها
را رقم زد .سریال «نگهبانان» از شبکه اچبـیاو
کــه پیشتر بــا نــامــزدی در  ۲۶بخش بیشترین
نامزدیهایایندورهراکسبکردهبود،ازبرندگان
بزرگ این مراسم بود« .شیتز کریک» هم اولین
سریالی شد که همه جوایز اصلی بخش کمدی از
جملهبهترینبازیگریبرایاوژنلوی،دانیللوی،
کاتریناوهاراوآنیمورفیراازآنخودکرد.سریال
«نگهبانان» نیز برای اولین بار بهعنوان سریالی که
با اقتباس از یک کتاب کمیک ساخته شده ،جایزه
اصلیامیراازآنخودکرد.
زندایا نیز تاریخساز شد و جایزه بهترین بازیگر زن
درام را در حالی برد که همین چند روز پیش ۲۴
ساله شده و عنوان جوانترین برنده این جایزه را
درتاریخامیبهنامخودثبتکرد.ویدرعینحال
اولینبازیگرسیاهپوستیاستکهاینجایزهراپس
ازوایوالدیویسدرسال ۲۰۱۵میبرد.
بــه گـــزارش ایسنا ،ســریــالهــای «خــانــم میزل
شگفتانگیز» و «هوملند» نیز بهرغم نامزدی در
چندینشاخهموفقبهکسبهیچجایزهاینشدند
وشرکتنتفلیکسهمکهبامحصوالتشبیشترین
تعداد نامزدی را به خود اختصاص داده بود ،در
نهایتموفقبهکسبدو جایزهشد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

شش ماه از آغــاز طرح اکــران فیلمها به صورت
آنالین گذشت و پس از «خروج» که در این مسیر
پیشرو بود ،فیلمهای دیگری نیز به چرخه اکران
در سینمای آنالین اضافه شدند و آثار دیگری
مانند «ســراســر شــب» و «هایالیت» هم در راه
هستند .از بین بازیگرانی که در شش ماه گذشته
با یکی از فیلمهای خود در سینمای آنالین دیده
شدند ،ستارههایی مانند فرامرز قریبیان ،هومن
سیدی ،رضا عطاران و امیر جعفری حضور موفقی
در اکــران آنالین داشتند و ستار ههایی مانند
لیال حاتمی و مهتاب کرامتی فیلم پرفروشی در
سینمای آنالین نداشتند.نکته ضروری آن که از
میزان فروش چند فیلم اخیر اکران آنالین نظیر
«خوب ،بد،جلف  :ارتش سری» هیچ آماری منتشر
نشده است.

▪رضا عطاران و امیر جعفری /زیرنظر

فیلم «زیر نظر» پیش از اکران عمومی یکی از امیدهای گیشه به
حساب میآمد ،اما نمایش آن در دیماه  98و همزمان با برخی
اتفاقات که سینماها را به تعطیلی کشاند و شرایط را از حالت
عادی خارج کرد ،باعث شد زوج کمدی جدید رضا عطاران و امیر
جعفری جایگاه خوبی در گیشه به دست نیاورند .بنابراین پس از
چند ماه اکران ،این فیلم در سینمای آنالین به نمایش درآمد و
 143هزار و  722بلیت فروخت و  2میلیارد و  150میلیون هم
در اکران آنالین فروخت .این رقم برای فیلمی که پیش از نمایش
آنالین ،چند ماه روی پرده سینما بود ،فروش بدی به حساب
نمیآید .فروش «زیرنظر» در مجموع در اکران عمومی و آنالین
به  10/5میلیارد رسید.
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▪فرامرز قریبیان /خروج

فرامرز قریبیان پس از سا لها دوری از سینما ،سال گذشته
تصمیم گرفت با فیلم «خروج» دوباره به سینما بازگردد .این
فیلم اولین بار در جشنواره فجر رونمایی شد و بازی فوقالعاده
فرامرز قریبیان مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفت.
به این ترتیب درخشش او در جشنواره ،بازگشت باشکوهی
را برای این بازیگر پیش کسوت رقم زد .پیشبینی میشد
این فیلم در اکران عمومی با استقبال خوبی روبهرو شود ،اما
شیوع کرونا معادالت را به هم ریخت و «خروج» در سرویسهای
ویاودی به نمایش درآمد .البته این فیلم در سینمای آنالین
شکست نخورد و با فروش  170هزار بلیت و تقریبا  3میلیارد
تومان فروش ،جایگاه خوبی میان آثار سینمای آنالین دارد.

▪لیال حاتمی /حکایت دریا

همان طور که هفته گذشته در همین صفحه مفصل به ناکامی
لیال حاتمی در دو سال اخیر روی پرده سینما پرداختیم ،این
بازیگر پس از فیلمهایی که اکران موفقی نداشتند و مورد توجه
مخاطبان قرار نگرفتند ،با «حکایت دریا» ساخته بهمن فرمانآرا
به سینمای آنالین آمد ،اما این فیلم با فروش  580میلیونی در
گیشه سینمای آنالین به خوبی دیده نشد و شکست تجاری
تازهایدرکارنامهلیالحاتمیبهجاگذاشت،بنابرایناونیزمانند
مهتاب کرامتی یکی از ستارههای ناموفق در سینمای آنالین
است .عالوه بر لیال حاتمی ،حضور دیگر بازیگران مانند فاطمه
معتمدآریا ،صابر ابر و علی نصیریان هم باعث نشد این فیلم به
فروش خوبی دست یابد.

▪هومن سیدی و نگار جواهریان /طال

هومن سیدی که در سالهای اخیر تمرکز خود را بیشتر روی
کارگردانی گذاشته ،با فیلم «طال» اثر پرویز شهبازی ،به خوبی
در سینمای آنالین دیده شد .او سال  97در این فیلم بازی کرده
بود و اردیبهشت امسال با این اثر در اکران آنالین حضور داشت.
نگار جواهریان دیگر ستاره «طال» است که کمکار است و در سه
سال اخیر ،هر سال یک فیلم در اکران عمومی داشته« .طال» یک
میلیارد و  200میلیون در گیشه سینمای آنالین فروش داشت
و در کنار «خــروج» یکی از آثاری بود که مورد استقبال نسبی
تماشاگران قرار گرفت .این رقم در اکران عمومی مبلغ قابل
توجهی نیست ،اما در مقایسه با دیگر فیلمهای اکران آنالین،
رقم چندان کمی نیست.

▪مهتاب کرامتی /بهت

مهتابکرامتیدرسالجدید،بافیلم«بهت»بهکارگردانیعباس
رافعیکهسال 96درآنبازیکردهبود،درسینمایآنالینحضور
داشت.اینفیلمکهتنهاستارهآنکرامتیبود،بافروشبسیارپایین
یعنی 340میلیونتومان،بهاکرانخوددرسرویسهایویاودی
پایانداد.مهتابکرامتیدرسالهایگذشتهنیزفیلمپرفروشو
موفقیرویپردهسینمانداشتهاست.فیلمهای«ماجان»«،شاید
عشق نبود»« ،مــرداد»« ،جاده قدیم» و «بهت» آخرین فیلمهایی
هستند که این بازیگر در سه سال گذشته با آنها روی پرده سینما
و در سینمای آنالین دیده شده ،اما هیچ کدام از این آثار فروش
باالیینداشتندوموفقیتینصیبمهتابکرامتینکردند.اواکنون
«اورکا»و«صحنهزنی»راآمادهاکراندارد.

مهدی فخیمزاده امشب ساعت
 22:30با مستند «گفتنیهای
نمکی» روی آنتن شبکه مستند
حضورخواهدداشت.اینمستند
بهمراحلساختفیلمسینمایی
یپردازد.
«مسافرانمهتاب»محصولسال 66م 
سعید آقاخانی هفته بعد با فیلم
«حــمــال طــا» بــه کارگردانی
تورج اصالنی در نمایش خانگی
دیده خواهد شد .این فیلم که
سال  97ساخته شــده ،از 19
مرداد به صورت آنالین در سرویسهای ویاودی
اکران شده بود.
سحر دولتشاهی هفته آینده با
فیلم«رضا»بهکارگردانیعلیرضا
معتمدی بــه نــمــایــش خانگی
م ـیآیــد .ســتــاره پسیانی و رضا
داودنـــژاد از بازیگران این فیلم
هستندکهاسفند98درگروههنروتجربهاکرانشد.
سعید راد فــرداشــب به عنوان
مهمان در برنامه «چهل تیکه»
حضورخواهدداشت.اینبازیگر
در روزهــــای گذشته بــه علت
اظهارنظرهایش درباره سریال
«دل» ساخته منوچهر هادی خبرساز بوده است.
هادی مقدمدوست در مستند
«گــــردان تــک نــفــره» ساخته
داریــــوش یـــاری نــقــش شهید
عبدالرسول زرین را بازی کرده.
این مستند که به زندگی شهید
زرین پرداخته ،به مناسبت هفته دفاع مقدس
روی آنتن خواهد رفت.
رضــــا شــفــیــعــی جـــم از روز
چهارشنبه  9مهرماه با فیلم
«پیشی میشی» ساخته حسین
قناعت ،روی پــرده سینماها
حضور خواهد داشت .مخاطب
اصلی این فیلم که فضایی شاد و کمدی دارد،
کودکان و نوجوانان هستند.

