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تلویزیون

چهره ها و خبر ها

▪پخش بدموقع تیزر تبلیغاتی

مائده کاشیان

«خانهامن»پربینندهترینشد
نظرسنجی مرکز تحقیقات رســانــه ملی نشان
میدهد مجموعه «خانه امن» شبکه یک ،توانسته
با کسب رضایت  36/4درصد مخاطبان ،عنوان
پربینندهترینسریالاینروزهاراازآنخودکند.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی رســانــه ملی ،در این
نظرسنجی که در سراسر کشور انجام شده« ،خانه
امن»  ۵۰قسمتی که از  ۱۰آبان روی آنتن رفته ،در
این مدت توانسته رضایت  ۸۹درصد از بینندگان
را در حد «زیــاد» کسب کند ۲۸ .قسمت از «خانه
امن» باقی مانده و حدود پنج هفته دیگر هم مهمان
خانههای مردم خواهد بود .سریال « »021شبکه
سه هم که از پنجم آبان مهمان خانههای بینندگان
شد و بعد از  ۲۵قسمت به پایان رسید ،با  ۲۶درصد
بیننده و فصل سوم «از سرنوشت» که از شبکه دو و
از  ۱۰آبان روی آنتن رفته ،با  25/1درصد بیننده
در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند 61/5 .درصد از
مخاطبان«»021و87/4درصدازمخاطبانفصل
سوم «از سرنوشت» در حد زیاد از این سریالها ابراز
رضایتکرد هاند.
سهسریالدرشبکه«آیفیلم»همبیشترینمخاطبان
سریالهای تکراری را از آن خود کردهاند« .پایتخت
« ،»۲کیمیا» و «پس از باران» به ترتیب با  ۱۹ ،۲۳و
 ۱۳درصدبیشترینمخاطبرادرمیانسریالهای
تکراریداشتهاند.

سریالهایپویانماییاوج
بهتلویزیونمیآیند
سهسریالپویانماییازتولیداتمشترکصداوسیما
و سازمان هنری رسانهای اوج روی آنتن تلویزیون
میرود.
به گزارش صبا ،پویانماییهای «آرمن»« ،قصههای
عمو رحمان» و «کارتونیها» از تولیدات مشترک
ســازمــان هنری رســانــهای اوج و صداوسیما از
شبکههای مختلف تلویزیون پخش میشود« .شهر
موشکی» نیز که از شبکه پویا در حال پخش است،
به گفتمان مقاومت در میان کودکان و نوجوانان
میپردازد« .آرمن» اولین پویانمایی ابرقهرمانی در
ایران است که میتواند با پویانماییهای خارجی
رقابت کند« .کارتونیها» به آموزش تفکر اقتصادی
درمیانکودکانمیپردازد«.قصههایعمورحمان»
که از تکنیک سهبعدی بهره میبرد ،دیگرپویانمایی
سازمان اوج است که زندگی امام حسن(ع) و امام
حسین(ع)درکودکیراروایتمیکند.

احتماالاینروزهاباشنیدننامسیامکانصاری،
قبل از هر چیز مانند آثار و نقشهایی که بازی
کردهیاحتیسریال«صفربیستویک»،یادتیزر
تبلیغاتی او که در شبانهروز بارها از شبکههای
مختلف پخش میشود ،در ذهن تداعی خواهد
شد .تیزری که از فرط تکرار ،به شنیدن جمله
ابتدایی آن یعنی «سالم ،من سیامک انصاری
هستم» حساسیت پیدا کردهایم و احتماال به
سرعت تصمیم به تغییر شبکه تلویزیون یا کم
کــردن صــدای آن میگیریم .پخش همزمان
این تیزر با پخش سریال «صفر بیست و یک»،
میتوانستبهعنوانیکشگردتبلیغاتیبهنفع
اینسایتکسبوکارتمامشود،اماظاهرانتیجه
متفاوتیرقمخوردهاست.

دیدن یک چهره مشهور در تیزر تبلیغاتی توجه
بسیاری از مخاطبان را به آن محصول و تبلیغ
جلب میکند و معموال وقتی آن چهره سریال
یا برنامهای را از تلویزیون در حال پخش داشته
باشد ،توجه مخاطب بیشتر هم خواهد شد ،اما
این شگرد تبلیغاتی در باره سیامک انصاری
جــواب نــداد .او در اولین تجربه کارگردانی
خود سریال «صفر بیست و یک» را روی آنتن
دارد که برخالف پیشبینیها و توقعاتی که
وجود داشت ،مورد توجه قرار نگرفت و هیچ
آوردهای برای او و البته جواد رضویان نداشت.
در حالی که انصاری به بهانه این مجموعه
مورد انتقاد بود ،دقیقا با همان گریم و ظاهر
شخصیت «مازیار» در تیزر تبلیغاتی مربوط به
یک سایت کسبوکار ،در آگهیهای بازرگانی
تلویزیون دیده شد .این تیزر نه از لحاظ بصری
و نه از نظر محتوا ،برای مخاطب جذاب نیست

و پخش چندین و چند بــاره ایــن تبلیغ
هم حسابی آن را به تکرار انداخته .با
اتفاقی که بــرای «صفر بیست و یک»
افتاد ،سیامک انصاری با این تیزر هم
بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت و اکنون
زمان مناسبی برای پخش تیزر
تبلیغاتیاش نبود.
▪بــازگــشــت نــامــوفــق به
تلویزیون

سیامک انصاری سا لها
به عنوان بازیگر اصلی
ســـریـــالهـــای مــهــران
مــدیــری ،در تلویزیون
چهره محبوبی بــود و
آخــریــن بـــار پــیــش از
سریال «صفر بیست
و یــــک» ،ب ــا بــرنــامــه

منوچهر هــادی پــس از ســریــال «دل» ســراغ
ســاخــت فصل دوم مجموعه «عــاشــقــانــه» با
نــام «گیسو» رفته و مدتی اســت که مشغول
تصویربرداری این سریال است .زمانی که این
کــارگــردان فصل اول «عاشقانه» را ساخت،
تجربه ناموفقی مانند «دل» را در کارنامه خود
نداشت ،اما اکنون او فصل دوم را پس از موج
گستردهای از نارضایتی مخاطبان از «دل»،
با حضور چند بازیگر جدید و در غیاب یکی از
شخصیتهایاصلیقصهجلوی دوربینبرده،
بنابراینمسیرسختیبرایموفقیت«گیسو»در
پیش دارد.

که بازیگر اصلی آن در سریال حضور ندارد
ریسک باالیی دارد .به طوررسمی درباره بازیگر
جایگزین افشار خبری منتشر نشده ،اما با توجه
به ترکیب بازیگران احتماال سانیا ساالری یا
هانیه توسلی نقش او را بازی خواهند کرد.
▪ریسک ساخت فصل دوم

▪تحریم «گیسو» پس از «دل»

انتقاد و نارضایتی مخاطبان از سریال «دل»،
از همان اوایل انتشار این مجموعه آغاز شد،
واکــنـشهــای منفی هرچه بــه پــایــان سریال
نزدیک شدیم بیشتر شد و در پایان هم با انتقاد
سعید راد بازیگر مجموعه و بابک کایدان
نویسنده ســریــال ،شــدت گرفت و تجربهای
شکست خورده را در کارنامه هادی و بازیگران
سریال ثبت کرد .روشن شدن علت افزایش
تعداد قسمتهای سریال با هدف جبران ضرر
مالی پروژه هم ضربه آخر به اعتماد مخاطبان
بود .پس از این اتفاقات ،طبق آن چه البهالی
واکنشهای مخاطبان دیده میشد ،عدهای
تصمیم گرفتند اثر بعدی منوچهر هادی یعنی
«گیسو» را دنبال نکنند ،بنابراین اکنون هادی
چالش مهمی بــرای جلب توجه این گــروه از
مخاطبان به سریال جدیدش دارد.

«دورهــمــی» در تلویزیون دیده
شــد .او بعد از تقریبا سه سال
با سریال «صفر بیست و یک»
در مــقــام کــارگــردان و بازیگر
دوبــاره در تلویزیون دیــده شد،
اما همزمان با این مجموعه
و تیزر تبلیغاتیاش،
مـــــــــورد انـــتـــقـــاد
مــخــاطــبــان قـــرار
گــرفــت و حتی به
واســطــه فعالیت
تــبــلــیــغــاتــیاش
سوژه شوخیهای
کــــــــــاربــــــــــران
شــــبــــکــــههــــای
اجتماعی شــد و در
نهایت بازگشت ناموفقی
به تلویزیون داشت.

▪تغییر در گروه بازیگران

یکی دیگر از چالشهایی که بر سر راه منوچهر
هــادی قــرار دارد ،تغییر بعضی از بازیگران
در فــصــل دوم ســریــال اســـت .محمدرضا
گــلــزار ،ســاره بیات ،هومن سیدی و حسین
یــاری چهار شخصیت اصلی سریال هستند
که در سریال «گیسو» نیز حضور دارنــد ،اما
از میان شخصیتهای مکمل پانتهآ بهرام و
بهاره کیانافشار در فصل دوم حضور ندارند
و بازیگران جدیدی مانند هانیه توسلی ،بهاره
رهنما و سانیا ســاالری به ایــن فصل اضافه
شدهاند .هرچند بعید است در شرایطی که
قصه سریال با حضور بازیگران اصلی ادامه
یافته ،غیبت دیگر بازیگران فصل یک لطمه
مهمی به سریال بزند و باید دید شخصیتهای

جدیدوماجرایآنهاچهتاثیریدرقصهخواهد
داشت.
▪قصه «گیسو» در غیاب «گیسو»

در پایان فصل اول سریال «عاشقانه» تکلیف
همه شخصیتها روشــن شــد ،امــا ماجرای
شخصیت «گیسو» تــازه آغــاز شــده بــود و این
شخصیت ظرفیت ادامه یافتن را داشت .همان
طور که از نام فصل دوم سریال پیداست ،قصه
این فصل با محوریت شخصیت «گیسو» روایت
خواهدشد.مخاطبان«عاشقانه»اینشخصیت
را با مهناز افشار که جزو نقش های اصلی بود
شناختهاندواکنوننقشاینشخصیتبهدلیل
غیبت بازیگر آن به چهره دیگری سپرده شده.
ساخت فصل دوم «عاشقانه» درباره شخصیتی

تا به حال در نمایش خانگی سریالهایی مانند
«شهرزاد»« ،قلب یخی» و «ساخت ایران» پس
از پایان فصل اول با داستان جدیدی ادامه
یافته اند و فصلهای بعدی هر سه سریال هم به
اندازه فصل اول محبوب نبودند .بنابراین یکی
دیگر از چالشهایی که نه تنها منوچهر هادی
بلکه هر کارگردانی که تصمیم به سریسازی
میگیردباآنروبهروست،میزانموفقیتفصل
دوماست.مجموعه«عاشقانه»جزوسریالهای
نسبتامحبوبنمایشخانگیاستوهادیباید
تالش کند با فصل دوم تجربه خوب تماشای
«عاشقانه» را در ذهن مخاطب از بین نبرد .به
ویژه این که طبق گفته این کارگردان ،او در
مرحله پیشتولید با هومن کبیری تهیهکننده
سریال در باره بعضی موضوعات موافق نبوده و
چند بار از ساخت «گیسو» انصراف داده ،اما در
نهایت با پادرمیانی محمدرضا گلزار تصمیم به
ساخت این مجموعه گرفته است.

ژالهصامتیدرفیلم«حکمتجدید
نظر»ساختهمحمدامینکریمپور
بــازی کــرده .این اولین ساخته
کریمپور است که به عنوان چهره
اینستاگرامی شناخته میشود.
همایون ارشادی ،زیبا کرمعلی و شاهرخ فروتنیان
ازدیگربازیگراناینفیلمهستند.
نسیمادبیبهجمعبازیگرانفیلم
«رقصدلفینها»کاریازعلیرضا
امینیاضافهشدهودراینفیلمبا
بهاره افشاری و شکیب شجره،
همبازی خواهد شد .او به تازگی
بخط»همبازیکردهاست.
درفیلمکمدی«ل 
سپند امیرسلیمانی مسابقه
اینترنتی «تمپو تــاک» را اجرا
خواهد کرد و هومن شاهی نیز
بهعنوانمجریدرکناراوحضور
دارد .قـــرار اس ــت چهرههای
شناختهشدهدراینمسابقهسرگرمیشرکتکنند.
امیرحسین فتحی از دیــروز با
فیلم «کشتارگاه» به کارگردانی
عباس امینی به نمایش خانگی
آمــده اســت .او همچنین فیلم
«آن جا همان ساعت» ساخته
سیروس الوند را که سال  97تولید شده است،
آماده اکران دارد.
اشکان اشتیاق پس از سریال
طنز «زوج یا فــرد» در دومین
هــمــکــاری خـــود ب ــا علیرضا
نجفزاده ،در سریال «بوتیمار»
ویـــژه نــــوروز  1400حضور
داشته است .او اکنون مجموعه «چای نت» را از
شبکه پنج روی آنتن دارد.
لــیــا اوتـــــادی در فیلم «یقه
سفیدها» اثر شهرام مسلخی
ایفای نقش کرده و در این فیلم
کمدی با مهدی هاشمی ،رضا
داودنــــژاد و مهدی کوشکی،
همبازی شده است .او فیلم «آدم نمیشوند» را
آماده اکران دارد.
هومن شاهی معروف به گامنو،
قطعهای را ویژه تیتراژ سریال
نمایش خانگی «دادزن» ساخته
عباس خواجهوند میخواند.
ایـــن ســریــال کــمــدی اســـت و
نسرین مقانلو ،بهرنگ علوی و نفیسه روشن در
آن حضور دارند.

