سینما و تلویزیون
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سینمای جهان

اعمال مقررات تازه کرونایی
در سینماهای فرانسه
فــروش سینمای فرانسه در گیشهها به خاطر
قوانین کرونایی جدید  ۷۰درصد افت کرد.
به گزارش مهر ،بعد از این که دولت فرانسه از روز
بیست و یکم جوالی قوانین بهداشتی جدیدی
وضع کرد که از مردم مدرک واکسیناسیون یا
تست پیسیآر منفی برای ورود به سالنهای
فرهنگی از جمله سینماها میخواهد ،فروش
سینماهای فــرانــســه ضــربــه بــزرگــی خـــورد و
 ۷۰درصــد افــت کــرد .امانوئل ماکرون رئیس
جمهوری فرانسه دوازدهــم جوالی اعالم کرد
که سند دیجیتال کووید اتحادیه اروپا که عموم ًا
به عنوان «پــاس سالمت» شناخته میشود در
تمام سالنهای فرهنگی اجباری خواهد بود.
این حرکت در سراسر کشور باعث شکلگیری
اعتراضهایی شد و مردم ماکرون را یک دیکتاتور
خواندند .او هــدف از ایــن تصمیم را کمک به
جلوگیری از گسترش سویه دلتای کووید۱۹
دانست .ارائه این پاس سالمت از اول آگوست
در تمام کافهها ،رستورانها ،مغازهها و همچنین
قطارها و هواپیماها اجباری خواهد شد.
در روز بیستویکم جوالی یعنی روزی که این
قانون اجرایی شد ،میزان فروش بلیت سینماها
با کاهشی  ۶۰درصدی نسبت به روز قبل مواجه
و به  ۲۸۰هزار مورد رسید .این در حالی است که
یک روز قبل ،فیلم «کاملوت» ساخته الکساندر
آستیه به تنهایی  ۳۲۰هزار بلیت فروخته بود.

چهره ها و خبر ها

سریال در شبکه یک ،پخش تکرار «پایتخت »6
قرار است از امشب در شبکه آیفیلم آغاز شود!
طبق اعالم قبلی شبکه آیفیلم ،این مجموعه
جایگزین «زیر همکف» خواهد شد و هرشب
ساعت  21روی آنتن خواهد رفت.

مائده کاشیان

تلویزیون به مناسبت تعطیلی پنج روزه ،از
چهارشنبه هفته گذشته فصل پنجم سریال
«پایتخت» ساخته سیروس مقدم را هرروز
به مدت  3ساعت ،روی آنتن فرستاد و قرار
اســت امـــروز آخــریــن قسمت ایــن مجموعه
پخش شــود .تکرار فصلهای مختلف این
سریال پرمخاطب در طول سال به بهانههای
گوناگون ،از شبکههای تلویزیون روی آنتن
م ـیرود و مخاطبان بارها شاهد پخش این
مجموعه خواهند بود« .پایتخت» در یک سال
گذشته ،چهار بار از شبکه یک و آیفیلم پخش
شده است.
▪«پایتخت» از مهر تا بهمن روی آنتن

شبکه آیفیلم اواخر مهر سال گذشته ،برای
چندمین بــار شــروع به پخش تکرار سریال
«پایتخت» کــرد و فصل اول ایــن مجموعه را
روی آنتن برد .آیفیلم پس از پایان این فصل
به ترتیب فصل دوم ،سوم ،چهارم و پنجم این
مجموعه را هم پخش کرد و تا اوایل بهمن این
مجموعه روی آنتن بود .به این ترتیب مخاطبان
تلویزیون تقریبا چهار ماه شاهد پخش تکرار پنج
فصل «پایتخت» بودند .احتماال حواشی فصل
ششم سریال در نــوروز  ،99باعث شد فصل
ششم پخش نشود و آیفیلم به مرور «پایتخت»
تــا فصل پنجم بسنده کند .پــس از گذشت

▪«پایتخت» در مسیر «مختارنامه»؟

تقریبا دو ماه از مرور کامل «پایتخت» در شبکه
آیفیلم ،شبکه یک در آستانه نــوروز 1400
به بهانه پخش قسمتهای باقیمانده فصل
ششم که به دلیل شیوع کرونا ناتمام مانده بود،
خالصه این فصل را روی آنتن برد.
▪نسخه فشرده پس از نسخه سینمایی

سریال «پایتخت» تا به حال عالوه بر این که به
طور کامل و در قالب سریال ،بارها از شبکههای
مختلف پخش شده ،تبدیل به نسخه سینمایی
هم شده است! نسخه سینمایی «پایتخت »3
نیمه آبان سال  99به مناسبت هفته وحدت
از شبکه یک روی آنتن رفــت .اکنون پخش

فصل پنجم سریال ،در طول پنج روز به صورت
فشرده ،ایده جدید شبکه یک بوده است .هفته
گذشته شبکه یک تصمیم گرفت مخاطبان
را در تعطیالت پنج روزه با پخش «پایتخت
 »5سرگرم کند .این مجموعه از چهارشنبه
هفتهای که گذشت هر روز ساعت  10صبح
تا یک ظهر روی آنتن رفــت .هرچند سریال
«پایتخت» جــزو آث ــار محبوب و پرمخاطب
تلویزیون است ،اما بازپخش چندباره سریال در
فاصله زمانی کم،کمک زیادیبه سرگرم کردن
مخاطب نخواهد کرد و برعکس ممکن است
باعث دلزدگی مخاطب از این سریال شود.
نکته عجیب این که بالفاصله پس از پایان این

«مختارنامه» نیز جزو آثار ماندگار و محبوب
مخاطبان اســت ،اما تلویزیون در سا لهای
گذشته ،این مجموعه را بارها به مناسبتهای
مختلف از شبکههای یک ،آیفیلم ،افق ،تماشا
و قرآن روی آنتن برده است .این سریال محرم
هر سال جایگاه ثابتی در جدول پخش دارد و تا
به حال به صورت فشرده و در  10قسمت نیز
پخش شده است .تلویزیون پس از «مختارنامه»
در یک دهه گذشته ،نتوانسته جایگزینی برای
ایــن مجموعه تولید کند ،بنابراین با پخش
چندباره این سریال ،کنداکتور خالی را پر
کرده و حتی صدای اعتراض داوود میرباقری
را هم درآورده است! میرباقری سال  97در
گفتوگویی با ماهنامه سینما و ادبیات ،از این
موضوع انتقاد کرد و گفت« :حاال یک «مختار»
با بضاعت ناچیز ما ساخته شــده ،رســش را
کشیدهاند .آن قدر پخش کردهاند که امسال
داد من درآمد و گفتم کافی است دیگر .واقعا
رویتان میشود که باز هم پخش کنید؟» طبق
روندی که شبکههای مختلف تلویزیون در پیش
گرفتهاند ،احتماال «پایتخت» نیز سرنوشتی
مشابه «مختارنامه» خواهد داشت.

تستکرونایمجریصداوسیمادرالمپیکمثبتشد

شکیل اونیل در دنیای پویانمایی
اسطوره سابق بسکتبال ،نویسنده و تهیهکننده
یک پویانمایی کوتاه شد.
به گزارش مهر ،شکیل اونیل افسانه بازنشسته
بسکتبال هم بعد از تعدادی از همباز یهای
سابقش تصمیم گرفت وارد دنیای فیلمهای
پویانمایی شود .اونیل نخستین حضور خود را با
نویسندگی و تهیهکنندگی یک پویانمایی کوتاه
به نام «صــدای داخــل سر» آغــاز کــرده و آن را از
طریقشرکتخودیعنیجرزیلجندزپروداکشنز
میسازد .این فیلم به بررسی فشارهای داخلی
و خارجی برای موفقیت از زاویه دید دو دوست
دوران کودکی و بازیکن بسکتبال اهل یک محله
میپردازد .این دو امیدوارند به لیگ حرفهای
بسکتبال آمریکا راه پیدا کنند.
این فیلم کوتاه به کارگردانی رافائل خیمنز فیلم
ساز کارکشته پویانمایی ساخته شده است .اونیل
عالوه بر نوشتن فیلم نامه در همراهی با دانی
اف.ویلسون مسئولیت روایت داستان را بر عهده
دارد .اونیل گفت« :من خیلی به این فیلم افتخار
میکنم .این نخستین باری است که پروژه خودم
را مینویسم و تهیه میکنم .میخواستم به چیزی
که خیلیها با آن مواجه میشوند ،مخصوص ًا
نوجوانان و بزرگ ساالنی که اضطراب و استرس
را تجربه میکنند ،اشاره کنم».

عبدا ...روا روزهای قرنطینه خود را در توکیو
سپری می کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،عبدا...
روا مجری تلویزیون و گزارشگر ورزشــی به
محض ورود کارکنان صداوسیما که برای
پوشش اخبار مسابقات المپیک وارد توکیو

شدند ،تست کرونایش مثبت شد و در یک هتل
مجزاقرنطینهشدهاست.ویروزهایقرنطینه
خود را سپری می کند و حال عمومی خوبی
دارد و رو بهبود است .طبق اعالم مسئوالن
دهکده المپیک ،افراد حاضر در مسابقات در
صورتی که تست کرونایشان مثبت شود ،باید

 ۱۴روز در قرنطینه بمانند.
عــبــدا ...روا در ســا لهــای اخیر برنامه طنز
ورزشی «ویدئو چک» را در شبکه ورزش سیما
اجرا کرده است .بر اساس پروتکل قرنطینه
 14روزه ،روا به دو یا سه روز انتهایی المپیک
خواهد رسید.

مجید مظفری در سریال «نیمروز
تا تهران» ساخته حسین نمازی
بــازی کــرده و با پیام دهکردی،
شــقــایــق فـــراهـــانـــی و مــائــده
طهماسبی همبازی شده است.
طبقاعالممدیرگروهفیلموسریالشبکه 3درگفت
وگوباصبا،اینسریالازنیمهشهریورپخشمیشود.
پــرویــز پرستویی امـــروز ساعت
 ،16:10فیلم کمدی «لیلی با
من است» اثر کمال تبریزی را از
شبکه یک روی آنتن دارد .او در
جشنواره فجر برای بازی در این
فیلم،نامزدبهترینبازیگرنقشاولمردشد.
بهمن فـــرمـــا نآرا در برنامه
«پــرانــتــز بـــاز» دربــــاره ساخت
ســریــال تــاریــخــی «داســتــان
جــاویــد» گفته اســت کــه فعال
ترجیح میدهد فیلم سینمایی
بسازد .آخرین ساخته او ،فیلم «حکایت دریا»
است که سال  95جلوی دوربین رفت.
حسین محجوب که هنگام بازی
در سریال «جشن ســربــرون» به
دلیلافتادنازاسب،دچارآسیب
شدهبود،ادامهبازیدرسریالرااز
سر گرفت .این خبر را تهیه کننده
سریالدرگفتوگوبامهراعالمکردهاست.
جواد رضویان هفته جاری با آثار
منتخب اش در شبکه نمایش
دیــده مـیشــود« .شــارالتــان»،
«به روح پدرم»« ،اخالقتو خوب
کن»« ،لیمو ترش»« ،شاخه گلی
برای عروس» و «اخراجیها  »2از آثار این بازیگر
هستند که پخش میشوند.
حــســن مــعــجــونــی ب ــه عــنــوان
کــارگــردان هنری در مسابقه
استعدادیابی موسیقی «جم»
حضور دارد .علیرضا قربانی و
شهرداد روحانی از چهرههایی
هستند که قرار است استعدادهای جوان مسابقه
را راهنمایی کنند.
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الهام حمیدی از امشب ساعت
 ،22بازپخش سریال «همه چیز
آن جاست» به کارگردانی شهرام
شاهحسینی را از شبکه آیفیلم
روی آنتن خواهد داش ــت .این
سریالاولینبارسال 93ازشبکه 3پخششد.
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