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چهره ها و خبر ها

سینمای جهان

«تاپ گان  »2میلیاردی میشود
فروش جهانی فیلم جدید «تاپ گان :ماوریک» در
فاصله  ۲۵روز از آغاز اکران به رقمی بیش از ۹۰۰
میلیون دالر رسید.
به گزارش ایسنا ،فیلم جدید «تاپ گان» با بازی
تام کروز تاکنون  ۴۷۴میلیون دالر در سینماهای
آمریکا و  ۴۲۷میلیون دالر در سایر کشورها
فروخته است تا با فروش بیش از  ۹۰۰میلیون
دالری به احتمال زیاد در هفته آینده به فروش یک
میلیارد دالری دست یابد« .تاپ گان :ماوریک»
که موفقترین فیلم کارنامه سینمایی تام کروز در
گیشهمحسوبمیشود،درجدیدترینهفتهاکران
خود به رغم آغاز نمایش چند فیلم مهم دیگر ،تنها با
افت فروش  ۲۱درصدی روبهرو شد.
ایــن فیلم امــســال در بخش نمایشهای ویــژه
جشنواره کن نیز به نمایش گذاشته و جایزه نخل
طالی افتخاری به تام کروز اهدا شد.
قسمت اصلی فیلم «تاپ گان» به کارگردانی «تونی
اسکات» در سال  ۱۹۸۶به سینما آمد و به فروش
جهانی  ۳۵۰میلیون دالری دست یافت.

«یخزده  »۳ساخته میشود
صداپیشه اصلی پویانماییهای «یخزده» از ساخته
شدن قسمت سوم خبر داد.
بــه گـــزارش مــهــر ،کریستن بــل بــه طــور رسمی
اعالم کرد «یخزده  »۳در راه است .این بازیگر که
صداپیشگی «پرنسس آنا» از این مجموعه موفق
پویانماییهای دیزنی را برعهده داشته ،با حضور
در برنامه زنده شوی شبانه جیمی فالون یک خبر
بزرگ را برای دوستداران پویانمایی اعالم کرد.
در این نشست ،وی گفت به طور رسمی و البته با
اختیار صفر اعالم میکند «یخ زده  »۳در راه است.
وی یادآوری کرد که اختیار وی برای اعالم این خبر
صفر است زیرا او مسئول اکران نیست اما در عین
حال که میخواهد این خبر مرموز بماند ،میگوید
این پویانمایی در راه است.
«یخ زده» نخستین بار سال  ۲۰۱۳به سینماها
آمــد و موفقیت بــزرگ آن به یک پدیده جهانی
بدل شد و شش سال بعد با اکران فیلم دوم حتی
موفقیت بیشتری هم کسب کــرد .از آن زمــان با
این که احتماالت مختلفی دربــاره ساخته شدن
قسمت سوم وجود داشته اما کمپانی دیزنی هنوز
به صورت رسمی ساخته شدن این قسمت را اعالم
نکرده است.
با توجه به این که بین دو فیلم اول زمانی شش ساله
فاصله افتاد شاید باید در انتظار زمانی به همین
اندازه برای اکران فیلم سوم بود.

فلورنس پیو در اقتباس نتفلیکس
شاهکار اشتاینبک
از
ِ
فلورنس پیو به اقتباس نتفلیکس از رمــان جان
اشتاین بک پیوست.
به گــزارش صبا ،نتفلیکس در حال توسعه یک
سریال کوتاه بر اساس کتاب «شرق بهشت» اثر جان
اشتاینبک است .این سریال که هنوز در مرحله
توسعه قرار دارد ،توسط زویی کازان نوشته و تولید
خواهد شد .زویی کازان نوه الیا کازان کارگردان
نسخه سال  ۱۹۵۵این رمان است .فلورنس پیو در
حالی به این سریال پیوسته که شخصیتی که قرار
است نقش آن را ایفا کند ،هنوز مشخص نیست.
کتاب «شرق بهشت» در سال  ۱۹۵۲منتشر شد و
داستانش در دره سالیناس کالیفرنیا در دوره ای
بین جنگ داخلی آمریکا تا پایان جنگ جهانی اول
روایت می شود .این رمان حماسی داستان های
خانواده «همیلتون» ،یک خانواده مهاجر ایرلندی
با ۹فرزند به رهبری «آدام تراسک» متمول را روایت
می کند .نسخه سینمایی «شرق بهشت» بیشتر به
دلیل حضور جیمز دین ستاره افسانه ای سینمای
آمریکا در نقش اصلی به یاد آورده می شود .اقتباس
الیاکازانبیشتربربخشپایانیکتابتمرکزداشت
و توانست نظر منتقدان را به خود جلب کند و نامزد
چهار جایزه اسکار از جمله نامزد بهترین فیلم شود و
همچنینتوانستبرندهجایزهاسکاربهترینبازیگر
نقش مکمل زن شود.

ابراهیم دهقانی  -در میان آموزشگاهها و
کارگاههای بازیگری که این روزها فراواناند،
بــرخــی آمــوزشــگــاههــا کــه بــه نــام بــازیــگــران و
هنرمندان معروف برپا شدهاند ،عموم ًا خواهان
بیشتری دارنـــد و شهریههای بیشتری هم
میگیرند .چهرههای شناختهشده سینما
و تــلــویــزیــون در ایــن مــراکــز ،اســتــعــدادهــا را
کشف میکنند و به معرفی چهرههای جدید
م ـیپــردازنــد .شاید برایتان ســوال باشد که
آموزشگاههای چهرههای معروف برای هردوره
آموزشی چقدر میگیرند؟ این گزارش در پی
یافتنپاسخاینپرسشاست.
▪ 22میلیونبرایآموزشگاههومنسیدی

هومن سیدی کــارگــردان و نویسنده فیلم
«مغزهای کوچک زنگ زده» و سریال «قورباغه»
تاکنون در عرصههای مختلف کارگردانی،
بازیگری ،فیلم نامهنویسی و تدوینگری سینما،
تئاتر و تلویزیون فعالیتداشته و در هریک به
خوبی توانایی و استعداد خود را نشان داده
اســت .او هم آموزشگاه بازیگری بزرگی در
تهران با نام « 8میلیمتری» دارد .با آموزشگاه
این هنرمند هم تماس گرفتیم و منشی درباره
آخریندورههاییکهقراراستدراینآموزشگاه
برگزار شود ،گفت« :برای کالسهای 100
جلسه ای ثبت نــام میکنیم که  10کالس
با  10استاد مختلف را شامل می شــود .این
کالسها مقدماتی است و در دوره مقدماتی،
آموزشهای زیادی با سرفصلهای گوناگونی
در زمینه بازیگری تدریس میشود .در این دوره
از کالسها هومن سیدی حضور ندارد و بخش
بازیگری این دوره را خانم رویا نونهالی و هوتن
شکیبا تدریس میکنند .هزینه  100جلسه
کالس هم  22میلیون تومان است و هنرجوها
بعد از این  100جلسه برای دوره پیشرفته ثبت
نام میکنند».

اجرا داریــم .آموزشگاه ما زیر نظر فنی و حرفه
ای است و شما مدرکی را دریافت میکنید که
در همه کشور اعتبار دارد .شهریه حضور در
کالسهابرایمدتهفتماه12،میلیونتومان
است و شما با پنج استاد کالس را میگذرانید.
اینهزینهبراییکدورهکاملآموزشیاست».
▪کالسهایی ارزانتر برای تربیت شاگردان
بیشتر

▪تضمینیبرایورودبههنرنیست

داریــوش ارجمند از آن بازیگرهایی است که
رسانه سینما و تلویزیون برایش تفاوتی ندارد.
«ناخدا خورشید»« ،مالک اشتر» و ...از جمله
نقشهایخوبسینماییوتلویزیونیدرکارنامه
ایــن هنرمند مشهدی اســت که در خاطرهها
مــانــده اس ــت .او آمــوزشــگــاه بــازیــگــری بــه نام
«هنر ارجمند» دارد که دورههــای زیادی را در
زمینههای تدوین ،گریم ،فیلم نامه نویسی،
بازیگری ،کارگردانی و ...برگزار میکند .با
این آموزشگاه تماس گرفتیم و منشی آن در
پاسخ به ســوال ما گفت« :دورههــای بازیگری
ما معموال  9ماه طول میکشد .هنرجوها هر
هفته  10ساعت کــاس دارن ــد .ایــن دورههــا
شامل دورههای مقدماتی و پیشرفته میشود.
دورههــای بازیگری انواع آموزشها را دارد که
فقطبرایبخشبازیگری،استادارجمندحضور
دارندوبقیهآموزشهارااستاداندیگرمیدهند
البتهتضمینیوجودنداردکههنرجوهابهشکل
قطعیواردبازارکارشوند.هرسال،کالسهای
بازیگری،آموزشگاهها،دانشگاههاوموسسات،
هنرجوهایزیادیراتربیتمیکنندوضمانتی
برایکارنداریممثلهررشتهدیگریکههرسال
تعداد زیادی دانشجو دانش آموخته میشوند

بلیتسینمادرمسیرکاهشقیمت

تجربهمثبتبلیتهاینیمهبهاوشناور،نرخ 45هزارتومانیبلیترامیشکند

مصطفی قاسمیان

در حــالــی کــه مــدتهــاســت اعــتــراضــاتــی در
رســانـههــا و فضای مــجــازی بــه گــرانــی بلیت
سینماها دیــده مـیشــود ،تحوالت روزهــای
گذشته امیدواریهایی را برای کاهش بهای
بلیت سینماها به وجود آورده است .نخستین
جرقههای جدی از احتمال تأثیر کاهش بهای
بلیت روی استقبال مردم از سینماها ،روز 22
خرداد زده شد؛ وقتی پس از یک روز نمایش

فیلم سینمایی «بــدون قــرار قبلی» با بلیت
نیمهبها که به مناسبت تولد امام رضا(ع) اتفاق
افتاد ،آمار استقبال بسیار خوب مخاطبان از
این فیلم منتشر شد .این آمار که جزئیات آن را
در گزارش  23خرداد همین صفحه با عنوان
«شنبه معنادار بــدون قــرار قبلی» خواندید،
نشان میداد این فیلم در آن روز با بلیت بسیار
ارزا نتــر نسبت به بقیه فیلمهای روی پرده،
توانست پس از «انفرادی» و «علفزار» سومین
فیلم پرفروش روی پرده شود تا ایده ارزان کردن
بلیت سینما برای افزایش استقبال را به ذهن
تصمیم گیران برساند.

اما همگی پزشک و مهندس نمیشوند .حضور
در دورههای بازیگری آموزشگاه ما  15میلیون
تومانهزینهدارد».
▪زیرنظرسازمانفنیوحرفهای

امینزندگانیرادرطولسالهایاخیربابازی
در نقش مسلم بن عقیل در سریال «مختارنامه»
و مامور امنیتی «خانه امــن» میشناسیم .او
اکنون به همراه همسرش الیکا عبدالرزاقی
یک آموزشگاه بــزرگ سینمایی دارد .منشی
این آموزشگاه به خبرنگار ما گفت« :دورههای
بازیگری ایــن آموزشگاه در هفت مــاه برگزار
میشود که در سه ماه اول ،روی یک نمایش
نامه به تهیه کنندگی امین زندگانی و الیکا
عبدالرزاقی کار میشود و در انتهای دوره هم

امیر کربالیی زاده را بیشتر با استندآپهایش
در«خندوانه»میشناسیماماایندانشآموخته
سینما،ازسال 1368یعنیوقتی 10سالهبود،
فعالیت خود را با تئاتر شروع کرد و بعد در آثار
زیادی درخشید .او سالهاست کمدینهای
زیادی را تربیت کرده و برای آموزش استندآپ
کمدی یک آکادمی دارد که به آموزش گسترده
استندآپگروهیدرسهگروهمجزا،طیدودوره
مقدماتی و پیشرفته میپردازد .آخرین ثبت نام
آموزشگروهیاینکمدینشاملگروهعمومی،
کودک و نوجوان و گروه توانیابان بود که هزینه
ثبتنامایندورهآموزشیدرگروهعمومیوبرای
هردورهمقدماتیوپیشرفتهچهارمیلیونتومان
است .یعنی اگر جوانی عالقه مند ورود به بازار
استندآپ کمدی باشد ،برای شرکت در هر دو
دورهامیرکربالییزادهبایدهشتمیلیونتومان
بپردازد .این دو دوره برای کودکان و نوجوانان و
توانیابانچهارمیلیونتومانهزینهدارد.

کدام آموزشگاه؟

کدام چهره؟

چقدر هزینه؟

 8میلیمتری

هومن سیدی

 22میلیون تومان

هنر ارجمند

داریوش ارجمند

 15میلیون تومان

سینمایش

امین زندگانی

 12میلیون تومان

آکادمی استندآپ کمدی
یزاده
امیر کربالی 

امیر کربالیی زاده

مجموعا  8میلیون تومان

▪بلیتهایشناوردرسینماهایحوزه

ســه روز بعد حــوزه هنری ســازمــان تبلیغات
اسالمی از کاهش جدی بهای بلیت سینما از
طریقسیاست«شناورسازیقیمت»خبرداد.به
اینمعناکهبلیتسینمابهصورتآزمایشیبرای
فیلمسینمایی«هناس»درروزهایکممخاطب،
ســاعـتهــای کممخاطب و حتی فیلمهای
کممخاطب ،ارزانتر فروخته شود تا مخاطبان
از سینما بیشتر استقبال کنند .آمار فروش این
فیلم در روزهای شنبه ،یک شنبه و دوشنبه که
بلیتهمهفیلمهایدیگرتمامبهابودوبلیتاین
فیلمشناور،نشانازافزایشحدود 40درصدی
فروش آن داشت؛ به طوری که فروش روزانه آن
با دو فیلم کمدی «سگبند» و «چند میگیری
گریه کنی  »2تقریبا برابر شده است .همین امر
باعث شد فیلم در جدول فروش هفتگی یک پله
صعود کند و به نزدیکی این دو کمدی برسد.

▪3پردیسشهردارینیمهبهاشدند

پس از این دو تجربه موفق ،مدیران شهرداری
تهرانکهمالکسهپردیسسینماییدرپایتخت
هستند،ازنیمهبهاشدنقیمتبلیتسالنهای
اینسهسینماخبردادند.برایناساسودرحالی
کهبهصورترسمی،اکراننیمهبهای«بدونقرار
قبلی» به عنوان الگوی این طرح معرفی شد ،سه
پردیسسینماییملت،راگاوتماشامتعلقبهاین
نهاد،تاساعت 19نیمهبهاوازساعت 19بهبعد،
باقیمتیارزانترازتمامبهاعرضهمیشود.اگرچه
هنوز دیگر سینماهای سراسر کشور به این طرح
نپیوستهانداماپیشبینیمیشودباکاهشجدی
قیمت بلیت سینما در این دو نهاد (خصوصا با
سینماهایپرتعدادحوزههنریدرشهرستانها)
دیگر سالنها نیز به عرضه بلیت ارزانتر ترغیب
شوند؛ چراکه آمار ثابت کرده سود این کاهش
قیمتبهخودسینمادارانخواهدرسید.

رضا کیانیان این روزها مشغول
تمرین بــرای ایــفــای نقش در
نمایش «پــدر» به کارگردانی
آرونـــد دشـــتآرای اســت .این
خبر را ایرنا منتشر کرده و نوشته
است این نمایش اثر فلوریان زلر شهریور روی
صحنه میرود.
الناز شاکردوست فیلم «تی تی»
ساخته آیدا پناهنده را در نوبت
اکــران دارد .او در این فیلم با
لهجه گیلکی صحبت کــرده و
با پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا
همبازی بوده است .شاکردوست فیلم «ابلق» را
نیز آماده اکران دارد.
امیر جدیدی به زودی با فیلم
«روز صفر» به کارگردانی سعید
ملکان به سینمای آنالین نماوا
میآید .این فیلم اکشن که نوروز
امسال اکران شد ،در طول سه
ماه نمایش هشت میلیارد و  950میلیون تومان
فروش داشت.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر
ارشاد در حاشیه جلسه هیئت
وزیران درباره توقیف «برادران
لــیــا» گــفــت طــبــق بــررســی
سازمان سینمایی تخلف اتفاق
افتاده است و وزارت ارشاد و سازمان سینمایی
باید طبق قانون عملکنند.
پگاه آهنگرانی در چهلمین
جــشــنــواره فــجــر از فهرست
نامزدهای بهترین بازیگر نقش
زن حـــذف شـــده اســــت .ایــن
ادعایی است که بهروز شعیبی
در گفتوگو با فرهیختگان مطرح و از بیتوجهی
به او انتقاد کرده است.
رامبد جــوان تا ششم مــرداد،
فــصــل هشتم «خــنــدوانــه» را
روی آنتن شبکه نسیم خواهد
داشـــت .او سهشنبهشب در
«خندوانه» اعــام کرد که این
برنامه تا دو شب پیش از آغاز ماه محرم پخش
خواهد شد.طبق اعالم قبلی مدیر شبکه نسیم،
ایــن برنامه بیش از دو مــاه استراحت خواهد
داشت.
علیرضا افخمی کــارگــردان
سریال های ماورایی تلویزیون،
ای ــن روزهــــا مــشــغــول تحقیق
دربـــاره زنــدگــی شهید حسن
هداوند میرزایی است تا فیلم
نامهای دربــاره این شهید بنویسد .افخمی این
فیلم را به تهیهکنندگی داوود هاشمی جلوی
دوربین خواهد برد.

