سینما و تلویزیون
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مهران مدیری این روز ها در مرکز توجهات اســت؛ فیلم سینمایی اش اکران شده و خوب می فروشــد .خودش هم یکسره در اکران های این
فیلم حضور دارد .در همین حال ،او جمعه شب در پاسخ به روشنک عجمیان که از او درباره حرفهای سیاسی اش پرسیده بود ،وعده داد در
برنامه آخر «دورهمی» درباره مسائل سیاسی پیرامون این برنامه توضیح دهد.

وعده مهران مدیری برای توضیح درباره
حاشیه های سیاسی دورهمی

...

خودروهایلوکسیکهدر

اتفاق روز

«سریعوخشمگین

آغازرکوردشکنیهای
«ساعت 5عصر»

پیــش از نمایــش «ســاعت 5
عصر» هم می شد پیش بینی
اکرانــی فوق العــاده را برای
آن داشــت .ولی فروش فیلم
مهران مدیری این روزها حیرت آور است .فیلم ،رکورد
بیشترین فروش روز اول و رکورد فروش در یک سینما
در یــک روز را شکســت .ایــن رکوردشــکنی ها خبر از
اتفاقی شــگفت انگیز می دهند؛ فیلمی که استاندارد
فروش سینمای ایران را جابهجا میکند.

نابودشد

شهریارپوری  -پس از  8قســمت ،مجموعه «ســریع و خشــمگین» همچنان پرسرعت به مســیر خود ادامه
می دهــد و حتی مرگ یکــی از ســتارگانش هم از ســرعت ســاخت دنباله هــای مختلف کم نکرده اســت.
زمان زیــادی از نمایش قســمت هشــتم از مجموعه فیلم های «ســریع و خشــمگین» با عنوان «سرنوشــت
خشمگین» نمی گذرد اما قرار های ساخت قسمت بعدی گذاشته و پیش تولید آن آغاز شده است .در تمام
این قسمت ها سازندگان توانســته اند بدون یک فیلم نامه قدرتمند و حتی بدون اســتفاده از بازیگر های
اسکارپســند ،همچنان ســالن های نمایش خود را ُپر کنند و به اصطالح بفروشــند اما رمــز موفقیت آن ها
نمایــش بــدون محدودیــت ســرعت و رقابــت خودرو های گران قیمــت در
چیســت؟
خیابان شــهر .و البته در این راه هم ترسی از نابود کردن این خودرو های
گاهــی چنــد میلیــون دالری ندارنــد .بــرای ایــن کار تهیه کننــدگان
باید صد هــا خــودرو را بــرای تصویربــرداری آمــاده کنند .بــرای مثال
تنها یک شــرکت تهیــه خــودرو 300 ،ماشــین برای قســمت هشــتم
ایــن مجموعه آمــاده کــرده و ایــن تنها یکــی از شــرکت هایی اســت که
وظیفه این کار به آن محول شــده اســت .در صحنه های نیویورک همین
«سرنوشــت خشــمگین» ،چیزی حدود  200تا  300خودرو اســتفاده
شــده اســت .اگر فکر می کنیــد تمام ایــن صحنه هــای خــراب کردن
خودرو هــا ،جلوه هــای ویــژه بصــری اســت ،قطعــ ًا اشــتباه می کنید.
تاکنون حدود  528میلیون دالر در تمام این قسمت ها هزینه نابودی
خودروهایگرانقیمت شده است! برای درک بهتر این رقم ،بهتر است
بدانید که با این رقم میتوان نیمی از سهام شبکه اجتماعی «اینستاگرام»
را خریــد ،یــا بــرای  7ســال« ،لیونــل مســی» و «کریســتیانو رونالــدو» را در یــک تیــم فوتبــال
اســتخدام کــرد! فهرســتی کــه در ادامــه می خوانیــد ،شــامل گران قیمت ترین خودرو هایــی
اســت که در مجموعه فیلم های «ســریع و خشــمگین»؛ توســط بازیگر هــا و البتــه بدلکار ها نابود
شــده اند ،با این توضیح کــه قیمت ها حدودی اســت و با دالر  3700تومان تبدیل شــده اســت:

...

چهره روز
محمد احسانی
ابوالمشاغل تلویزیون

مــحــمــد احــســانــی کـــه در
ســــــال هــــــای گـــذشـــتـــه،
ســمــت هــای مختلفی در
تلویزیون و ارشــاد داشته،
دیروز و با حکم مرتضی میرباقری معاون سیما ،به
عنوان دبیر جشنواره تلویزیونی جام جم منصوب
شــد .او همزمان مدیر سه شبکه نسیم ،نمایش و
تماشا هم هست! جشنواره جام جم در اوایل زمستان
برگزار می شود و آثار تلویزیونی صداوسیما را ارزیابی
می کند.

...

پیشنهاد روز

...
خبر

رقابت ساالر عقیلی و فرزاد فرزین
در جشن حافظ
نامزد هــای بخــش بهتریــن ترانــه تیتــراژ فیلــم یا ســریال
هفدهمین جشن سینما و تلویزیونی حافظ معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی جشــن حافظ ،نامزد های بخش
بهترین ترانه تیتراژ از میان فیلم ها و ســریال هایی انتخاب
شدند که سال  95پخش شده و در تیتراژ ابتدایی یا انتهایی
آن ها ترانه ای اجرا شــده اســت .ســاالر عقیلی برای قطعه
«خون غزل» در سریال «معمای شاه» ،محمد علیزاده برای
تیتراژ سریال «برادر» ،فرزاد فرزین و فریدون آسرایی برای
قطعه «کمک کــن» در ســریال «عاشــقانه» ،کاکوبند برای
قطعه «سقوط» در سریال «آسپرین» ،محمد معتمدی برای
قطعه «سوگند» در فیلم سینمایی «سیانور» و «سونو نیگام»
خواننــده هنــدی فیلم «ســام بمبئــی» برای قطعــه «آفت
جــان» ،نامزد هــای دریافت ایــن جایزه هســتند .برگزیده
در هفدهمین جشن ســینمایی و تلویزیونی حافظ معرفی
خواهد شد.

لیکان هایپر اسپورت
ایــن غــول دست ســاز و عجیب وغریــب،
سومین خودروی گران قیمت جهان است.
تنها  7خــودرو از این مــدل در جهان وجود
دارد و در چراغ های جلوی هر یک از آن ها 220 ،الماس
بــه کار رفته اســت .ایــن خــودروی ســوپرلوکس در ســه
ثانیه به ســرعت  60کیلومتر بر ســاعت می رســد .قیمت
«لیکان هایپر اسپورت» حدود  12میلیارد تومان ارزیابی
میشود .البته تورتو به این خودرو هم رحم نکرد و آن را در
«خشمگین  »7از برجی در ابوظبی به پایین پرتاب کرد.
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پخش فیلم نامزد 10
اسکارازشبکهنمایش

فیلم ســینمایی «اراده قوی»
( )True Gritبــه کارگردانی
بــرادران «کوئــن» امشــب
ساعت  21از شــبکه نمایش
پخش می شود .این فیلم در اسکار سال  2010نامزد
 10جایزه شــده بود« .اراده قوی» درباره «متی راس»
نوجوان  14ساله ای اســت که پدرش را از دست داده
و با اســتخدام معاون کالنتر ،درصــدد انتقام گیری از
قاتل پدر برمیآید.

»

دوج وایپر  SRT-10مدل 2006
این وایپر زیبا را در «توکیو دریفت» ()2006
یک جــوان پولدار هدایــت می کــرد؛ البته
هدایــت بــه ســمت نابــودی .ایــن مــدل
کالسیک  350میلیون تومان قیمتگذاری شده است.

1

شــورولت کوروت  Grand Sportمدل
1963
شورولت مسابقه ای و کالسیک «دومنیک
تو ِرتو» با بازی «وین دیزل» که در نسخه سال
« 2011سریع و خشمگین» استفاده می شد 5 ،میلیون
دالر یعنی چیزی حدود  20میلیارد تومان قیمت گذاری
می شود .جناب تورتو این حجم از سرمایه را از روی دره به
درون رودخانه فرستادند .البته از آنجا که از این خودرو تنها
چند تایی در دنیا باقی مانده است ،تنها یک نسخه اصل از
خودرو برای فیلم برداری تهیه شد که فقط بازیگر ها حق
نشستن درون آن را داشــتند و بدلکاران نمی توانستند از
آن اســتفاده کنند .برای صحنه پرتاب شــورولت به درون
رودخانه 10،نمونه شبیه به آن ساخته شد که هریک150
میلیون تومان آب خورده بودند.

2

3

دوج چارجر دایتونا مدل 1969
این خــودروی  700میلیــون تومانی را هم
جناب تورتو در «ســریع و خشــمگین  »6در
سال  2013به پایین پل پرتاب کردند.

المبورگینی مورسیهلگو
این خودروی یــک و نیم میلیــارد تومانی که
یکــی از لوکستریــن خودروهــای جهان به
حســاب می آید در «سرنوشــت خشمگین»
عاقبتبهخیر نشد و خیلی زود بعد از حضور جلوی دوربین
درزیریخهایشمالیروسیهغرقشد.

4

استون مارتین  DB9مدل 2006
این خودروی زیبای انگلیسی را شخصیت
«یان شــاو» بــا بازی جیســون اســتاتهام در
«خشــمگین  »7بــه نابــودی کشــاند .ایــن
خودرو حدود  600میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
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دوج چارجر مدل 1970
دوج چارجر معروف ترین خــودرو تورتو در
مجموعــه فیلم های «ســریع و خشــمگین»
است .این خودرو بار ها و بار ها در طول این
مجموعه نابود شد اما دوباره با ظاهری تمیز و مرتب جلوی
دوربین بازگشــت .قیمت ایــن خــودرو در بهترین حالت
 200میلیــون تومان اســت .چارجــر تورتو اولیــن بار در
ســال  2009به یک دیوار برخورد کرد و منفجر شد .در
سال  2013و در قسمت پنجم توسط خودروی «زرهی
هابز» با بازی «دواین جانسون» له شد! در «خشمگین »7
دوج نگون بخت اسقاط
در ســال  2015هم ســه بار این ِ
شــد .اولین بار در حین فرار به دره افتاد ،در مرتبه دوم در
شاخ به شــاخ نابود شــد و در مرتبه ســوم از روی سقف یک
پارکینگ طبقاتی پرواز کــرد و پس از پرتــاب کردن کیف
نارنجک درون یک بالگرد ،روی زمین سقوط کرد!
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کرایسلر پلی موث رودرانر مدل 1970
در قســمت هفتــم بــاز هــم قهرمــان
هزینه بر داســتان« ،دومنیــک تورتــو»
خــودروی کرایســلر کالســیک خــود را که

 350میلیون تومــان قیمت گذاری می شــود ،با مازراتی
 250میلیونی «یان شاو» شاخبهشاخ کرد تا هر دو ماشین
نابود شوند .مخاطبان هم حسابی کیفور شدند!
بنتلی  GT BR9مدل 2010
احتما ًال نابــودی یک بنتلــی  900میلیون
تومانی کار دلپذیری نیســت اما در قسمت
آخــر ایــن مجموعــه ،ایــن خــودروی زیبــا
و گران قیمت در خیابان های نیویــورک در مبارزه با دوج
چارجــر «تورتو» تــاب نمــی آورد و چــپ می کند .بــه نظر
نمی رســد افت قیمت یک بنتلــی کف آفتاب دیده آن قدر
باشد که خیلی هم از ارزش های این لوکس انگلیسی کم
کند!
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برای درک بهتر
نیم میلیارد دالر،
بهتر است بدانید که
با این رقم میتوان
نیمی از سهام
شبکهاجتماعی
«اینستاگرام» را
خرید ،یا برای
 7سال« ،لیونل
مسی» و «کریستیانو
رونالدو» را در
یک تیم فوتبال
استخدام کرد!

...

چهره ها و خبر ها
مرتضی حیدری مجری و گوینــده قدیمی تلویزیون ،از این
هفته برنامه جدید «با شما» را روی آنتن
شبکه یک خواهد داشت« .با شما»
کــه بــه گفت وگــو بــا مســئوالن
می پــردازد ،از امروز ســاعت 20
پخش میشود و در اولین برنامه به
موضوع اوقات فراغت نوجوانان و
جوانان میپردازد.
لیــا زارع از همین هفته بــازی در ســریال «محکومین» را
شروع میکند .این سریال اپیزودیک ،در
هرهفتهیکقصهخواهد داشت و به
موضوع مجازات های جایگزین
زنــدان می پــردازد .لیــا زارع
فیلــم ســینمایی «کمــدی
انســانی» را هم در نوبت اکران
دارد.
«آن هاتاوی» نقش اصلی سینمایی « »O2را بازی خواهد
کــرد .او در ایــن فیلــم علمــی  -تخیلی،
نقش زنــی را ایفــا می کند کــه پس از
بیدار شــدن از خــواب ،خــود را در
محفظه ای یخ زده می بیند و پیش
از تمام شدن اکسیژن محفظه،
باید از آن فرار کند.

«بن افلک» که این روز ها در «انجمن عدالت» نقش آفرینی
می کند ،اعالم کرده که این فیلم،
آخرین حضــور او در نقش بتمن
خواهد بود .به زودی قرار است
«مت ریــوز» فیلم مســتقلی برای
بتمن بســازد و در آن اثــر ،بازیگر
جدیدی جایگزین بن افلک
 46ساله خواهد شد.

...

سینمای جهان
«استیون سودربرگ»

با تلفن همراه فیلم می سازد
میــزان « -اســتیون ســودربرگ» کارگــردان صاحب نــام
سینمای جهان که با کارگردانی «یازده یار اوشن» به شهرت
رســید ،در تازهترین تجربه کارگردانی خود ســراغ ســاخت
فیلمی با مضمون فناوری رفته اســت .او قصد دارد به سبک
فیلم سینمایی «نارنگی» از گوشــی تلفن همراه برای ضبط
صحنههایاینپروژهسینماییاستفادهکند.سودربرگفیلم
سازمستقلآمریکاییسابقهایطوالنیدرساختفیلمهای
تجربیداردومعمو ًالازروشهایسنتیفیلمسازیاستفاده
نکرده اســت .البته او چند ســالی است که از ســینما فاصله
گرفتهوآخریناثرشبهسال 2013وفیلم«عوارضجانبی»
برمیگردد .بازگشــت او به سینما ،همزمان اســت با اکران
«لوگانخوششانس»کهازمهرماهامسال،شروعمیشود.
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