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«دیوار به دیوار »2
سریال نوروزی شبکه سه شد

...
اخبار

اعالم جزئیات جدید از
«شبی با عبدی» وفصل پنجم «خندوانه»

پردیس سینمایی کوروش به بورس می رود
ســیدعباس صالحــی وزیر فرهنــگ و ارشــاد اســامی به
پیوستن پردیس سینمایی کوروش تهران به بورس واکنش
نشــان داد و درباره این اتفــاق در توئیتی نوشــت« :حضور
پردیس ها و فیلم های ســینمایی در بورس ،فرصت سازی
جدید برای اقتصاد هنر است .با ورود پردیس کوروش و پنج
تا  10فیلم سینمایی این مسیر آغاز میشود».

گشایش اولین سالن اختصاصی هنروتجربه
خبرآنالین  -اولین سالن اختصاصی سینمای هنروتجربه
در مجموعه ســینمایی فرهنگ تهــران از امروز شــنبه 26
اسفند آغاز به کار میکند.
روابــط عمومــی گــروه هنروتجربه اعــام کرد ،بــا توجه به
اتمام مراحل ســاخت اولین ســالن اختصاصی ســینمای
هنروتجربه با ظرفیت  64صندلی در مجموعه ســینمایی
فرهنــگ تهران بــه اطــاع کلیــه عالقه مندان این ســینما
می رســاند از تاریــخ  26اســفند نمایــش کلیــه فیلم های
هنروتجربه در این سالن آغاز خواهد شد.
همچنیــن در اولین فرصــت بعــد از تعطیالت نوروز ســال
 1397با حضــور محمدمهدی حیدریان ،رئیس ســازمان
سینمایی مراســم افتتاح رسمی این ســالن برگزار خواهد
شد.

فصل«اکرانفیلمخارجی»
بهنظامنامهجدیداکران،راهپیداکرد

»

مهر  -محمد احسانی مدیر شبکه نسیم درباره جزئیات برنامه «شــبی با عبدی» که قرار است بعد از تعطیالت
نوروز 97روی آنتن این شبکه برود گفت«« :شبی با عبدی» با محوریت خود اکبر عبدی به تولید و پخش میرسد.
این مجموعه یک بخش نمایشی دارد و با محوریت خود اکبر عبدی و آثار وی و کاراکترهایی که بازی کرده است
تولید می شود ».وی ادامه داد« :بخشــی از برنامه که محمدحسین لطیفی کارگردانی آن را بر عهده دارد نیز به
صورت گفت وگومحور اســت و مهمانانی که در ســریال یا مجموعه ای با اکبر عبدی همبازی بوده اند به برنامه
دعوت میشوند و او درباره آن آثار حرف میزند و به نوعی خاطرهبازی است».

مدیرشبکهنسیمدربارهاینبرنامهکهتاکنونچندقسمت
ازآنضبطشدهاست،توضیحداد«:وجهتمایزمهمبرنامه
«شبی با عبدی» این اســت که او چندین کاراکتر دارد .او
هم خودش بازی میکند هم با پارتنــرش بازی دارد و هم
بامردمیکهدراستودیوحضوردارندهمبازیمیشود».
احسانی درباره این که چه تدبیری پیشبینی شده است
تا این برنامــه مثل دیگــر برنامههــای ترکیبی به ســمت
سلبریتیها نرود ،اظهار کرد« :ما برای این که این مسئله
را حل کنیم در برنامهها به سمت بخشهای دیگری غیر
ازگفتوگوباچهرههارفتهایمکهدرپخشمیبینید».
▪سلبریتیها در فصل جدید «خندوانه» کمتر حضور
دارند

وی بــا اشــاره بــه ایــن رویکــرد در «خندوانــه» یــادآور
شــد« :مــا در «خندوانــه» هــم بخش هــای مجزایــی
مثــل «خنداننده شــو» را اضافــه کردیم تــا آن حجم از
گفت وگو بــا ســلبریتی ها پایین بیایــد .در فصل پنجم

«خندوانــه» نیز ترکیب به این صورت پیش بینی شــده
اســت که مهمانــان بــه آن معنــا ســلبریتی نباشــند تا
تشــابهی با مهمانان «دورهمی» و دیگر برنامه ها پیش
نیایــد .مهمانان در فصــل جدید «خندوانه» بیشــتر از
حوزه های دیگر و به طور مثال از برگزیدگان اجتماعی
هستند ».مدیر شبکه نسیم در پایان درباره زمان پخش
«دورهمی» و همچنین دلیل پخش نشدن برنامه های
جدید اظهار کرد«« :دورهمی» تا آخر تعطیالت پخش
می شــود ،عوامل برنامه هم تعهداتی به شبکه دارند و
برآوردی وجــود دارد که باید به آن عمــل کنند و براین
اســاس برنامه هنــوز در حــال ضبط اســت .مــا هم به
دلیل پخــش «دورهمی» خواســتیم برنامه های جدید
به صــورت همزمــان روی آنتن نــرود تا شــباهت های
برنامه ها هــم کمتر شــود ».وی در پایان دربــاره موزه
«دورهمی» نیز گفت« :هدایای موزه تقریب ًا جمع آوری
شده و قرار اســت طی مراســمی برای آسیب دیدگان
زلزله کرمانشاه ارائه شود».

فــارس  -نظام نامــه اکران سراســری توســط ســازمان
ســینمایی ابالغ شــد .این نظام نامه در  49مــاده و 41
تبصره بــه تصویــب معاون وزیــر و رئیــس ســازمان امور
سینمایی و ســمعی و بصری رسید .در بند  21نظام نامه
وضعیت ســئانس های گردشــی مجاز نمایش یک فیلم
در سالن سینما مشخص شــده و در این نظام نامه تاکید
شده است که سئانس های گردشــی از  12یا  16و 20
یا  18 ،14یــا  22خواهد بــود در ســئانس های فرد هم
ســاعت  17 ،13یــا  21و  19 ،15و  23خواهــد بود .با
این تصمیم دیگر سالن های سینما نمی توانند هر زمان
که خواســتند به فیلم ها ســئانس گردشــی ارائه دهند.
شروع سئانس در سالنهای سینما در تبصره 1ماده 21
مشخصشدهاستوباتصمیمگرفتهشدهشروعسئانس
سالن سینما از ساعت ( 12زوج) و ( 13فرد) خواهد بود.
بااینتصمیماحتما ًالصبحهاسینماهادراختیارمدارس
قرار خواهد گرفت.
در ایــن نظام نامــه تکلیــف فیلــم خارجی بــرای نمایش
مشخص شد .تنها آثار خارجی می توانند نمایش داشته

عرضه محصوالت جانبی «فیلشاه» همزمان با اکران
مهر  -عبدالحمید قره داغی مدیرعامل انتشارات «سوره
مهــر» دربــاره محصــوالت فرهنگــی جانبــی پویانمایــی
ســینمایی «فیلشــاه» که از زمان اکران عمومی عرضه آن
آغاز شــد ،گفت« :کتــاب قصــه و رنگ آمیزی «فیلشــاه» را
برای توزیع در ســینماهای نمایش دهنــده این پویانمایی

«آی فیلم  »2امروز افتتاح می شود
کانال چهارم شــبکه بین المللی آی فیلم ،امروز شنبه 26
اسفند با حضور رئیس سازمان صداوسیما افتتاح میشود.
به گــزارش ایســنا ،کانــال «آی فیلــم  »2با مدیریــت ناصر
حجازی فر ،روز شــنبه با حضور عبدالعلی علی عســکری،
رئیس ســازمان صدا وســیما برای فارســی زبانان خارج از
کشور تأســیس می شــود« .آی فیلم  »2قرار است همچون
کانال های عربی و انگلیسی شــبکه آی فیلم به صورت 24
ســاعته فیلم و ســریال های ایرانی را برای فارســی زبانان
منطقه آســیای مرکزی و به ویژه فارســی زبانان دو کشــور
تاجیکستان و افغانستان به نمایش بگذارد.

برای نخستین بار

سلبریتیها
کمتر به
خندوانه
میآیند
«

باشگاهخبرنگارانجوان-درحالیکهپیشازاینقراربود،سریال«آرماندو»بهکارگردانیاحسانعبدیپوردرایامنوروزاز
اینشبکهپخششود؛باتغییرکنداکتورسریال«دیواربهدیوار»2ساختهسامانمقدمجایگزینآنشد.گفتنیاستتاکنون
حدود 80درصداز«دیواربهدیوار»2مقابلدوربینرفتهومراحلفنینیزهمزمانباتولیددرحالانجاماست.

سینمایی تولید کرده ایم که از روز شنبه  26اسفند توسط
موسسه بهمن سبز عرضه می شــود و به فروش می رسد».
وی در توضیــح بیشــتر بیــان کــرد« :محتوای ایــن کتاب،
قصه ای بر اساس شــخصیت های قصه «فیلشاه» است که
امــکان رنگ آمیزی نیز برای خردســاالن و کودکان وجود

دارد .عالوه براینها ،برچسب شخصیتها را نیز به عنوان
هدیه به این مجموعه اضافه کردهایم».
مدیرعاملانتشارات«سورهمهر»بابیاناینکهمجموعهای
از محصوالت جانبی برای پویانمایی ســینمایی «فیلشاه»
در دست تدوین و تولید اســت ،افزود« :آن چه که در آینده

باشند که از موسسه رســانه های تصویری مجوز بگیرند
و تنهــا  40درصــد از درآمد نمایــش خارجــی در اختیار
ســالن ســینما قرار می گیــرد و  60درصد باقــی مانده
ســهم موسســه رســانه های تصویری خواهد بــود .تنها
پردیس های سینمایی با شــرایط خاص مجاز به نمایش
فیلم خارجی هستند.
سالن های سینما که در اختیار گروه آزاد قرار می گیرد
در ماده  44آمده است :ســقف تعداد سالن برای گروه
آزاد  15ســینما و حداکثــر زمــان مجــاز نمایــش فیلم
پنج هفته خواهد بود.اگر شــرایط اکران فیلم مناســب
بود کارگروه اکــران بــرای افزایش حداکثر ســه هفته
به اکــران فیلم تصمیــم خواهد گرفت .ایــن تصمیم در
شرایطی گرفته شده است که سال های گذشته برخی
از فیلم ها در گــروه آزاد با فروش بســیار خــوب مواجه
شدند و ســالن های زیادی در اختیار داشــتند .اکران
گروه آزاد از اردیبهشــت و هر ماه یک فیلم خواهد بود.
موسســات توزیع هر شــش ماه تنها مجاز به اکران یک
فیلم در گروه آزاد هستند.

نزدیک بــه محصوالت فرهنگــی مذکور اضافه می شــود،
کتاب داستان «فیلشاه» است که برای گروه سنی کودک
و نوجوان چاپ خواهد شــد ».وی در پایــان گفت« :عالوه
بر این ها ،مجموعه آلبوم قصه «فیلشــاه» داریم که شــامل
فلش کارت هایی اســت که هرکدام یک بخــش قصه فیلم
را بر مبنــای شــخصیت های فیلم روایت می کننــد که این
محصول در فروردین و اردیبهشت  97و شاید بخشی از آن
در سیویکمین نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد».

...
تئاتر

امشب ،آخرین اجرای «الیور توئیست»
نمایش موزیــکال «الیور توئیســت» با  122اجــرا و بیش از
 100هزار تماشاگر به ایستگاه پایانی اجرای خود در تاالر
وحدت رسید.
به گزارش مهر ،امشب نمایش موزیکال «الیور توئیست» با
صد و بیســت و دومین اجرا به کار خود پایــان می دهد .این
نمایش که از آذر امســال اجراهای خــود را در تاالر وحدت
آغاز کرد 26 ،اسفند آخرین اجرای خود را روی صحنه تاالر
وحدت میبرد.
عالوه برگروه موسیقی «بادی کارا» به رهبری بردیا کیارس
و گروه آوازی به سرپرســتی هــادی قضات ،بیــش از 100
بازیگر خردســال و هنرمندان جوان تئاتر که در دوره های
فشــرده آواز و حرکت آموزش دیده بودند عالوه بر حرکات
فرم و هــم آوایــی در صحنه های مختلــف موزیــکال «الیور
توئیست» در کنار چهرههای شناخته شدهای همچون آتیال
پسیانی ،مهناز افشار ،نوید محمدزاده ،سعید چنگیزیان،
ستاره پســیانی ،هوتن شــکیبا ،داریوش موفق و امیر کاوه
آهنین جانایفای نقش کردند.

شفیعی از مدیریت تئاتر خداحافظی کرد
مهــدی شــفیعی بــا انتشــار یادداشــتی از مدیریــت تئاتــر
خداحافظیکردوانتصابشهرامکرمیراتبریکگفت.
به گــزارش ایلنا،نامــه خداحافظی مهدی شــفیعی از مرکز
هنرهاینمایشیوحمایتویازشهرامکرمیدرحالیمنتشر
شــده که هنوز خبری رسمی از ســوی معاونت هنری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی برمعرفی مدیرکل جدید این
مرکزمنتشرنشدهاست.درهفتهاخیروباشنیدهشدنزمزمه
تغییر شفیعی،نامهای با سه هزار امضای اهالی تئاتر خطاب
به حسینی معاون هنری وزیر منتشر شد که خواستار ابقای
شفیعیبودند.متننامهمهدیشفیعیبهشرحزیراست:
از تئاتــر آموختهامکه به «پایان» بیندیشــم و امیــدوارم که در
سالهای بودن درجایگاه مدیریتی به بضاعت تئاتر با یاری و
همنفسیهنرمندانشریفونجیبتئاتروهمکارانکوشایم،
چیزی افزوده باشــم .اکنون در ایســتگاه آخــر بایدفروتنانه
عرض کنم آن چه باقی است ،ارزش افزوده اعتماد و اعتباری
استکهازهمقدمیوهمنفسیبااصحابشریفتئاتربهمن
ارزانیشد.
قدردانم! از التفات و الطاف شخصیتهایی که با امضاهای
خویش ،پیش از شخص من به شخصیت تئاتر و ارج نهادن به
شاخصههایی میاندیشند که خود خلق کرده و نگران ثبت
و ثبات نقش خویش در مدیریت تئاتــر بودند .من نیز این درد
ودغدغهراداشتمواکنونکهاینالتفاتباحضورهنرمندی
برآمدهازمتنتئاترمقارنمیشود،امیدوارمکهکریمانهتراز
پیش ،با برادرم شهرام کرمی که از همکاران کوشایم در این
سالهابودهاست،بهروزگارروشنتریبیندیشیم.
اینسالهامداراراتمرینکردیمبرایتعالیتئاتروامیدوارم
که با جلب روزافزون حمایت دولت و قانونگذاران و حمایت
مضاعف هنرمندان برای ارتقا و گســترش تئاتــر در کنار هم
بمانیم.کوتاهآنکه،تقارناینتغییرباحلولسالنووبهاردر
راهرابهمیمنتدانستهوامیدوارمبهنشاططبیعت،بضاعت
اندکممشمولاغماضپروردگارهنرشودکه:
بندههمانبهکهزتقصیرخویش،عذربهدرگاهخدایآورد
ورنهسزاوارخداوندیاش،کسنتواندکهبهجایآورد
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