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ایسنا  -سینماهای ایران با پخش سه بازی کشورمان در جام جهانی فوتبال ،بیش از یک و نیم میلیارد تومان فروش کردند .به گفته یکی از
مسئوالن سینماتیکت ،بازی اول در  ،75بازی دوم در حدود  90و بازی سوم در  80سالن به نمایش درآمده است .آمار همچنین حاکی از آن
است که برای این سه مسابقه ،سینماها بیش از 90هزار بلیت فروختهاند و بیش از هفتاد درصد سالنهای پخش بازیها در تهران بوده است.

فروش  1.5میلیاردی فوتبال
در سینماها

...

پیش از ایــن ،اولین بار به عنــوان مهمان در برنامه
«خندوانــه» حضــور یافتــه بــود و در آن برنامــه بــه
درخواســت رامبــد قــرار بر این شــد که بــه عنوان
کمدیــن بــا برنامه همــراه شــود و اســتندآپ اجرا
کند .در ادامــه ،اجراهای او چنــدان موفق نبود و
نتوانســت اتفاق خوبی را بــرای این بازیگر ســابق ًا
محبوب رقم بزند .تا این که اتاق فکر «خندوانه» در
فصل جدید ،شــخصیت جدیدی بــرای او طراحی
کرد .حاال «ارژنگ» در کنار شخصیتی مانند «کیا»،
مورد استقبال مردم قرار گرفته و توانسته است بار
دیگر ارژنگ امیرفضلــی و توانایی هایــش را که از
یادها رفته بود ،به مردم یادآوری کند.

سینمای جهان

با حضور 3چهره ایرانی

 928سینماگر به آکادمی اسکار دعوت شدند
آکادمی اســکار امســال با دعوت از  928نفر از چهره های
ســینمایی ،رکوردی در زمینــه افزایش اعضایــش به جای
گذاشت و در این میان از سه چهره ایرانی نیز دعوت کرد.
به گزارش مهر ،در حالی که آکادمی اســکار ســال پیش از
 774عضو جدید برای پیوســتن به آکادمی خبر داده بود،
امسال با دعوت از  928نفر دســت به اقدامی متفاوت زده
است .این در حالی است که سال 2016از 683نفر و سال
 2015از  322نفر برای پیوســتن به آکادمی دعوت شده
بود که ارقام بزرگی محسوب می شــدند .از ایران ،حسین
جعفریان از فیلم «فروشــنده» در بخش فیلم برداران ،علی
عســگری و فرنوش صمــدی ســازندگان فیلم «ســکوت» و
«نگاه» در میان ســازندگان پویانمایی و فیلم کوتاه از جمله
افرادی هستند که برای پیوستن به آکادمی اسکار انتخاب
شدهاند.
افزایــش اعضای آکادمی بــه بیش از  9200نفر تالشــی
برای افزایش تنوع اســت که از ســال  2016و با هشتگ
اســکار خیلی ســفید اســت ،ایجاد شــد .دو هفتــه پس از
شــروع این کمپین آکادمی اعــام کرد هدفــش دو برابر
کردن اعضا تا ســال  2020بــا افزودن بر تعــداد اعضای
جدید و انتخــاب در میان زنــان و رنگین پوســتان خواهد
بــود .در صورتــی که همــه اعضای دعوت شــده در ســال
 2018به این دعوت پاســخ مثبت بگویند ،تعداد اعضای
آکادمی به رقــم  9226نفر خواهد رســید .در عین حال
این افــراد اگر دعــوت را بپذیرند میزان اعضــای آکادمی
در میان رنگین پوســتان را که در ســال  2017برابر 13
درصد بود به  16درصد در ســال  2018می رسانند .در
همین حال در میــان افراد جدید  49درصد زن هســتند
که موجب می شــود تعداد زنان عضو اسکار از  28درصد
در ســال  2017به  31درصــد افزایش یابــد .بازیگرانی
چون تیفانی هدیش ،کمیل نانجیانی ،تیموتی شــاالمه،
امیلی کالرک و لنا هیدی در میان دعوت شدگان امسال
جای دارند.

«ارژنگ»چهآوردهایبرای«خندوانه»دارد؟

معامله دوسربرد «ارژنگ» و «خندوانه

»

مائده کاشــیان  -اگر «خندوانه» را در فصل جدید
دیده باشید ،شخصیت جدید این برنامه را دیدهاید؛
«ارژنگ» با بــازی ارژنــگ امیرفضلی که بــه عنوان
نماینده مــردم در میــان تماشــاگران می نشــیند و
معمــو ًال وســط گفت وگوی رامبــد جوان بــا مهمان
برنامه یا در پالتــوی ابتدایی برنامه ،نکاتی را مطرح
می کنــد .می توان گفــت حضور این شــخصیت در
برنامــه ،معاملــه دوســربردی اســت که هم بــه نفع

برنامه و هم به نفع ارژنگ امیرفضلی تمام شــده و از
همه مهم تر موفق شده اســت نظر مخاطبان برنامه
را هم جلب کند .امروز نگاهی می اندازیم به آن چه
«خندوانه» و «ارژنگ» برای یکدیگر انجام دادهاند.

«خندوانه»چهنفعیبرای«ارژنگ»دارد؟
موضــوع خیلی ســاده اســت .ارژنــگ امیرفضلی

1

رهایی ازبند تکرار

هرچقدر هم که شــخصیت هایی
مانند «بایرام»« ،کیا» و «خانومی»
موفق باشــند ،امــا بعــد از مدتی
ممکــن اســت بــه تکــرار بیفتند.
پس رامبــد جــوان قبل از ایــن که شــخصیت های
جذاب برنامه ،محبوبیت شــان را از دست بدهند،
چــاره ای اندیشــید و شــخصیت جدیــدی بــه نــام
«ارژنگ» را در فصل جدید رو کرد .او با یک انتخاب
مناسب ،از نوســتالژی مخاطبان نسبت به ارژنگ
امیرفضلــی اســتفاده کــرد و از او کــه بــه نوعــی
فراموش شــده بــود ،بهره گرفــت .حتی ســبیل و
لبــاس دهــه هفتــادی شــخصیت «ارژنــگ» هم تا
حــدی در خدمــت همیــن حــس نوســتالژی قرار
گرفته است.

۲

پاسخ به انتقادات

معمول اســت که هــر برنامه
تلویزیونــی ،جــذاب باشــد و
دیده شــود ،از مخاطبانی که
گاهی سلیقه متفاوتی دارند،
بازخوردهــای منفی هــم می گیرد .ایــن روند
از ابتــدای شــروع «خندوانــه» تا همیــن امروز
هم بوده و همیشــه انتقاداتــی از رامبد جوان و
اهداف برنامهاش مطرح شده است؛ انتقاداتی
که رامبد مورد به مورد آن ها را در برنامه مطرح
نمی کند و پاســخی به آن ها نمی دهد .این جا
هم رســالت مهــم تعاملی کــردن برنامــه برای
«ارژنگ» در نظر گرفته شده است .او به عنوان
نماینــده مخاطبان ،انتقادات آن هــا را با کمی
اغراق و با چاشنی طنز مطرح و به نوعی ،فرصت
پاسخگویی را برای رامبد هم فراهم میکند.

۳

شوخی با ژست منتقد

حضــور «ارژنــگ» تنهــا برای
پاسخبهانتقاداتاز«خندوانه»
نیست .کارکرد مهم دیگر این
شخصیت ،کنایه ای است که
اهالی «خندوانه» به ژستهای منتقد روشنفکر
میزننــد؛ آدمهایــی کــه همــه مــا اطرافمان
دیدهایم.کسانیکههمیشهمیخواهندحرفی
فراتربزنند،ژستعمیقبودنوروشنفکربودنرا
بهخودبگیرندوهمیشهونسبتبههمهاتفاقات
منتقدهستند.افرادیکهنهفقطپایتلویزیون،
بلکه در فضای مجازی ،به ویژه اینســتاگرام هم
میتوانبهوفورپیدایشانکرد.

...

تلویزیون

پرونده «هیئت مدیره» بسته شد
صبــا  -بعــد از پخــش ســریال نــوروزی «هیئــت مدیــره»
بــه کارگردانــی مازیار میــری ،بنا بــه گفتــه تهیه کننده و
نویســنده قرار بــود ،فصل بعدی این ســریال نیز ســاخته
شــود .اما با گذشــت زمانی طوالنــی از پایــان پخش این
ســریال ،هنوز هیــچ خبــری از اعــام قطعی ســازمان به
تهیه کننــده نیســت و ســاخت ادامــه «هیئت مدیــره» در
هالــه ای از ابهام قــرار گرفت .مهــران رســام تهیه کننده
ســریال در گفت وگو با صبا درباره ســاخت فصل دوم این
ســریال گفت« :در ابتدا شــاید تصمیماتی برای ســاخت
فصل دوم این ســریال بود ،اما بعد از مدتی ساخت فصل
دوم کال منتفی شــد و ما هیچ برنامه ای برای شروع سری
جدید این سریال نداریم و این سریال در همان سری اول
خود به اتمام رسید».

گزارش رسمی سینماتیکت از فروش سینماها در بهار 97

 46درصد افزایش فروش 40،درصد افزایش مخاطب
اکران بهار هرچند با گالیه شماری از سینماداران و تهیه کنندگان از اکران
فیلم هایشان در شرایطی نابرابر همراه بود ،اما مقایسه آمار بهار  97با سال
گذشته ،بهبود وضع سینمای ایران را از نظر جذب مخاطب و فروش بیشتر
نشان میدهد.
به گزارش سینماتیکت ،فروش حدود 85میلیاردی فیلم ها در بهار امسال
در شرایطی صورت گرفت که مجموع فروش فیلمهای بهار  ،96حدود 58
میلیارد تومان بود .بدین ترتیب ســینماها با رشد فروش  46درصدی خود
نسبت به سال گذشته بهاری پررونقتر را پشت سر گذاشتند .یکی از عوامل
مؤثر در رشــد فروش فیلم ها را می توان نوســازی و افتتــاح چندین پردیس
ســینمایی مجهز دانســت .اگرچه با افزایش قیمت بلیت سینماها احتمال
می رفت اکران بهار به ویژه اکران نوروزی با ریزش مخاطب همراه باشد اما
مقایسه آمار نشــان می دهد ســینماها در بهار  97با 9میلیون و  827هزار
مخاطب توانســته اند تعداد مخاطبان خود را حدود دو میلیون و 800هزار
نفر افزایش دهند و در زمینه جذب مخاطب نسبت به بهار 96به رشدی بیش
از  40درصد برسند که عدد قابل توجهیاست .همچنین پرفروشترین روز

بهار  96روز یازده فروردین با فروش  1.457میلیــارد و پرفروش ترین روز
بهار  97روز هفت فروردین با فروش  2.188میلیارد بوده است.
در بهار  97برعکس سال گذشته ،رکورد فروش تاریخ سینمای ایران جابه
جانشدتا«نهنگعنبر»2بافروش 21میلیاردتومانهمچنانپرفروشترین
فیلم تاریخ ســینمای ایران باقی بماند .اما فیلم «التاری» توانست با فروش
 14.700میلیارد تومان ،دومین فیلم پرفروش غیرکمدی سینمای ایران
پساز «فروشنده» لقب گیرد .سه فیلم کمدی بهار پارسال یعنی «گشت ،»2
«خوب ،بد ،جلف» و «نهنگ عنبر »2در مجموع بیش از  50میلیارد فروختند
که رقم قابل توجهی است .اما مجموع فروش پنج فیلم کمدی در بهار 97در
حدود  40میلیارد تومان بود که نشان می دهد کمدی های بهار  96بیشتر
موفق به جذب مخاطب شــده اند« .مصادره» با  15.6میلیارد« ،التاری» با
 14.7میلیارد و «به وقت شــام» با  13میلیارد تومان ســه فیلم صدرنشــین
جدول فروش بهار امسال بودند در حالی که «گشت  »2صدرنشین جدول
بهار ســال گذشــته 19 ،میلیارد و «خوب ،بد ،جلف» فیلــم دوم جدول 16
میلیارد تومان فروش داشــتند.از دیگر نکات قابل توجــه بهار  97می توان

به نمایش بازی های فوتبال در سینماها اشاره کرد .میزان استقبال از این
بازیها آنقدر زیاد بود که بازی ایران و مراکش با 23هزار مخاطب و مجموع
فروش  405میلیــون تومان پس از «تگزاس» و «خجالت نکش» ،رتبه ســوم
جدول فروش هفتگی در آخرین هفته خرداد را از آن خود کرد و باالتر از دیگر
فیلمهای در حال اکران قرار گرفت.

باربد بابایی :فشارهای بیرون رسانه اجازه
ساخت برنامه را به ما نمی دهد
باربد بابایی مجری برنامه موســیقایی «شب کوک» درباره
مخالفت مدیران تلویزیون با ساخت برنامههای موسیقایی
ابراز نارضایتی کرد.
این مجری و برنامه ساز تلویزیون در گفت وگو با مهر درباره
برنامه هــای موســیقایی خود بیان کــرد« :فکــر می کنم ما
داریــم رکورد جدیــدی در گینس می زنیم چرا که ســاخت
برنامه های جدیدی را شروع می کنیم که ادامه تولید آن ها
میسر نمی شود یا قرار اســت با تغییر دکور دوباره به پخش
برسند اما این اتفاق رخ نمیدهد یا بعد از چند قسمت پخش
آن ها متوقف می شــود».بابایی درباره مشــکالت ســاخت
برنامه های موســیقی در تلویزیون اظهار کــرد« :ما بارها با
مدیران گفت وگــو کردیم ولی با این فضــا ظاهر ًا نمی توان
کاری انجام داد .فکر میکنم بیشتر فشارها از بیرون رسانه
اســت تا فشــارهای درونی ،امــا در هر حال اجازه ســاخت
برنامهها را به ما نمی دهند و ما کم کار میکنیم .اکنون هم
فقط یک یا دو برنامه در حوزه موسیقی داریم که آنها هم به
صورت تخصصی در این حوزه کار نمیکنند».

رابرت دنیرو در هالیوود ستاره می گیرد
اتاق بازرگانی هالیوود اســامی دریافت کنندگان ستاره
در پیاده روی مشاهیر در سال  2019را اعالم کرد.
به گزارش مهر ،در بخش ســینما 9چهــره از جمله رابرت
دنیرو ،دنیل کریگ ،گیرمو دل تــورو ،آن هاتاوی و لوپیتا
نیونگ او انتخاب شــده اند تا ســال  2019در پیاده روی
مشــاهیر ستاره شــان را دریافــت کننــد .تلویزیونی هــا
نیــز  12نماینــده در ایــن اتفــاق دارنــد .همچنیــن 11
چهره موسیقایی و ســه چهره تئاتری قرار است در بولوار
هالیوود ،ستاره دار شــوند .تاریخ دقیق مراسم تجلیل از
این ستاره ها اعالم نشده است.
پیاده روی مشاهیر هالیوود که از جاذبه های گردشگری
لس آنجلس محســوب می شــود ،بیــن بولــوار هالیوود و
خیابان ویــن قــرار دارد .در این پیاده رو بیــش از 2500
ســتاره برای بازیگــران ،کارگردانــان ،موســیقی دانان،
تهیه کنندگان ،گروه های تئاتری و شخصیت های تخیلی
نصب شــده اســت .مدیریت این پیاده رو با اتاق بازرگانی
هالیــوود و نگهــداری از آن بر عهــده مجموعــه ای بــه نام
«هالیوود هیستوریک تراست» است.
از دریافت کننــدگان اخیــر ایــن ســتاره می توان بــه هیو
جکمن در سال  ،2012وین دیزل و جیمز فرانکو در سال
 ،2013کیت وینسلت در سال  ،2014ویل فارل و دانیل
رادکلیف در سال  ،2015اســتیو کارل ،مایکل کیتون،
رایــان رینولدز و جــودی فاســتر در ســال  ،2016کرت
راســل ،دواین جانســون ،کریس پرت و وایوال دیویس در
سال  2017و زویی سالدانا در سال  2018اشاره کرد.
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