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سینمای جهان

«همه میدانند» با قواعد فیلمهای
خارجی اکران میشود

حضور در جام جهانی ،ویل اسمیت را
پرفالوئرترین کرد
ویل اســمیت به لطف حضــور در
مراســم اختتامیــه جــام جهانــی
فوتبال ،به پرمخاطبترین بازیگر
شبکههای اجتماعی بدل شد.
بــه گــزارش مهــر ،ویل اســمیت
جایــگاه نخســت مخاطــب را در
شــبکههای اجتماعــی به دســت
آورد .این جایگاه به لطف مخاطب  ۱.۳میلیون نفری طی
یک هفته کسب شد و رشدی  ۲۷۰درصدی را تجربه کرد.
ویل اســمیت و نیکی َجــم خواننده و آهنگ ســاز آمریکایی
همراه با ایرا ایســت ِرفی خواننده اهل کوزوو ،آهنگ رسمی
جــام جهانــی  ۲۰۱۸روســیه را در مراســم اختتامیــه در
ورزشــگاه لوژنیکــی مســکو اجــرا کردنــد .ایــن ردهبندی
بــه طبقهبنــدی پرمخاطبتریــن بازیگران در شــبکههای
اجتماعی شامل فیس بوک ،اینستاگرام ،توئیتر ،یوتیوب و
گوگل پالس میپردازد.
پس از اسمیت ،لین مانوئل میراندا و دواین جانسون جای
دارند .جانسون که هفته پیش در رده هفت بود به مدد اکران
فیلم جدیدش با عنوان «آسمان خراش» جایگاه بهتری پیدا
کرد .تیلر پری نیز برای نخستین بار وارد این ردهبندی شده
و در جایگاه چهارم قرار گرفته است .وی ۴۴۵هزار مخاطب
در فیسبوک داشت و  ۱۲۲هزار الیک خورد .کریس اوانز،
جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است.

جشنواره رم از ایزابل هوپر تجلیل میکند
جشــنواره فیلــم «رم» ،جایزه یک
عمــر دســتاورد هنری خــود را به
ایزابل هوپر اهدا میکند.
به گزارش مهر ،جشنواره فیلم رم
دریافتکننده دومین جایزه یک
عمر دستاورد هنری خود در دوره
پیش رو را معرفی کــرد .در حالی
که پیشتر اعالم شــده بود این جشــنواره قصد دارد امسال
از مارتیــن اسکورســیزی تجلیل کنــد ،اکنون اعالم شــده
است ایزابل هوپر بازیگر فرانسوی ،یک جایزه مهم را از این
جشنوارهدریافتخواهدکرد.تونیسرویلوبازیگرایتالیایی
این جایزه را به بازیگر پرافتخار فرانسوی در رم اهدا میکند.
هوپر با جمــع متنوعی از فیلم ســازان اروپایــی و آمریکایی
همکاری کرده که از ژان لوک گدار تا مارکو ف ِرری ،برادران
تاویانی ،میشــل هانکه ،مایکل چیمینو و دیوید اوراســل را
دربرمیگیرد .سیزدهمین جشنواره فیلم رم ،از  26مهر تا
 6آبان برگزار میشود.

باشگاه خبرنگاران جوان  -محمدقاسمیمدیرشبکهشمادیروزدرنشستخبری،خبرپخشبرنامه«منوشما»رااز
دوهفتهدیگر،باهمانتیمقبلیواجرایآرشظلیپوراعالمکرد.ویهمچنیندربارهبرنامه«شبهایشفاهی»گفت:
«برنامه«شبهایشفاهی»بعدازوقفهایکهداشتبااجرایگبرلواماباتهیهکنندگیشخصیدیگررویآنتنمیرود».

سلبریتیهای عزیز! حکایت این عکسها با چهره پریشان استاد مشایخی چیست؟

سندروم عباس جدیدی!

مصطفی قاسمیان  -از روزهایی که عباس جدیدی برای
عکس یــادگاری با منصــور پورحیدری در بیمارســتان،
ســوژه فضای مجازی شــده بود ،زمان زیادی نگذشــته
است اما طبق معمول ،همهچیز به چند شوخی تلگرامی
و اینستاگرامی محدود شد و کسی درس عبرت نگرفت.
همچنان باز هم وقتی یک پیش کسوت هنر یا ورزش در
بســتر بیماری اســت ،چهرهها به عیادت او میروند و به
بهانه همین عیادت ،عکسهایشان را میاندازند و به ما
میقبوالنند که چه ارزشی برای بزرگان قائلاند.
تصویــری که میبینیــد( ،که ما بابت انتشــارش از شــما
پــوزش میخواهیم) مشــتی نمونه خروار اســت .اگر به
صفحــات اجتماعی بازیگران ســینما و تلویزیون ســری
بزنیــد ،عکسهــای مشــابه دیگــر چهرههــا را نیــز زیاد
میبینید؛ همه در همین وضعیت استاد .سلبریتیها از
همین احوال ناخوش ایشان هم نگذشتهاند و برای این
که خودی نشــان دهند و از موج عقب نیفتند ،در عکس

گرفتن با استاد بیمار ،کم نگذاشتهاند.
هیچکس با عیــادت از بیمــار مخالفتی ندارد اما ســاده
بگوییــم ،ایــن عکسانداختنها و شــوآفها برای مردم
جذابیتــی ندارد .اگــر مردم عــادی بروند و با حــال نزار
استاد مشایخی عکس بگیرند( ،که آن هم اشتباه است)
میتوانیم اینطور خودمان را قانع کنیم که آنها شــاید
فقط یک بار در عمرشان بتوانند استاد جمشید مشایخی
را از نزدیــک ببینند امــا بازیگــران دیگر چــرا؟ هرکدام
از ایــن چهرههــا چنــد بار بــا اســتاد مشــایخی همبازی
بودهاند؟ چند بار ایشان را در پشتصحنه آثار یا جشنها
و جشــنوارههای ســینمایی دیدهاند و احیانــ ًا عکس هم
انداختهاند؟
ســخنی هــم بــا ســلبریتیهای حاضــر در ایــن عکس و
عکسهــای مشــابه داشــته باشــیم .هنرمنــدان عزیز!
ســلبریتیهای گران مایه! قبل از این که ژســت بگیرید
ِ
لبخند «مــن چقدر بزرگــوارم» بزنید ،حال نزار اســتاد
و

اتفاق روز

مشایخی را ندیدید؟! هیچ فکر نکردید که نباید با جسم
ضعیف و ناتوان استاد مشــایخی عکس بیندازید؟! قبل
از ایــن کــه عکــس را در اینســتاگرامتان بگذارید ،حتی
یک نگاه گذرا به عکــس نکردید تا وخامت حال ایشــان
را بفهمید؟! حتی یک ذره هم شــک نکردید که حداقل
این عکس را منتشــر نکنید و در آرشــیو شخصیتان نگه
دارید؟!
مگر همین شما نبودید که در زمان آتشسوزی ساختمان
پالسکو ،اینســتاگرام را به خاطر سلفیهای مردم با این
ساختمان روی سرتان گذاشتید؟! مگر همین شما در آن
روزها با ژست عاقالنه به ما نگاه نکردید و از فاجعه سلفی
گرفتن با ساختمان نیمهسوخته پالسکو نگفتید؟!
باشد ،شما ثابت کردید که قدر بزرگان هنر را میدانید.
شما قدرشناسید .شما راه تجلیل از پیش کسوتان عرصه
هنر را میشناســید .اما دیگــر این ماجرا را تمــام کنید.
شوآف با چهره بیمار استاد پیش کسوت را پایان دهید.

چهره روز

فیلم«همهمیدانند»بهکارگردانیاصغرفرهادی،در
صورت درخواست برای اکران در ایران ،به عنوان یک
فیلمخارجیبررسیمیشودوبهنمایشدرمیآید.
بهگزارشصبا،پسازرونماییازآخرینساختهاصغر
فرهادی در جشــنواره «کــن» ،برنامه اکــران عمومی
«همه میدانند» در چند کشــور مختلف اعالم شد اما
خبری از اکران آن در ایران نبود ،در حالی که فرهادی
پیشتر تاکید کرده بود که میل قلبیاش نمایش آن در
ایراناست.
بااینحال،پیگیریازابراهیمداروغهزادهمعاونارزش
یابیونظارتسازمانسینمایی،حاکیازایناستکه
باوجودقطعیشدنتاریخاکرانفیلم«همهمیدانند»
درچندینکشور،هنوزدرخواستیبرایاکرانآخرین
ســاخته فرهادی در ایران به سازمان ســینمایی ارائه
نشدهاست.داروغهزادهدرتوضیحاتکوتاهیگفت:
«از آن جا کــه «همــه میدانند» طبق ضوابــط موجود
تهیهکننده ایرانی اســت و پروانه ســاخت از ســازمان
سینماییایرانندارد،فیلمخارجیمحسوبمیشود.
در نتیجه در صورت درخواست نمایش و صدور مجوز
توســط شــورای بازبینی ،این فیلم در گروه فیلمهای
خارجیاکرانخواهدشد».

ویدئوی روز

برق «حاال خورشید» رفت

علیرضا فغانی و پایان شایعات ممنوعالتصویری

برخورد صمیمانه گلزار با هوادارانش

دیروز صبــح در دقایــق ابتدایــی برنامــه «حاال
خورشــید» ،وقتی حمید ترابیان اخبــار را مرور
میکرد ،ناگهان برنامه قطع شــد و تصاویری از
طبیعــت و آنونــس تبلیغاتی برنامههای شــبکه
روی آنتن رفت! با بازگشت برنامه بعد از حدود
 50دقیقه ،مشــخص شد مشــکل ،قطعی برق
اســتودیوی برنامه بوده و رشــیدپور نیز از این موضوع عذرخواهی کرد .در
زمان قطعــی برنامه ،بالفاصله اینســتاگرام «حــاال خورشــید» تصویری از
پشتصحنه برنامه منتشر کرد که ماجرای قطعی برق را تأیید میکرد .این
برنامه برای جبران یک ساعت از زمان برنامه که به دلیل قطع برق از دست
رفته بود ،یک ساعت دیرتر تمام شد.

بعــد از انتشــار عکسهــای علیرضــا فغانی در
کنــار داور خانم فوتبــال و غیبــت دوربینهای
تلویزیــون در مراســم اســتقبال از او ،شــایعاتی
دربــاره ممنوعالتصویری اش منتشــر شــد .در
همین حال ،انتشــار یــک گفتوگوی جنجالی
نیز از این داور به شــایعات دامن زد .مدیر شبکه
ورزش این شــایعات را تکذیب کرد و گفت مصاحبههای او پخش شــده و به
صورت حضوری هم با این داور فوتبال گفتوگو خواهند کرد .با این حال،
شــایعات همچنان به قوت خودشــان باقی بودند تا این که علیرضا فغانی،
شنبهشــب به عنوان مهمان در برنامه «ورزش از نــگاه دو» حضور یافت و به
شک و شبهات درباره ممنوعالتصویریاش ،پایان داد.

محمدرضا گلزار شنبهشب برای اکران مردمی
فیلــم «دلــم میخــواد» بــه کارگردانــی بهمن
فرمانآرا ،در پردیس ســینمایی کوروش حاضر
و طبق معمــول با اســتقبال عجیــب مخاطبان
روبهرو شد .در ویدئوی کوتاهی که از این مراسم
منتشر شده ،وقتی گلزار در فضای جداگانهای
با رســانهها مصاحبه میکرد ،صدای هوادارانش شــنیده میشد که به در
میکوبیدندومیخواستنداینستارهسینماراببینندکهگلزارگفتوگویش
را قطع کرد و از پشت در شیشهای با هوادارانش دیدار کرد .برخورد گرم او
با هوادارانش در ویدئوهایی که از اکران این فیلم منتشــر شده ،مورد توجه
کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.

...

سینمای ایران

جزئیات هجدهمین جشن
دنیای تصویر
امید معلــم دبیر هجدهمین جشــن دنیــای تصویر ،ضمن
تشــریح جزئیات برگزاری این دوره جشــن ،از تغییر در دو
جایزه اصلی این رویداد خبر داد.
به گزارش مهر ،دبیر جشن هجدهم دنیای تصویر با اشاره
به فراینــد داوری آثار گفــت« :در این دوره کلیــه تولیدات
ســال  ۹۶را ارزیابــی خواهیم کــرد که بــازه زمانــی آن از
ابتدای اکران  ۹۶تا اکران نوروز  ۹۷را شامل میشود .در
تلویزیون هم همه تولیدات ســال  ۹۶بهعالوه سریالهای
نوروز  ۹۷داوری می شــود .البته داوری برخی ســریالها
مانند «ســاخت ایران» یا «گلشــیفته» به دلیل ادامه پخش
آنها تا نزدیک بازه برگزاری جشــن ،بــه دوره بعد موکول
خواهد شد».
▪تغییر در دو جایزه اصلی

امید معلــم در ادامه به تغییر دو جایزه اصلی جشــن حافظ
اشاره کرد و در توضیح آن گفت« :نشان عباس کیارستمی
از جایزههای اصلی جشن اســت که در دو سال گذشته بر
اساس مالکهایی اهدا شــد اما از امســال تعریف تازهای
برای این نشــان در نظر گرفتهایم که براســاس آن ،نشــان
عباس کیارستمی در جشن حافظ به بهترین فیلم اول سال
که با رویکرد و نگاه تجربی ساخته شده باشد ،اهدا خواهد
شد .برای این بخش نامزد هم معرفی خواهیم کرد و بیشتر
توجهمان به فیلمهای اول کوچک و تولیدشده با امکانات
محدود خواهد بود».
دبیــر هجدهمین جشــن حافظ ،دربــاره دومیــن تغییر در
فراینــد اهــدای جوایز جشــن هــم افــزود« :جایــزه چهره
تلویزیونی ســال ،از جوایزی است که در سالهای گذشته
با اقبال مردم مواجه بوده است و بر همین اساس ،تصمیم
گرفتهایــم در ایــن دوره داوری و انتخاب چهره ســال را به
مردم واگذار کنیم .بر این اساس ،امسال مردم میتوانند از
میان ۱۲نامزدی که ما معرفی میکنیم از طریق اپلیکیشن
آپ ،نظر خود را اعالم کنند تا چهره ســال بــا آرای مردمی
انتخــاب شــود ».معلم توضیــح داد« :ایــن چهرههــا الزاما
محدود به صداوسیما نخواهند بود و ممکن است از فعاالن
شــبکههای اینترنتی کــه در ســالهای اخیــر فعالتر هم
شدهاند ،گزینههایی را در میان نامزدهای چهره تلویزیون
سال داشته باشیم».
معلم در ادامه به جایزه یک عمر فعالیت نوشــتاری اشــاره
کرد و گفت« :امســال جایزه یک عمر فعالیت نوشتاری به
آقای هیوا مســیح اهدا میشــود که سالهاست در نشریه
دنیای تصویر فعال هســتند .ایــن انتخاب هیئــت داوران
نیست و انتخاب بنده بهعنوان دبیر است که با مشورت ،به
جمعبندی درباره آن میرسیم».
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