سینما و تلویزیون
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دنیای تصویر  -دیوید ناتر ،یکی از کارگردانان چند بخش از اپیزودهای فصل آخر سریال «بازی تاجوتخت» اعالم کرد که هر اپیزود بیشتر
از  ۶۰دقیقه خواهد بود .این در حالی است که شبکه  HBOبه طور رسمی این خبر را تأیید نکرده است و پیشتر این شایعه میان طرفداران
«بازی تاجوتخت» شنیده میشد .زمان نمایش فصل جدید فروردین سال آینده است.

زمان اپیزودهای سریال «بازی تاج و تخت»
اعالم شد

...

سینمای جهان

اقتباس جدیدی از «ربهکا» ساخته میشود
نتفلیکــس به همــراه یک شــرکت دیگــر ســاخت اقتباس
ســینمایی دیگری از مشــهورترین اثر دافنه دوموریه یعنی
«ربــهکا» را کلیــد زدند .بــه گــزارش مهر ،نتفلیکــس و یک
شــرکت انگلیســی در حــال کار روی نســخهای جدیــد و
بازسازیشــده از یکــی از محبوبترین قصههــای رازآلود
ادبیات جهان یعنی «ربهکا» هســتند« .ربهکا» داستان زن
جوانی است که با مردی ثروتمند آشنا میشود و به قصر او به
نام ماندرلی در کرانه دریا پا میگذارد .مشهورترین اقتباس
سینمایی رمان ربهکا ،فیلم «ربهکا» محصول سال 1940
به کارگردانی آلفرد هیچکاک است که جوایز اسکار بهترین
فیلم و بهترین فیلم برداری آن سال را از آن خود کرد .الرنس
الیویه ،جوان فانتین و جودیتاندرسون نقشهای اصلی را
در آن فیلم بازی کردند.

چه شد که شما را دوست نداشتیم خانم یایا؟
مائده کاشیان -نام کارگردانی مانند عبدالرضا کاهانی به
دلیلآثاراکراننشدهاشبا ُمهرتوقیفوادامهفیلمسازیاودر
خارجازایران،همیشهموردتوجهبودهوفیلمهایاوحواشیو
جنجالهای زیادی را به دنبال داشته است« .خانم یایا» یکی
از همین فیلمها بود که خبر اکران عمومی آن در سینماها ،به
حواشیاینفیلمپایاندادوبرایدوستدارانفیلمهایکاهانی
اتفاقمهمیبهحسابمیآمد.اماحاالکهیکهفته
ازاکرانفیلممیگذرد،هرجاکهاسمفیلم«خانم
یایا» آمده ،نظر منفی مخاطبان نیز با آن همراه
بوده اســت و به زحمت میتوان در میان آنها
نظرمثبتیدربارهفیلمپیداکرد.صفحات
اینستاگرام کارگردان و بازیگران نیز پر
از واکنشهای خشــمگینانه کاربران
اســت و آنهــا در چنــد مرحله بــه این
نظرات واکنــش نشــان دادهاند.
ســؤال این جاســت چه اتفاقی
افتاده که مخاطبــان تا این حد
از «خانم یایا» ناامید شــدهاند؟

ترسی که از شکست فیلم وجود دارد
این روزها که ســینماگران و تماشاگران
هــر دو خــوب میداننــد فیلمهــای
غیرکمدی شانس زیادی برای موفقیت
در گیشــه ندارند ،نگرانی بابت شکست
تجاری فیلم با ســازندگان آثــار غیرکمدی همراه اســت.
درباره «خانم یایا» اگرچه نام رضا عطاران ،حمید فرخنژاد
و امین حیایی فروش فیلم را تضمین میکند اما اگر مؤلفه
کمدی بودن را از فیلم بگیریم اوضاع کمی تغییر میکند و
میشود حدس زد که «خانم یایا» هرگز به
موفقیت «هزارپا» دست پیدا نخواهد
کرد ،پس با یک تبلیغ بفروش میتوان
مخاطب را به سینما کشاند.
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آخرین اطالعات از فیلم «دامبو»

...

اتفاق روز
شــرکت دیزنی تریلر جدیدی از دامبو؛ فیــل گوش بزرگ و
محبوب خود منتشر کرده است که جزئیات جدیدی را از این
داستان کالسیک و آخرین ساخته تیم برتون فاش میکند.
به گزارش مهر ،اولین تیزر دامبو تابستان امسال در اینترنت
منتشر شد که این بچه فیل زیبای ساخت تیم برتون را آماده
پرواز نشان میداد ،حال با این تریلر جدید جزئیات بیشتری
از پروژه دامبو مشــخص شــده اســت .در جدیدتریــن تریلر
منتشرشده،فیلمفضاییشبیههمهکارهایتیمبرتوندارد
اما حس دیزنیوار خود را نیز حفظ کرده است؛ استفاده از
رنگهای درخشان در کنار تم سیاهرنگی که از ویژگیهای
کارهای برتون اســت و به کار فضایی شبیه پویانماییهای
کالسیک و موفق تاریخ سینما میدهد.
بنا بر خالصه قصه رسمی منتشرشده ،داستان الیواکشن
دامبو با نســخه اصلی و پویانمایی کالســیک سال ۱۹۴۱
تفاوتهایی دارد .دامبو در این بازسازی جدید ،گرچه مانند
نســخه اصلی بابت داشــتن گوشهای بزرگش مورد نقد و
اســتهزا قرار میگیرد اما از آغاز داستان قادر به پرواز است
و فیلم بــه ماجراهای دامبو و ســیرک بعد از معروف شــدن
او میپــردازد .طبق برنامه ریزیها قرار اســت الیو اکشــن
«دامبو» فروردین  ۱۳۹۸اکران شود.

...

فیلم جدید عبدالرضا کاهانی چه روندی را طی کرد تا به اعتراضات مخاطبان خشمگین رسید؟

چهره ها و خبر ها

توقع نادرستی که ایجاد میشود
میدانیـم کـه کارنامه حمیـد فرخنژاد،
امین حیایـی و به ویـژه رضا عطـاران پر
اسـت از فیلمهـای کمـدی .بنابرایـن
حضـور ایـن سـه بازیگـر فیلمهـای
کمـدی در کنـار یکدیگـر ،مهمتریـن دلیلـی اسـت کـه
تصـور کمـدی بـودن یـک فیلـم را در ذهـن مخاطـب
ایجـاد میکنـد .اگـر از بازیگـران بگذریـم ،تمـام مـواد
تبلیغاتـی فیلم ،شـامل تیزر ،پوسـتر و عکسهـای فیلم،
توقـع دیگـری در ذهـن مخاطـب ایجـاد نمیکردنـد جز
کمدی بفـروش .توقعی که مشـخص
تماشـای یک فیلم
ِ
اسـت اتفاقـی ایجـاد نشـده اسـت .تبلیغات فیلـم در
حالـی ایـن اثـر را یـک کمـدی بفـروش معرفـی میکنند
کـه فیلمسـاز بـه هیـچ وجـه قصـد خندانـدن مخاطـب
را نداشـته و همیـن موضـوع ،سـرآغاز سـوءتفاهم بـرای
مخاطبـان شـده اسـت.

۲

تبلیغات معکوس ادامه دارد
حتــی اگــر تبلیغات معکــوس و اشــتباه
فیلم را هم در نظر نگیریم ،اشتباه بعدی
مربوط به عوامل فیلم است که در مقابل
توقع نادرستی که برای مخاطبان ایجاد
شده سکوت کردند و سعی نکردند به مخاطب درباره ژانر
فیلم و کمدی نبودن آن اطالعات صحیحی بدهند .انگار
آنها هم راضی بودند که مخاطب عام با انتظار تماشــای
یک فیلم کمدی به ســینما بــرود .حتی وقتی در آســتانه
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چهره روز

محسن ابراهیمزاده سوژه «ویدئو چک» شد

حضور پررنگ میثاقی روی آنتن

محســن ابراهیمزاده که در مســابقه فینال لیگ
قهرمانان آســیا ،قبــل از مســابقه پرســپولیس و
کاشیما آنتلرز ،قطعاتی را اجرا کرده و با انتقادات
و واکنشهای منفی بســیاری روبهرو شــده بود،
ســوژه برنامه «ویدئو چک» از شــبکه ورزش شد.
چهارشنبهشــب عبــدا ...روا مجــری برنامــه ،با
اجرای ابراهیمزاده در ورزشــگاه آزادی شــوخی کــرد .وی در واکنش به این
ی رنگی
انتخاب ،لباسی همرنگ این خواننده پوشیده و مانند او ،عینک نارنج 
به چشم زده بود .روا شیوه این خواننده در تلفظ کلمه دونه در قطعه «دونه دونه»
را هم سوژه کرد .برنامه «ویدئو چک» نگاهی طنز به اتفاقات حوزه ورزش دارد.

روز پنج شنبه محمدحسین میثاقی مجری جوان
ورزشــی تلویزیــون ،با حضــور پررنــگ روی آنتن
تلویزیون ،حدود سه ســاعت اجرای زنده داشت.
او ابتدا حدود ســاعت  17بــا «فوتبال برتــر» ویژه
پخش مسابقه تیم ملی فوتبال با ترینیداد و توباگو
روی آنتن شبکه ســه آمد و تا ساعت  20که برنامه
تمام شد ،بدون احتساب زمان اصل مسابقه ،حدود یک ساعت روی آنتن حضور
داشت .میثاقی سپس از ساعت 23تا یک بامداد هم «فوتبال »120را روی آنتن
شبکه ورزش داشت .کنایههای میثاقی به تاج و افاضلی  ،مهمترین نکتهای بود
که در برنامه «فوتبال  »120این هفته ،مورد توجه قرار گرفت.

اکران فیلم ،اولین تیزر آن منتشر شد ،عبدالرضا کاهانی
در صفحه اینســتاگرامش پستی منتشــر کرد و نوشت :به
علت تفاوت «ســلیقه» آن تیزر را دوســت نــدارد؛ نه گمراه
کردن مخاطب .او هیــچ توضیحی نیز دربــاره این تفاوت
سلیقه نداد .جالب این جاست که این روند تبلیغات غلط
همچنانادامهداردودرجدیدترینتیزریهمکهپنجشنبه
از این فیلم منتشــر شــد ،امین حیایی و رضا عطــاران ،در
قالب شخصیتهای فیلم و در فضایی سرخوشانه ،درباره
ی است کارگردان
قصه با یکدیگر شوخی میکنند .بدیه 
و بازیگران فیلم نباید سکوت میکردند و الزم بود مدتها
قبــل از اکران فیلــم ،دربــاره کمــدی نبــودن آن صحبت
میکردنــد ،نه این که با ســکوت و تبلیغ غلط تماشــاگر را
گمراه کنند.

مخاطــب مقصر اصلی شکســت فیلم
میشود
نمیتوان تقصیر موفق نبودن فیلم را به
گردن مخاطبانداخت و به او برچســب
زد که رضا عطــاران را جــز در فیلمهای
کمدی نمیپذیرد .وقتی فیلمی غیرکمــدی ،با تبلیغات
نادرســت مانند یک فیلم کمدی معرفی میشود ،باید به
مخاطب حق داد که فیلم را دوست نداشته باشد .به ویژه
مخاطبــی که جز بــرای تماشــای فیلمهای کمــدی ،پا به
ســینما نمیگذارد ،مخاطبی که حضور رضــا عطاران در
یک فیلم کمدی برای او کافی است تا جای هیچ تردیدی
درباره تماشای فیلم برایش نماند.
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ویدئوی روز
شوخی سوریلند با برنامههای کودک دهه 60
جدیدترین پویانمایی سروش رضایی (سوریلند)
که بــا برنامههای کودک دهه  60شــوخی کرده
اســت ،با اســتقبال مخاطبان مواجه شده است.
ســروش رضایــی در ایــن کارتــون کــه در قالــب
مجموعه «پرویز و پونه» ساخته شده ،با «بچهها از
تلویزیونفاصلهبگیرید»وکارتونهاییمانندهاچ
زنبورعسل و خونه مادربزرگه شوخی کرده و به اتفاقاتی مانند پخش گمشدهها
پیش از برنامه کودک و قطع برنامهها به دلیل مشــکل فنی اشاره کرده است.
مخاطبان اینســتاگرام «ســوریلند» هم با این پویانمایی حســابی خاطرهبازی
کردهاند و زیر این پست ،بیش از  27هزار کامنت گذاشتهاند.

پیمان معادی در دومین همکاریاش با سینمای هالیوود
و مایکل بی ،در حال بازی در فیلم «شش
افراطی» محصول نتفلیکس است .او
بعــد از این پــروژه ،برای بــازی در یک
فیلــم فرانســوی جلــوی دوربیــن
خواهد رفت.
ساره بیات تا این جای سال  ،97حسابی پرکار بوده و در سه
فیلم «ایــده اصلی»« ،رحمــان  »1400و
«البیرنت» بازی کرده است که هر سه در
صورت توجــه هیئــت انتخــاب ممکن
اســت در جشــنواره امســال فجــر،
حاضر باشند.
محمدحسین مهدویان همچنان مشغول فیلم برداری فیلم
«ماجرای نیمروز؛ رد خون» است و این
فیلم را در ســیوهفتمین جشــنواره
فجر رونمایی خواهــد کرد .او آخرین
بار «التاری» را روی پرده سینماها
داشته است.
هوتن شــکیبا این روزهــا در تئاتر «بینوایــان» روی صحنه
میرود و یکی از معدود بازیگران این
تئاتر اســت که بازیاش مــورد توجه
قرار گرفته اســت .او امسال در فیلم
«موج اف ام ،ردیف  »۴۸هم بازی
کرده است.
الهه حصاری به زودی با فیلم «ترانه» به ســینماها میآید.
قصه این فیلم درباره دختری است که
بــا ورود بــه عرصــه مدلینــگ ،دچار
مشکالتیمیشود.اواکنون با سریال
«ممنوعــه» در شــبکه نمایــش
خانگی حضور دارد.
هومن شــاهی که به عنوان خواننده شــناخته میشــود و به
تازگــی وارد عرصه بازیگری شــده،
قرار است در ســریال «زیر همکف»
برایشبکهیکبازیکندوباخاطره
حاتمــی ،عــزتا ...مهــرآوران و
بهادر مالکی همبازی شود.
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