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مدیر شبکه :۳
 50درصد مردم «حوالی پاییز» را تماشا کردند

...

سینمای ایران

توضیح انجمن منتقدان درباره
حذف سهوی نام «تنگه ابوقریب»
نام فیلم «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام
توکلی که از فهرست نامزدهای بهترین فیلم
دوازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان
سینمایی جا افتاده بــود ،به ایــن فهرست
اضافه شد.
به گزارش روابط عمومی جشن منتقدان،
دبیرخانه جشن دوازدهم ضمن اعالم این
توضیح ،اعــام کرد این فیلم به دلیل یک
اشتباه در تایپ اسامی نهایی نامزدهای این
بخش ،نامش در فهرست نامزدهای بهترین
فیلم از قلم افتاده است .دبیرخانه جشن
دوازدهم ،با نظر به لزوم صیانت از آرا و حقوق
معنوی این فیلم ،از اعضای آکادمی جشن
منتقدان و صاحبان فیلم «تنگه ابوقریب»
که در  ۹رشته دیگر جشن نامزد دریافت
تندیس شده ،بابت این اشتباه سهوی پوزش
میطلبد.
دوازدهــمــیــن جــشــن بـــزرگ مــنــتــقــدان و
نویسندگان سینمای ایران  ۲۷آذر ماه به
دبیری جعفر گودرزی در ایوان شمس برگزار
خواهد شد.

واکنش داروغهزاده
به نامه  ۲۰۰سینماگر
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی
در واکنش به نامه جمعی از سینماگران برای
لغو صدور پروانه ساخت ،تاکید کرد که هر
تغییری باید از روال قانونی دنبال شود نه در
فضای رسان های.
ابراهیم داروغــــهزاده معاون ارزشیابی و
نظارت ســازمــان سینمایی در واکنش به
نامه  ۲۰۰سینماگر مبنی بر حذف پروانه
ساخت از فرایند فیلم سازی به مهر گفت:
«روال صدور پروانه ساخت هم اکنون مبتنی
بر قانون است و اگر تغییری هم نیاز باشد
باید روال قانونی خودش را طی کند ».وی
ادامه داد« :طبع ًا واکنش ما به این کنشهای
رسانهای ،ضمن احترام به عزیزانی که در
این روزها در این موضوع اظهارنظر کردهاند،
ارجاع موضوع به مجاری مرتبط با خود در
نظام صنفی و دولت است».
داروغـهزاده فارغ از نامه اخیر سینماگران،
دربــاره اصل موضوع لغو پروانه ساخت در
فرایند تولید سینمای ایران هم معتقد است:
«اخــتــیــاری شــدن پــروانــه ساخت موضوع
ت ــاز های نیست و خاستگاه صنفی آن هم
نــظــام تهیهکنندگی در سینمای ایــران
است .این نظر تاکنون چندین نوبت مورد
بررسی قرار گرفته و تهیهکنندگان هم به
فراخور دیدگاه و منافع و موانع آن نظرات
شان متفاوت است ».وی افــزود« :دولت به
تسهیل رویهها و روزآمدسازی آنها و حذف
موارد دستوپاگیر در اجرای قانون معتقد
است .با سامان دهی نظام تهیهکنندگی و
یکپارچهسازیتشکلهایتهیهکنندگانکه
در حال انجام است ،قاعدت ًا هم در دولت و هم
در تشکل یکپارچه تهیهکنندگی ،شیوهها و
ساختارهای مرتبط با نظام تولید که پروانه
ساخت هم یکی از آ نهاست ،مــورد بحث
قرار می گیرد».
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی
در پایان تاکید کرد « :از هرگونه تغییری که به
نفع سینمای ایران باشد استقبال خواهیم
کرد».

فروشنیم میلیوندالری
اسکارگریگوری ِپک

مجسمهاسکاربهترینفیلمسال ۱۹۴۷بهمبلغ
 ۵۰۰هزار دالر به فروش رفت.
بــه گــــزارش فــــارس ،مجسمه اســکــار جــایــزه
«بهترین فیلم» سال  ۱۹۴۷که به فیلم «قرارداد
شرافتمندانه» با بازی گریگوری ِپک اهدا شده
بــود ،در یک حراجی در لسآنجلس به مبلغ
 ۵۰۰هزار دالر به فروش رسید .در این حراجی
مجسمه اسکار جایزه بهترین فیلم سال 1935
هم که به فیلم «شورش در کشتی بونتی» اهدا
شده بود به مبلغ  ۲۴۰هزار دالر چکش خورد.
همچنین آرشیوی از مدارک و فیلمنامه «جادوگر
شهر ُاز» به قیمت یک میلیون و  ۲۰۰هزار دالر به
فروش رسید .در این حراجی در مجموع هشت
میلیون دالر آثاری از این دست به فروش رسید.
از دیگر اقالم این حراجی کاله «تای» در فیلم
«جنگ ستارگان» به مبلغ  ۲۴۰هزار دالر ،یک
تپانچه ِفی ِزر از سریال «پیشگامان فضا» به مبلغ
 ۱۹۲هــزار دالر ،هــاوربــورد مارتی مکفالی
در فیلم «بازگشت به آینده  »۲به قیمت ۱۰۲
هزار دالر و بلیت طالیی از فیلم «ویلیوانکا و
کارخانه شکالتسازی» به قیمت  ۴۸هزار دالر

پاسختهیهکننده«هفت در سه»
بهنقد روزنامهخراسان
روزسهشنبههفتهگذشتهدرهمینصفحه،
تحلیلی خواندید بر مسابقه تلویزیونی
«هفت در ســه» که چند وقتی اســت یک
شنبهشبها و سهشنبهشبها روی آنتن
شبکه سه سیما میرود .در این تحلیل که
با تیتر «نمره صفر برای «هفت در سه»!»
چــاپ شــده بــود ،بــا بــررســی چهار معیار
مجری ،دکــور ،خالقیت و هیجان ،نقاط
قوتوضعفاینمسابقهبررسیشدهبود.
غالمحسینبایتهیهکنندهاینمسابقهبه
اینتحلیل،پاسخدادهوباذکرتوضیحاتی،
از مسابقه «هفت در سه» دفاع کرده است.
در ادامه مطلب توضیحات این تهیهکننده
تلویزیون را درباره همان چهار معیاری که
ذکرشد،میخوانید:
▪ دانیال عبادی در جایگاه مجری

حضور بازیگر  -مجری در تلویزیون ایران
عنوان جدیدی نیست و عنوانی است
که  20سال است در تلویزیون ما شکل
میگیرد .قرار نیست دانیال عبادی را با
محمدرضاگلزارتطبیقبدهیم.محمدرضا
گلزار دارد کاری را انجام میدهد که 30
سال پیش آقای نوذری در تلویزیون ایران
انجامداد.یککارممکنرادیویی،بهعالوه
اینکهاینقدرتجربهوسابقهدراینقسمت
اجرابودهکهطرفبتواندالگوبرداریکند.
ولی آیا در بحث اکستریم این اتفاق بوده؟
نه! تطبیق بین محمدرضا گلزار و «برنده
بــاش» با برنامه «هفت در ســه» به شدت
اشتباه است .چون یک مسابقه ایستایی
با نگاه استرسی با یک مسابقه در حرکت و
جنبش و هیجانی متفاوت است و مجریان
آنمیتوانندتفاوتدراجراداشتهباشند.

به فروش رسیدند .تاکنون باالترین مبلغی که
در حراجی برای اسکار یک فیلم پرداخت شده،
توسط مایکل جکسون انجام شده که در سال
 ۱۹۹۹اسکار دیوید او سلزنیک برای فیلم «بر
باد رفته» را به مبلغ یک میلیون و  ۵۰۰هزار دالر
خریداری کرد.

اعالمفهرست بخشیازفیلمهایجشنواره برلین
شصتونهمین جشنواره فیلم برلین فهرستی
از شش فیلم بخش رقابتی اصلی این فیلم را به
همراه آثاری از بخش کالسیک و ویژه برلیناله
اعالم کرد.
به گــزارش ایسنا« ،زمین زیــر پاهای مــن» به
کارگردانی مایریا کروتزر« ،دستکش طالیی»
به کارگردانی فاتح آکین« ،به لطف خداوند»
به کارگردانی فرانسوا اوزون« ،من خانه بودم،
اما» به کارگردانی آنگال شانیلیک« ،داستان سه
خواهر» به کارگردانی امین آلپر و «مجموعه شهر
ارواح» به کارگردانی دنیس کوته شش فیلمی
هستند که تاکنون به عنوان آثار انتخاب شده
در بخش رقابتی اصلی جشنواره برلین ۲۰۱۹
انتخاب شد هاند .دیگر نامزدهای خرس طال
(فیلمهای بخش رقابت بینالمللی) که معموال
در مجموع به  ۲۰فیلم میرسد به تدریج از سوی

برگزار کنندگان جشنواره برلین اعالم میشود.
«پر گالی» به کارگردانی زویا اختر« ،برشت» به
کارگردانی هنریش برلور و مستند «واترگیت»
به کارگردانی چالز فرگوسن نیز تاکنون در
بخش ویژه برلیناله پذیرفته شدهاند .در بخش
کالسیک برلین نیز تاکنون نــام فیلمهای
«کلمه» ( )۱۹۹۵ساخته کارل تئودور دریر،
«فرزندخواندگی» ( )۱۹۷۵از میسا روش و
«شکستناپذیران» ( )۱۹۹۴از دومنیک گراف
اعالم شده است.
شصتونهمین جشنواره فیلم برلین از تاریخ ۷
تا  ۱۷فوریه  ۱۸( ۲۰۱۹تا  ۲۸بهمن) در آلمان
برگزار میشود و امسال ژولیت بینوش بازیگر
برنده اسکار فرانسوی به عنوان رئیس هیئت
داوران بخش رقابتی ایــن روی ــداد سینمایی
انتخاب شده است.
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حاشیه روز

باشگاه خبرنگاران جوان  -مدیر شبکه سه علی فروغی روز شنبه در مراسم تجلیل از عوامل سریال «حوالی پاییز»
گفت« :این سریال خیلی خوب دیده شد و حدود  ۳۳درصد مردم در تهران این سریال را تماشا کردند که این رقم
در کشور به حدود  ۴۵تا  ۵۰درصد میرسد و این برای سریال  ۲۰قسمتی ،یک موفقیت و دستاورد بزرگ است».

▪ دکور و تاریکی فضا

به دلیل خوف قلعه ،باید نورپردازی فضا،
تاریک و لکهای باشد .آن صفحه تعادلی
همکهدیدیدچیزیحدود 95-90درصد
حرکت دو جهت دارد .آن جایی که طرف
میرود در پاسیو دنبال چیزی میگردد،
یعنی اگر تمرکز داشته باشی در بدترین
شرایطمیتوانیبهترینفکررابکنی،یعنی
زمانی که در بدترین شرایط فیزیکال قرار
میگیریازذهنتاستفادهکن.

...

گاف روز

▪ شباهت «هفت در سه» و «سیمرغ»

«سیمرغ»همجزوبرنامههایاکستریمبود
ولی آیا این را با «سیمرغ» یکی میکنید؟
اتفاقی که در «هفت در ســه» میافتد،
بازیهای نوین اکستریم جهانی است که
جوانها دنبالش هستند .تونل مرحله
مقدماتی ،لیزرتگ اســت .لیزرتگ االن
در دنیا شروع شده است و ما ایرانیها گام
اول را در یک برنامه تلویزیونی گذاشتیم.
سه بازی ترکیبی بین سه تا مسابقه را در
یک مرحله گذاشتیم :پارکور ،لیزرتگ و
پینتبال .زمانی که قرار است مخاطب را
جذب کنیم دنبال این هستیم که نشان
بدهیم لیزرتگ ،پارکور و پینتبالی که
داریانجاممیدهیهمینهاست.چیزی
که در «سیمرغ» بود ،بدون هیچ تعریفی
از بازی اکستریم ورزشی بود اما از لحاظ
تشابهاتی که بروند جایزه بیاورند ،یکی
است و این قاعده بازی است .این کار به
درد جوانها میخورد نه به درد آدمهای
سنباال.
▪ مرحله چندشآور بازی

وقتی جوان مملکت من دارد برنامههای
خارجی را میبیند لذت میبرد .میبیند
طرف داخل آکواریوم رفته و دارنــد روی
تمامبدنش،سوسک،ماروموشمیریزند،
جذب آن میشود .ما برای این که جوان را
ازتلویزیونخارجیجذبکنیم،نیازداریم
چنینمرحلهایداشتهباشیم.استرسدر
زمانایستاییوفشارافکارایجادمیشود.
هیجان با استرس متفاوت است ،هیجان
در ارتباطی ایجاد میشود که به صورت
فیزیکی حرکتی انجام شود و طرف نداند
چه اتفاقی میافتد .این جا تپش قلب و
آدرنالین اش باال میرود و این برای بدن
مفید اســت .چندش نیست .من خودم
شخصا مار میبینم ،حالم بد میشود اما
وقتیمیبینماینمرحلهخوشایندجامعه
جواناست،ازآناستفادهمیکنم.شمادر
تهرانیامشهدسوالکنید،اکثرمخاطبان
خــوش شــان آمــده و میگویند «هفت در
سه»خوبومتفاوتاست.بعدهماینیک
مسابقهتلویزیونیاست،مسابقهرادیویییا
گفتوشنودنیست.

...

سوژه روز

ازدحام ،جشن امضای «ممنوعه» را لغو کرد

شبکه نسیم  13دقیقه زودتر اذان گفت!

انتقادهابهپخشدیدارعلیعسکریبادانشجویان

مراسم جشن امضای سریال «ممنوعه» پنج
شنبهشب در پردیس سینمایی کوروش ،در
حالی برگزار شد که جمعیت زیادی از مردم
پشت درها برای دیدن بازیگران این سریال
تجمع کرد ه بودند و فریادهای امیرپورکیان
برای ایجاد نظم میان مردم هم تغییری در
اوضاع ایجاد نکرده بود .از آنجا که بازیگران و عوامل سریال به
علت ازدحام جمعیت نتوانستند بین مردم حاضر شوند و با آنها
عکس یادگاری بگیرند ،قرار شد به زودی مراسم جشن امضای
دیگری برگزار شود.

شبکه نسیم ظــهــر دیــــروز در یــک گــاف
بیسابقه 13 ،دقیقه زودتــر از زمان اذان
ظهر به افق تهران ،تکرار «خندوانه» را که در
حال پخش بود ،قطع کرد و اذان را روی آنتن
فرستاد! جالب آن که اواسط اذان ،مسئوالن
متوجه اشتباه خود شدند و بعد از ذکر «اشهد
ان محمد رسولا ،»...اذان را قطع کردند .یکی دو دقیقهای تصاویر
طبیعت روی آنتن رفت و بعد «خندوانه» ادامه یافت .سپس این
شبکه برای آن که بینندگان اشتباه نکنند ،زمان صحیح باقیمانده
تا اذان را زیرنویس کرد.

پــخــش دیــــدار نــمــایــنــدگــان تشکلهای
دانشجویی با رئیس سازمان صداوسیما با
انتقادهایی در شبکههای اجتماعی مواجه
شده است .این دیدار 13آذر به مناسبت روز
دانشجو برگزار شد و گزیده آن جمعهشب و
در ساعت 20که زمانی پرمخاطب محسوب
میشود ،از شبکه سه سیما روی آنتن رفت .منتقدان به دیدار
دانشجویان با حسن روحانی رئیسجمهور اشــاره کرد هاند که
پانزدهم آذر برگزار شد ولی سهمی جز یک گزارش خبری کوتاه در
بخشهای خبری نداشت.
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چهره ها و خبر ها
سعید آقاخانی روز گذشته ،تصویربرداری
سریال جدیدش به نام «ن .خ» را آغاز کرده
اســـــت .ایــــن ســـریـــال 16
قــســمــتــی قـــــرار اســــت در
تعطیالتنوروز 98وازشبکه
یـــک ســیــمــا پخش
شود.
سارا بهرامی به جمع بازیگران فیلم «لتیان»
پیوست .فیلم بــرداری این فیلم
احتماال اواسط دی ماه آغاز
مـــیشـــود و قـــــرار اســت
بــازیــگــرانــی مــانــنــد امیر
جدیدی و پریناز ایزدیار
هم در آن بازی کنند.
سعید روستایی آخرین روزهای فیلم برداری
فیلم «متری شش و نیم» را
مــــیگــــذرانــــد .فــرهــاد
اصالنی آخرین بازیگری
بود که به این فیلم اضافه
شده و بازی در این فیلم را
بهپایانرساندهاست.
کوروش تهامی اکنون مشغول بازی در فیلم
«وکیل مدافع» در ژانر دفاع مقدس
و قرار است برای ادامه فیلم
برداری ،راهی رامسر شود.
او احتما ًال با ایــن فیلم در
جشنواره فجر حضور
خواهد داشت.
لیال اوتادی این روزها در حال بازی در سریال
«گاندو» به کارگردانی جواد
افــشــار اســت .عــوامــل این
سریال به زودی به ترکیه،
چینومسکوسفرخواهند
کرد و تصویربرداری
را ادامه میدهند.

...
خبر

حیدریان در فرهنگستان هنر
حکم گرفت
گـــروه تخصصی سینمای فرهنگستان
هنر با ریاست محمدمهدی حیدریان و با
عضویت استادان این حوزه ،با حکم علیرضا
اسماعیلی ،سرپرست ایــن فرهنگستان
تشکیل شد.
به گــزارش ایسنا ،به موجب حکم علیرضا
اسماعیلی،محمدمهدیحیدریان،بهسمت
ریاست گــروه سینمایی این فرهنگستان
منصوب شد .حیدریان تاکنون سمتهایی
در حــوزه هنر داشته است که از آن جمله
میتوان عضو شــورای ارزشیابی مشاغل
هــنــری ،عــضــو شــــورای ســیــاس ـتگــذاری
جشنوار ههای مختلف ،عضویت در هیئت
امنایبنیادهاوموسساتمختلفسینمایی،
رئیس گروه تخصصی سینمای فرهنگستان
هنر و معاون امور هنری این فرهنگستان
(در ادوار پیشین) ،مشاور رئیس سازمان
صداوسیما ،مشاور وزیــر فرهنگ و ارشاد
اســامــی و مــعــاون وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی در امور سینمایی و سمعی و بصری
را نام برد.

