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پخش نشدن «شب گشت» به دلیل درگذشت
آیتا ...هاشمی شاهرودی

...

سینمای ایران
بودجه سینما و تئاتر در سال 98
چقدر است؟
بودجه سینما و تئاتر در سال  98در حالی با
مقداریکاهشنسبتبهسالگذشتهتنظیم
شــده که کمبود اعتبار ،یکی از مشکالت
اساسی این دو حوزه به ویژه در تئاتر در سال
 97بوده است.
بــه گ ــزارش ایسنا ،صبح سهشنبه چهارم
دی ماه الیحه بودجه سال  1398توسط
رئیسجمهور تقدیم مجلس شــد .در این
الیحه،اعتباراتهزینهایوتملکداراییهای
سرمایهای سال  98وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی 141 ،میلیارد تومان بــرآورد شده
است .رقممصوبطیامسال 123،میلیارد
تومان بوده است .اگرچه این رقم برای وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی با کمی افزایش
همراه بوده اما بودجه دو بخش سینما و تئاتر
برخالفسالهایقبلشاهدافزایشخاصی
نبودهاست.
در جدول خالصه بودجه این وزارتخانه ،برای
سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری در
سال آینده 205 ،میلیارد تومان برآورد شده
که ایــن رقــم ســال گذشته در همین بخش
یهایسرمایهای222
هزین هایوتملکدارای 
میلیارد تومان بود و به این ترتیب کاهشی
نسبی در بودجه سینما لحاظ شده است .در
این بخش برای حمایت و گسترش سینمای
ملی  128میلیارد تومان و برای حمایت از
برگزاری جشنواره فجر 14میلیارد تومان در
نظرگرفتهشدهاست.
همچنین در الیحه بودجه سال آینده78 ،
میلیارد تومان به اعتبارات هزینهای هنرهای
نمایشی اختصاص دارد .بودجه هنرهای
نمایشی بــرای امسال  78میلیارد تومان
بــرآورد شده بود که البته رقم زیــادی از آن
تاکنون تخصیص نیافته و هنرمندان تئاتر
بابت نمایشهای روی صحنه رفته مطالبات
زیادی از اداره کل هنرهای نمایشی دارند که
هنوزپرداختنشدهاست.دربودجهمربوطبه
برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی،
بخشهاییازاینزیرمجموعهباکاهشاعتبار
روبهروشدهاندکهازآنجملهبهاعتبارحمایت
از خانه تئاتر و راهاندازی موزه میتوان اشاره
کرد .این رقم برای سال آینده به دو میلیارد
تومان رسیده در حالی که سال قبل این رقم
دو میلیارد و  200میلیون تومان بوده است.
در این بخش کمک به بنیاد فرهنگی و هنری
رودکیهمبااعتباراتهزینهای 7.5میلیارد
توماندرنظرگرفتهشدهاست.
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حمایت از تئاتر الکچری
در شبکه فرهیختگان!

پس از یک سال سکوت

دفاعسینمایی «آندروود»
کوین اسپیسی بازیگر آمریکایی در ویدئویی عجیب که شب
گذشته از خودش منتشر کرد ،پس از یک سال سکوت برای
نخستین بار به اتهاماتی که علیهاش وارد شده است واکنش
نشان داد.
به گــزارش مهر ،ایــن بازیگر بــرای اولین بــار پس از متهم
شدنش به تعرض جنسی در اکتبر  ۲۰۱۷به شبکههای
اجتماعی بازگشته است .در ویدئویی که او از خودش منتشر
کرده است ،شخصیت «فرانک آنــدروود» در سریال «خانه
پوشالی» نشان داده میشود که به صحبت درباره چندین
اتهام تعرض جنسی می پردازد که به وی نسبت داده شده
است .بازیگر سریال «خانه پوشالی» در بخشی از این ویدئو
میگوید« :البته برخی ها هر چیزی را که گفته شد ،باور
کردند و با نفسهای حبسشده ،منتظر بودند من اعتراف
کنم .آنها دارند میمیرند تا من اعالم کنم هرچیزی گفته
شده درست است و بگویم الیق آن چیزی که به سرم آمده
هستم .فقط من و شما میدانیم که این مسئله هرگز به این
آسانی نیست ،نه در سیاست نه در زندگی اما شما نمیتوانید

...

بدترین چیزها را بدون مدرک باور کنید .بدون داشتن حقایق
نمیتوانید قضاوت کنید؟ آیا این کار را میکنید؟ نه ،شما
این کار را نمیکنید ،شما باهوشتر از آن هستید ».در پایان
نیز اسپیسی در واکنش به اعالم مرگ شخصیت «فرانک
آندروود» در قسمت پایانی سریال «خانه پوشالی» با طعنه
از مخاطبان خود سوال می کند«،شما هرگز دیده اید من
بمیرم؟» پس از آن اسپیسی چیزی شبیه به حلقه در انگشت
خود قرار میدهد و با خشم به دوربین نگاه میکند و کلیپ با
یک موسیقی ترسناک به پایان میرسد.
این اولین ویدئوی کوین اسپیسی پس از عذرخواهی او
از آنتونی َرپ در  ۳۰اکتبر  ۲۰۱۷است که در رسانههای
اجتماعی منتشر شد .آنتونی َرپ اولین کسی بود که کوین
اسپیسی را متهم به آزار جنسی کرد و اسپیسی نیز در واکنش
به این اتهام از او عذرخواهی کرد و البته عذرخواهی بازیگر
«مظنونین همیشگی» با انتقادهای فراوانی مواجه شد
که میگفتند او از همجنسگرایی به عنوان فرصتی برای
برونرفت از این اتهام استفاده کرده است.

جنجال روز

روز یک شنبه اخبار علمی ،فرهنگی و هنری ساعت  20در شبکه 4
سیما ،گزارشی از نمایش «بینوایان» به کارگردانی حسین پارسایی
پخش کرد و رویکرد حمایتآمیز آن ،شائبه رپرتاژ خبری را ایجاد کرد.
در این بخش خبری ،ابتدا گوینده خبر با جمله «ستارگان در نقش
بینوایان میدرخشند» ،خبر تمدید اجرای این نمایش را اعالم کرد و
حتی از هتل  5ستاره محل اجرای نمایش هم نام برد .در بخشی از این
گزارش حسین پارسایی از وزارت خارجه و وزارت ارشاد درخواست
کرد که با او همکاری کنند تا این نمایش در خارج از ایران هم به روی
صحنه برود و اخبار شبکه  4هم به نوعی با پخش درخواست او ،از این
اقدام حمایت کرد .نکته عجیب دیگر ،پخش این گزارش در خبر شبکه
 4است .در حالی که این شبکه به عنوان شبکه فرهیختگان شناخته
میشود و جایگاه متفاوتی با دیگر شبکههای تلویزیون دارد ،بخش
خبری این شبکه ،به جای پوشش اخبار تئاترهای هنری ،از «بینوایان»
که با هزینه زیادی روی صحنه رفته و از حضور ستارههای سینما بهره
میبرد ،حمایت کرده است.
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چهره روز

...

اتفاق روز

دیالوگ جنجالیو عذرخواهی نویسنده

حضور تکراری حجت اشرفزاده در تلویزیون

حضور همزمان افخمی در  2برنامه سینمایی

ضربالمثل «زبون خر رو خلج میدونه»
که شخصیت «افسرالملوک» در قسمتی
از سریال «بانوی عمارت» بر زبان آورد،
جنجالی شده است .منتقدان معتقدند
ایــن دیــالــوگ ،توهین بــه قومی بــه نام
«خلج» است که ظاهر ًا ریشه ترک دارند.
در واکنش به این ماجرا ،احسان جوانمرد فیلم نامهنویس
این سریال دیروز در یک استوری اینستاگرامی عذرخواهی
کرد .با این حال ،هنوز ماجرا ختم به خیر نشده و واکنشها در
شبکههای اجتماعی به این ماجرا ادامه دارد.

حــضــور پــررنــگ حجت اشــــرفزاده در
شبکههای مختلف تلویزیون همچنان
ادامه دارد .در حالی که اشرفزاده پنج
شنبه و جمعه مهمان ویــژه برنامههای
شب یلدا بــود و در سه شبکه مختلف،
قطعاتی اجرا کرد ،دوشنبهشب نماهنگ
«برف آمد» از شبکه 2پخش شد .همچنین عصر روز دوشنبه هم،
در اواسط برنامه «فرمول یک» ،اجرایی که او در ویژهبرنامه شب
یلدایشبکهیکداشت،بازپخششد.حضوراینروزهایویدر
تلویزیون ،غالب ًا با اجرای ترانه «بیخبر از تو» همراه است.

دیــــروز اعـــام شــد کــه بــهــروز افخمی
همزمان دو برنامه سینمایی «فیلمساز»
و «نقد سینما» را در شبکه  5اجرا خواهد
کــرد .افخمی در زمــان جشنواره فجر،
«نقد سینما» را روی آنتن دارد اما بعد از
جشنواره در کنار این برنامه« ،فیلمساز»
را هم اجــرا میکند .ایــن در حالی اســت که پیشتر از سوی
تلویزیون اعالم شده بود امکان اجرای همزمان وی در دو برنامه
تلویزیونی وجود ندارد و او باید بین «فیلمساز» و «هفت» یکی را
انتخاب کند.
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چهره ها و خبر ها
بهروز شعیبی قرار است سریال تلویزیونی
«اقــیــانــوس آرام» را بــه تهیهکنندگی
ســـیـــدمـــحـــمـــود رضــــوی
کــارگــردانــی کند .این
سریال سه فصل دارد و
هرکدام از فصلهای آن
در  30قسمت تولید
خواهد شد.
مریال زارعی به زودی فیلم «سوءتفاهم» را
روی پ ــرده سینما خواهد
داشت .او در «ایده اصلی»
هم بــازی کــرده و از روز
پنج شنبه بــرای اجــرای
اپــــرای «هــفــت شهر
عــشــق» ب ــه روی
صحنه میرود.
اشکان خطیبی که این روزها مشغول بازی
در نمایش موزیکال «بینوایان» است ،سال
آینده نمایش نامه «دل
کنده» نوشته سم شپرد
را کــه خــودش ترجمه
کــرده ،به روی صحنه
خواهد برد.

حمید گــودرزی از روز پنج شنبه ،با فصل
جدید مسابقه «پنج ستاره» به
تلویزیون بازخواهد گشت.
این مسابقه پنج شنبهها و
جمعهها ساعت  21از
شـــبـــکـــه  5پــخــش
خواهد شد.

