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برنامه «هنرپیشه»
تعهدی برای بازیگر شدن برندگان ندارد

...
تلویزیون

توضیحتهیهکننده«خوشوبش»
دربارهزیرنویستذکر
تهیهکننده برنامه «خــوش و بــش» دربــاره
حواشی مربوط به ماجرای زیرنویس شدن
نسبت نیما فــاح و سحر ولدبیگی در این
برنامه،توضیحداد.
علیرضا آقایی در گفتوگو با ایرنا در پاسخ به
علت زیرنویس شدن این تذکر گفت« :یک
برنامهساز ممکن اســت از سمت مخاطب
یا از سمت سازمان نظارتی تذکر بگیرد ،با
توجه به این که نقد و تذکر سازمان نظارتی
در بیشتر اوقــات یعنی توقف آن برنامه ،تیم
سازنده برنامه «خــوش و بــش» نیز از طرف
شورای نظارت صداوسیما اخطار گرفته بود
که چرا این بازیگران هنگام بازی به یکدیگر
دست میزنند و ما باید فکری به حال برنامه
میکردیم ».او توضیح داد« :سکانسهای
زیادیازبرنامه«خوشوبش»بادرنظرگرفتن
این که شورای نظارت صداوسیما مشکلی با
موضوع راحت بودن دو بازیگر مقابل دوربین
کهدرعالمواقعیتزنوشوهرهستند،نخواهد
داشت،برداشتشدهبود،حاالماتذکرگرفته
بودیم ،پس دو راه بیشتر نداشتیم یا باید
سکانسهاییراکهنیمافالحبهسحرولدبیگی
دست میزند ،حفظ یا سکانسها را حذف
میکردیم .ما تصمیم گرفتیم سکانسها را
حفظ و تذکری زیرنویس کنیم که در آن قید
شودایندوزنوشوهرهستندتاکارتولیدشده
سانسورنشود».

مدیرکل صداوسیمای کیش
برکنار شد

در پی اهمال و بیتوجهی در نظارت بر پخش
یک فیلم سینمایی خارجی در مرکز کیش
که منجر به انتشار تصاویر نامناسب شد ،با
دستور رئیس سازمان صداوسیما ،مدیرکل
صداوسیمای مرکز کیش برکنار شد.
به گزارش ایسنا ،عبدالعلی علیعسکری در
نامهای به علی دارابی (معاون امور استانها)
بر بررسی دقیق این اتفاق در مرکز صیانت
و حفاظت سازمان صداوسیما تاکید کرده
اســت .علیعسکری در ادامــه ایــن دستور
با اشــاره به لــزوم شناسایی و کشف عوامل
این اتفاق خطاب به معاون اموراستانها،
افزود« :الزم است با همکاری مرکز صیانت
و حفاظت سازمان موضوع بررسی شود و
دربــاره کشف عوامل و دالیــل آن و برخورد
جدی با متخلفان و معرفی آنها به مراجع
قانونی اقدام کنید».
بــر اســـاس ای ــن گــــزارش ،دیــــروز تصاویر
غیراخالقی از یک فیلم سینمایی با بازی
جــکــی چـــان در شــبــک ـههــای اجتماعی
دستبهدست شد که از پخش این فیلم از
سیمایکیشحکایتمیکرد.اینتصاویرکه
کامال با ضوابط صداوسیمای ایران مغایرت
داشت ،در نهایت به برکناری و توبیخ برخی
از کارکنان صداوسیمای کیش منجر شد.

مهر  -بیژن میرباقری کارگردان مسابقه «هنرپیشه» درباره جزئیات این برنامه که قرار است در شبکه نسیم پخش شود ،توضیح
داد« :قرار نیست کسانی که در این مسابقه برنده میشوند ،شرایط خاصی برای حضور آنها در پروژههای مختلف فراهم شود
و فقط این افراد از طریق مسابقه «هنرپیشه» انتخاب می شوند و توانایی آنها توسط رأی مخاطبان سنجیده و دیده میشود».

اکــرم انــتــصــاری -برنامه «خــنــدوانــه» جمعه
شب گذشته میزبان یک هنرمند خوشنویس و
خطاط بود .علی شیرازی 57ساله و اهل آبسرد
شــیــراز اســت کــه خوشنویسی را از پــدربــزرگ
خــود به ارث بــرده اســت .ایــن برنامه در حالی
روی آنتن رفت که تا به حال در کمتر برنامهای
به جایگاه خوشنویسی و نقاشیخط ایرانی و
معرفی استادان این حوزه پرداخته شده است.
موضوعی که شاید به نبود برنامههای تخصصی
با رویکرد پرداخت به هنرهای تجسمی ایرانی
برمیگردد .در ادامــه آن چه در این قسمت از
برنامه خندوانه گذشت و اوضــاع تلویزیون در
پرداخت به موضوعات هنری را بررسی میکنیم.
▪هنرمندی که با خود حاشیه آورد

علی شیرازی از استادان خوشنویسی است که
برای دنبال کردن خوشنویسی به طور جدی در
سال  67به تهران مهاجرت کرد.کار خود را با قلم
درشت و کتیبهنویسی آغاز کرد و به درجه استادی
رسید .شهرت آثار او به گفته خودش از اجالس
سران کشورهای اسالمی در ایران و خریدن بیش
از 45تابلویش توسط نهاد ریاست جمهوری برای
اهدا به روسای جمهور مهمان در این نشست آغاز
شد .او رکورد دیگری در حراج کریستیز دبی دارد
و یکی از آثارش در سال  91با قیمت پایه  12هزار
دالر در عرض  20ثانیه با قیمت  60هزار دالر به
یک خریدار خارجی فروخته شد.

جای خالی برنامهای برای هنرهای تجسمی در رسانه ملی

جدولپخشکم«هنر»تلویزیون
البته در فضای مجازی صحبت هایی دربــاره
اصالت کارهای علی شیرازی شده بود که او در
خندوانه درباره آن ها هم توضیح داد و پرکارشدن
خودش را بهترین پاسخ به این اتهامات دانست و
گفت توانسته در یک سال اخیر چهار نمایشگاه
برگزار کند البته پیش از این ،آثاری مانند ترجمه
یغما گلرویی از شازده کوچولو ،کارهایی از آیدین

...

چهره روز

آغداشلو ،پرویز تناولی ،تهمینه میالنی و  ...نیز
در فضای مجازی هدف حمله قرار گرفته است.
▪سهم «هیچ» هنر از جدول پخش تلویزیون

دامنه و تنوع زیر شاخههای موسیقی و هنرهای
تجسمی در کشورمان بسیار گسترده است و
سهم آنها از رسانه ملی هیچ .سهم هنرمندان

این حــوزه برخالف ظرفیتشان به قاعده یک
مهمانی کمتر از یک ساعته در میان برنامههای
گفتوگو محور تلویزیونی است که با وجود وقت
محدود نمیتوانند حق مطلب را ادا کنند .این در
حالی است که تلویزیون این روزها «کیوسک»،
«میزانسن»« ،سینماگرام» و «کافه آی فیلم» را از
چهار شبکه مختلف روی آنتن دارد و قرار است
قبل و بعد از جشنواره فجر سه برنامه «هفت»،
«فیلم ســاز» و «نقد سینما» با محوریت نقد و
بررسی فیلمهای سینمایی به جــدول پخش
تلویزیون اضافه شود .زبان و ادبیات فارسی و
کتاب خوانی نیز به همان اندازه در اقلیت است
و تنها به برنامه «کتاب بــاز» از شبکه نسیم ،دو
شب «شعر» و «روایت» از برنامه «شبهای هنر»
شبکه چهارسیما و «شبخند» با محوریت شعر
طنز از میان همه برنامههای در حال پخش ختم
میشود .موسیقی هم جزو گوشه نشینهای
فهرست برنامههای تلویزیونی اســت و بعد از
پایان «شب کوک» تنها «شب موسیقی» در برنامه
«شبهای هنر» با رویکرد بررسی موضوعات
مختلف موسیقایی روی آنتن میرود.
تناسب در چیدمان برنامههای تلویزیونی ،اصلی
است که رسانه ملی باید به آن توجه کند و شاید
در کنار تاسیس شبکههایی برای حمایت از کاال
و سریال ایرانی و ...باید به فکر تاسیس شبکهای
با هدف حمایت از هنر ایرانی با پیشینه چندین
هزارسال هاش باشد.
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اتفاق روز

گفتوگوی سیاسی با ابوالقاسم طالبی در «فرمول یک»

پخش «لکه» برای اولین بار از تلویزیون

ابوالقاسم طالبی شنبه مهمان برنامه «فرمول یک» بود .سیدعلی ضیا در این
برنامه از دیدگاههای سیاسی او گرفته تا این که اگر حجتاالسالم رئیسی،
رئیسجمهور میشد جایگاه فرهنگ در کشور کجا بود ،سؤاالت مختلفی را
در حوزه مسائل سیاسی پرسید و بخش زیادی از گفتوگو با این کارگردان
سینما و تلویزیون ،به مسائل سیاسی اختصاص داشت .علی ضیا که از ابتدا
بحث را به این سمت برده بود ،در پایان برنامه گفت :زمان تمام شده و نتوانسته
درباره دیگر آثار طالبی سؤال کند.

فیلم سیاسی «لکه» محصول سال  ،92شنبهشب برای اولین بار از شبکه افق
روی آنتن رفت .این فیلم نیمهبلند  40دقیقهای در چهارمین دوره جشنواره
عمار ،جایزه بهترین فیلم را گرفت« .لکه» در این پنج سال تنها اکرانهای
دانشگاهی و جشنوارهای داشته و از تلویزیون پخش نشده بود .کارگردانی
«لکه» به عهده محمدباقر مفیدیکیا بوده و فرخ نعمتی ،فریبا کوثری و علی
سلیمانی بازیگران این فیلم هستند« .لکه» محصول خانه فیلم داستانی
انقالب اسالمی است.
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چهره ها و خبر ها
فرهاد اصالنی به تازگی حضور پررنگی روی
پــرده سینما داشته اســت .او اکنون فیلم
«مغزهای کوچک زنگزده»
و «کلمبوس» را روی پرده
سینما و «جن زیبا» را هم
در ن ــوب ــت اکــــران
دارد.
ساره بیات قرار است در دومین همکاریاش
بــا منوچهر هـــادی در سریال
عاشقانه «دل» بازی کند و با
حامد بهداد و بیژن امکانیان
همبازی شود .او اکنون فیلم
«اتــاق تــاریــک» را روی
پرده سینما دارد.
رضا میرکریمی فیلمبرداری فیلم «قصر
شیرین» را به پایان رسانده و آن را برای
نمایش در جشنواره فجر
آماده میکند .او با این فیلم
بعد از دو سال در جشنواره
فــجــر حــضــور خــواهــد
داشت.
شبنم قلیخانی که به تازگی برای اجرای
نمایش «بولدوزر» روی صحنه رفته
بــود ،اکنون بــرای اولینبار
کارگردانی تئاتر را تجربه
کــرده و نمایش «شایعه
بــیاس ــاس» را روی
صحنه برده است.
پیمان یوسفی احتماال اجرای برنامه «ورز 
ش
و مــردم» را برعهده خواهد گرفت و اولین
قسمت از این برنامه جمعه
 5بهمن روی آنتن میرود.
اوپیشازاینمجریبرنامه
«فوتبال برتر» بود.

