سینما و تلویزیون

6

سه شنبه  1۸دی .1397اول جمادی االول  .1440شماره 2000۷

بر اساس اطالعات مرکز آمار ،در سال  1396حدود  ١٩درصد از افراد  15ساله و بیشتر به سینما رفتهاند.
این آمار برای تئاتر  5.1درصد و برای کنسرت  4.5درصد بوده است .از افرادی که به سینما رفتهاند29.9 ،
درصد یک بار 28.3 ،درصد دو بار و  41.8درصد ،بیشتر از دو بار به سینما رفتهاند.

در سال 96
 19درصد  15سال به باال به سینما رفتهاند
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...

چهره ها و خبر ها

اخبار

امین حیایی که ســال گذشته با دو فیلم
«شعلهور» و «دارکوب» حضور موفقی را در
جــشــنــواره فیلم فجر تجربه
کـــرد ،امــســال نیز بــا فیلم
«درخــونــگــاه» اثــر سیاوش
اسعدی در جشنواره فجر
حضور دارد.

تکذیب احضار علی ضیا به مجلس
مدیر گروه اجتماعی شبکه یک سیما خبر
احضار علی ضیا به مجلس را تکذیب کرد.
سیدفضلا ...شریعتپناهی در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره صحت
و سقم خبر احضار سیدعلی ضیا به مجلس
اظهار کرد« :این خبر شایعه است و صحت
ن ــدارد .اگــر چنین خبری صحت داشــت،
حداقل ما باید در جریان قرار میگرفتیم».
وی افــزود« :شاید روز گذشته که مرتضی
میرباقری معاونت سیما به مجلس شورای
اسالمی رفته بــود ،صحبتهایی دربــاره
این برنامه و مجری شده باشد؛ اما این که
مجری به مجلس احضار شود ،صحت ندارد.
این گمان م ـیرود در گفت وگویی که روز
یک شنبه مدیران سازمان صداوسیما در
مجلس داشتند ،راجع به این برنامه بحث
شده باشد».
شایان ذکر است دیــروز برخی رسانهها از
احضار علی ضیا به مجلس به دلیل اظهارات
جنجالی اخیر دو مهمان برنامه «فرمول یک»
خبر دادند.

فتحگلدنگلوببا«کتابسبز
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مصطفی قاسمیان -بامداددیروزانجمنمطبوعاتخارجی
هالیوود ،جوایز مهم سینمایی خود موسوم به گلدنگلوب
را در مراســمی که در لسآنجلس برگزار شــد ،اهدا کرد .در
هفتاد و ششمین دوره جوایز گلدنگلوب ،بهترین فیلمها
و ســریالهای تلویزیونی و فیلمهای ســینمایی که در سال
 2018پخش شدهاند ،مورد داوری قرار گرفتهاند .در ادامه
بهمهمتریننکاتفهرستبرندگانگلدنگلوبمیپردازیم:

«روما» همچنان موفق
فیلم آلفونسو کوارون که از موفقترین محصوالت
سینمایی  2018بود ،در گلد نگلوب هم خوش
درخشید و در حالی که در سه رشته نامزد شده بود،
جوایز بهترین کارگردانی و بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان را به
دست آورد تا به نوعی کسب اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان
را برای خود قطعی کرده باشد« .رومــا» در فصل جوایز امسال،
خوش درخشیده است و شانس زیــادی برای رشتههای اصلی
اسکار هم دارد.

ستاره کمفروغ
در حالی که انتظار میرفت اولین فیلم بردلی کوپر،
شب پرفروغی داشته باشد ،اما این فیلم که در پنج
رشته نامزد شده بود ،تنها موفق به کسب یک جایزه
برای ترانه «کمعمق» با صدای لیدی گاگا شد و عمیق ًا ناکام به خانه
بازگشت .گفته میشود در صورتی که «ستارهای متولد میشود»
در بخش فیلمهای کمدی یا موزیکال شرکت میکرد ،با توجه
به رقبای سادهتر ،شانس بیشتری برای دریافت مجسمه طالیی
گلدنگلوب داشت.

«معاون» و کنایه سیاسی بیل
کمدی سیاسی «معاون» دیگر فیلم مهم فصل جوایز
امسال بــوده اســت .سهم این فیلم از گلد نگلوب
امسال ،شش نامزدی و تنها یک جایزه مهم بهترین
بازیگر نقش اول مرد درام بود .کریستین بیل که نقش «دیک چنی»
معاون جورج بوش را در این فیلم بازی کرده ،وقتی برای کسب
جایزه روی صحنه رفت ،از چند نفر از جمله «شیطان» تشکر کرد
که برای ایفای نقش معاون سابق رئیس جمهور آمریکا ،الهامبخش
او بود هاند!

ستارهها بازنده بخش تلویزیون
در بخش سریالهای تلویزیونی ،غالب ستارههای
سینما ناموفق بودند .چهرههایی چون ایمی آدامز،
بندیکت کامبربچ ،جیم کری ،جولیا رابرتز ،پنهلوپه
کروز و آنتونیو باندراس که نامزد جایزه هم بودند ،دستخالی
مراسم را ترک کردند .مایکل داگالس تنها بازیگر سینما بود که
موفق به دریافت جایزه شد .در این بخش تقریب ًا همه جوایز به
بازیگران تلویزیونی رسید .این ستارهها غالب ًا برای اولین بار در
تلویزیون حضور یافته بودند.

موفق در گلدنگلوب ،ناموفق در ایران
در بخش ســریــا لهــای تلویزیونی «قتل جیانی
ورساچه» و «متد کامینسکی» با کسب دو جایزه
حسابی موفق بودند« .آمریکاییها» بهترین سریال
درام و «متد کامینسکی» بهترین سریال کمدی یا موزیکال شد.
نکته جالب در این بخش آن که تقریب ًا همه سریالهای موفق جشن
گلد نگلوب امسال ،از عناوین محبوب در ایران نیستند؛ آثاری
مانند «اشیای تیز»« ،بادیگارد»« ،سرگذشت ندیمه» و «وستورلد»
که همگی در فهرست نامزدها هم بودند.
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فهرست کامل برندگان گلدن گلوب :2018

اکران «درساژ» از فردا
«درســــاژ» و «تخته گ ــاز» از ایــن هفته در
سینماهای کشور اکران میشوند.
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی
نمایش در گفتوگو با مهر ،با اشاره به جلسه
روز دوشنبه  ۱۷دی ماه این شورا گفت« :در
جلسه امروز شورای صنفی نمایش مشخص
شد که فیلم سینمایی «درساژ» به کارگردانی
پویا بادکوبه از روز چهارشنبه  ۱۹دی ماه
در گروه سینمایی زندگی اکران میشود».
سخنگوی شورای صنفی نمایش در پایان
تاکید کرد« :همچنین اکران «تخته گاز» به
کارگردانی محمد آهنگرانی از چهارشنبه
 ۱۹دی ماه در گروه سینمایی ایران قطعی
شده است».

سریال «احضار» در نمایش خانگی
سریال «احضار» از فــردا در شبکه نمایش
خانگی توزیع خواهد شد.
ســریــال «احــضــار» بــه کــارگــردانــی رامین
عباسیزاده ،اولین سریال شبکه نمایش
خانگی در ژانر وحشت است و از فردا 19
دی ماه توزیع خواهد شد .رامین عباسیزاده
تا به حال تهیهکنندگی سریالهایی مانند
«او یک فرشته بود»« ،سقوط یک فرشته»،
«شمسالعماره» و «پریدخت» را بر عهده
داشته است .در خالصه داستان «احضار»
آمده است« :اغلب ترسها با شناخت ما از
بین میروند ،اما تر سهایی که تا مرگت
ناشناخته میمانند ،رهایت نمیکنند».

▪بخش سینما

بهترین فیلم درام :بوهمین راپسودی
بهترین فیلم موزیکال یا کمدی :کتاب سبز
بهترین کارگردان  :آلفونسو کوارون /روما
بهترین فیلم نامه :کتاب سبز
بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان :روما
بهترین بازیگر مــرد درام :رامــی مالک/
بوهمین راپسودی
بهترین بازیگر زن درام :گلن کلوز /همسر
بهترین بازیگر مــرد موزیکال یا کمدی:
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کریستین بیل /معاون
بهترین بازیگر زن موزیکال یا کمدی :اولیویا
ُکلمن /سوگلی
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل :ماهرشاال
علی /کتاب سبز
بهترین بازیگر زن نقش مکمل :رجینا کینگ/
اگر خیابان بیل زبان داشت
بهترین پویانمایی :مرد عنکبوتی :در دنیای
عنکبوتی
بهترین موسیقی متن :جاستین ُهرویتز/
نخستین انسان
بهترین ترانه :لیدی گاگا /ترانه اصلی فیلم
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ستارهای متولد میشود
▪بخش تلویزیون

بهترین سریال درام :آمریکاییها
بهترین سریال موزیکال یا کمدی :متد
کامینسکی
م تلویزیونی :قتل
بهترین سریال کوتاه یا فیل 
جیانی ورساچه
بهترین بازیگر مــرد درام :ریــچــارد مدن/
بادیگارد
بهترین بازیگر زن درام :ساندرا اوه /کشتن
ایو
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بهترین بازیگر مرد کمدی یا موزیکال :مایکل
داگالس /متد کامینسکی
بهترین بازیگر زن کمدی یا موزیکال :راشل
برازناهان /خانم میزل شگفتانگیز
بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم
تلویزیونی :دارن کریس /قتل جیانی ورساچه
بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم
تلویزیونی :پاتریشیا آرکت /فرار از دانمورا
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل :بن ویشاو/
یک رسوایی خیلی انگلیسی
بهترین بازیگر زن نقش مکمل :پاتریشیا
کالرکسون /چیزهای تیز

بهمن فــرمــانآرا بــه جمع بــازیــگــران فیلم
«مجبوریم» به کارگردانی رضا درمیشیان
اضافهشد.اوپیشازاین
دو بار تجربه بازیگری
داشته که کارگردانی
هر دو فیلم را خودش
بــرعــهــده داشته
است.
بیتا فرهی بعد از مدتها دوری از سینما و
تلویزیون ،این روزها مشغول بازی در سریال
«رقص روی شیشه» است.
این سریال با مضمونی
عــاشــقــانـه ،بــه زودی
درشــبــکــه نمایش
خانگی توزیع
خواهد شد.
داریوش فرهنگ به زودی برای ادامه بازی
در سریال تلویزیونی «گاندو» ،همراه عوامل
ســریــال بــه تــرکــیــه سفر
خــواهــد کــــرد .فضای
قصه ایــن مجموعه 30
قسمتی ،امنیتی و
ضـــدجـــاســـوســـی
است.
پــــوالد کــیــمــیــایــی کــه امــســال بــا اولــیــن
ساختهاش «معکوس» در جشنواره فجر
حضور دارد ،اکــنــون در تـــدارک ساخت
دومـــیـــن فــیــلــمــش بـــه نــام
«لکنت» است .قصه این
فــــیــــلــــم دربـــــــــــاره
جــــنــــگزدگــــان
ســــــــــــوری
است.

