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تلویزیون

جایزه «برنده باش» نصف شد
تهیهکننده مسابقه «برنده باش» از ایجاد
تغییراتی در ساختار این مسابقه خبر داد.
بــه گـــزارش هــنــرآنــایــن ،هــاشــم رضایت
تهیهکننده مسابقه «برنده بــاش» با بیان
تغییراتی کــه در ساختار مسابقه انجام
شده است گفت« :بسیاری از مردم نکاتی
را درخــصــوص تــکــراری بــودن مهمانها و
همچنین دسترسیناپذیر بودن جوایز سطح
بــاالی مسابقه مطرح میکردند .ما هم به
هر حال برای مردم برنامه میسازیم و نظر
مخاطبان بــرای ما مهم اســت .لذا در اتاق
فکر برنامه به این نتیجه رسیدیم که افراد
تکراری هرچند میتوانند در مسابقه شرکت
کنند ولی نمیتوانند مجدد جزو برندگان
باشند و در مسابقه مقابل آقای گلزار حاضر
شوند تا در ایــن صــورت فرصت حضور در
مسابقه به افراد جدید و بیشتری برسد ».وی
ادامه داد« :از دیگر نکاتی که درباره برنامه
مطرح میشد این بود که جوایز سطح باالی
برنامه به نوعی کمتر در دسترس است .این
موضوع را هم بررسی کردیم و به این نتیجه
رسیدیم که سطح جایزه اصلی برنامه را به
 100میلیون برسانیم و در عوض نقاط امن
شرکتکنندگان را دسترسی پذیرتر کنیم.
در این صورت خواهید دید که در مجموع،
شرکت کنندههای مسابقه جوایز بیشتری
را خواهند برد .همچنین در پلههای امن
مسابقه دو تغییر داده شده است ،پله اول ۵
میلیون امتیاز تغییری نکرده ولی پله دوم به
 ۲۰میلیون و پله سوم یا آخر به  ۱۰۰میلیون
تغییر یافته اســت و بینندگان برنامه این
تغییرات را از هفته آینده پنج شنبه  ۱۱بهمن
ماه مشاهده خواهند کرد».

نگاهی به  4فیلم مهم فضایی در سالهای اخیر

لحنکارگردان
درفضا

محمد عنبرسوز  -از زمان ظهور پدیده سینما ،موضوع سفر به فضا همیشه برای فیلم سازان جذاب
بوده است .در سالهای اخیر با پیشرفت روزافزون جلوههای ویژه ،آثار ماندگاری با این محتوا تولید
شــدهاند ،اما همگی به رغم نقاط قوت پرشمارشــان ،محدودیتهای جدی هم داشتهاند .به نظر
میرسد دلیل اصلی فقدان یک فیلم بینقص در عرصه سفرهای فضایی ،این است که کارگردانان
عموما سعی دارند همان دغدغهها و لحن همیشگی خود را به جای روی زمین ،در فضا دنبال کنند.
به بهانه انتشار «نخستین انسان» اثر جدید دیمن شزل ،مروری داریم بر چهار فیلم مهم سالهای
اخیر که به سفرهای فضایی پرداختهاند.

جاذبه

میانستارهای

آلفونسو کوارون

کریستوفر نوالن

2013

2014

کارگردان فیلم تحسینشده «روما» که امسال در
فصل جوایز ،روزهایی رویایی را سپری میکند،
چهار سال قبل با اثری کامال متفاوت از آ نچه
امروز ساخته ،درخشید« .جاذبه» داستان سفر
فضایی دو فضانورد را روایــت میکرد که قصد
تعمیر تلسکوپ فضایی هابل را داشتند ،اما در راه
با مشکالتی مواجه شدند .این فیلم که نقشهای
اصلیاش را جورج کلونی و ساندرا بوالک بازی
میکردند ،موفق شد در مراسم اسکار ۲۰۱۴
هفت جایزه در رشتههای تدوین ،صداگذاری،
موسیقی متن ،فیلمبرداری ،جلو ههای ویژه،
میکس صــدا و کــارگــردانــی را بــه دســت آورد.

«جاذبه» بهرغم نقاط قوت پرتعدادش ،از نیمه
به بعد ،تقریبا موضوع سفر به فضا را به فراموشی
سپرد و به روایت یک رابطه عاطفی با مایههای
پررنگ اخالقی در دل فضاپیما تبدیل شد.

نوالن که در سهگانه بتمن سعی کرده بود با تعریف
شخصیت یک دانشمند و طراح حرفهای ،واقعیت
را با جهان فیلمهای علمی-تخیلی پیوند دهد،
بعدها به سراغ جذابترین موضوع این ژانر رفت
و «میانستارهای» را با موضوع فروپاشی زمین
و سفری فضایی در جست وجوی یک زیستگاه
جدید ساخت« .میا نستار های» با بــازی متیو
مککانهی و آن هتوی در گیشه موفق بود و در
اسکار  2015پنج نــامــزدی داشــت که جایزه
بهترین جلوههای ویژه را هم به دست آورد .این
فیلم اگرچه از جهات متعدد اثری استوار و دقیق
محسوب میشد ،اما رویکرد رازآلــود و معمایی

حاکم بر متن فیلم نامه ،مبهم بودن بخشهای
مرتبط با زمان و نیرویی ماورایی که «آنها» نامیده
میشد« ،میا نستار های» را تا حدی از یک اثر
بینقص درباره فضا دور کرد.

مریخی
ریدلی اسکات

دیمن شزل

2015

2018

مــت دیــمــون کــه بــه واســطــه نقش کوتاهش در
«میانستارهای» با فیلمهای فضایی آشنا بود،
یک سال بعد نقش اول فیلم «مریخی» ریدلی
اسکات را پذیرفت و توانست جایزه گلدنگلوب
بهترین بازیگر مرد را هم به خودش اختصاص
دهــد« .مریخی» داستان فضانوردی را روایت
میکرد که در مریخ جامانده و مجبور بود برای
زنده ماندن تالش کند .فیلم فضایی کارگردان
شهیر «گالدیاتور» ،بهرغم فروش خوب در گیشه
و هفت نامزدیاش ،نتوانست جایزهای در اسکار
به دست آورد؛ اما مورد توجه عموم قرار گرفت.
«مریخی» که ریتمی خوب و فیلم نامهای جذاب

داشت ،از این جهت مورد انتقادات فراوان واقع
شد که بسیاری معتقد بودند هیچ گونه مبنای
علمی در آن لحاظ نشده و از «علمی-تخیلی»
بودن ،فقط بخش دومش را در نظر گرفته است.

تنکابنی همچنین دربــاره میز نقد این برنامه
توضیح داد« :ایــن برنامه یک میز نقد دارد که
امید روحانی و میالد دخانچی منتقدان آن و
بهروز افخمی مجری آن است .ما با نگاه متفاوتی
وارد نقد آثار میشویم؛ امید روحانی به لحاظ
ساختاری و میالد دخانچی به لحاظ مطالعات
فرهنگی فیلمها را نقد و بررسی می کنند .فکر
میکنم به این ترتیب نگاه جذابی خواهیم داشت
که تا به حال در نقد فیلمها نبوده است».
این تهیهکننده در واکنش به نگاه بهروز افخمی
و حاشیههایی که دربـــاره اجــراهــای او وجود
دارد ،نیز گفت« :مــا دنبال جنجال نیستیم و

کارگردان جوان و موفق سالهای اخیر هالیوود،
پس از فیلم فانتزی و موزیکال «الاللند» ،به سراغ
یک ژانــر کام ً
ال جدید رفته و اثــری بیوگرافیک
را با موضوع فضانوردی ساخته است .داستان
«نخستین انسان» به زندگی نیل آرمسترانگ،
نخستین مسافر کــره مــاه اختصاص دارد و تا
پیش از توزیع فیلم ،از وجه رئال این اثر به عنوان
مهمترین نقطه قوتش یــاد میشد .در حالی
که انتظار میرفت شزل باز هم در فصل جوایز
سینمایی بدرخشد« ،نخستین انــســان» تا به
حال آنچنان موفق نبوده و در گلدنگلوب هم
درخششی نداشته اســت .شخصیتپردازی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
نمیخواهیم کسی یا فیلمی را بکوبیم و با توجه
به این که مخاطب زیــادی نمیتواند فیلمهای
جشنواره را تماشا کند ،آثار بیشتر از همان جنبه
مطالعات فرهنگی نقد میشوند ».وی درباره
دیگر جزئیات برنامه گفت« :تیم برنامه در «سینما
ملت» مستقر خواهد بود و اکنون مشغول طراحی
و ساخت دکــور هستیم ،مدت زمــان برنامه نیز
حــدود  ۱۲۰دقیقه است و هر شب از شبکه 5
سیما روی آنتن میرود».

ضعیف ،بیتفاوتی به ابهامات و لحن اغراقآمیز
فیلم در نیم ساعت آخــر کــه سعی میکند از
آرمسترانگ یک ابرقهرمان بسازد ،از مهمترین
نقایص «نخستین انسان» محسوب میشود.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

...

چهره ها و خبر ها
فاطمه معتمد آریــا کــه در جشنواره فجر
ســال گذشته حضور نــداشــت ،امسال دو
فیلم «بنفشه آفــریــقــایــی» و
«جــان دار» را در جشنواره
دارد .او با چهار سیمرغ،
پرافتخارترین بازیگر زن در
جشنواره فجر است.
پارساپیروزفربرایچهارمینسالمتوالیدر
جشنواره فجر حضور ندارد .فیلم «بیحسی
موضعی» بــا بــازی او کــه جزو
فیلمهای ذخــیــره بـــود ،با
رسیدننسخهکاملفیلمها،
از این رقابت کنار گذاشته
شد.

نخستین انسان

روحانی و دخانچیمنتقدان«نقدسینما»
تهیهکنندهبرنامه«نقدسینما»جزئیاتاینبرنامه
را که قرار است در طول جشنواره فیلم فجر روی
آنتن برود تشریح کرد.
به گــزارش مهر ،محمد تنکابنی درب ــاره روند
جزئیات این برنامه که در طول جشنواره فیلم
فجر با اجرای بهروز افخمی پخش میشود بیان
کرد«« :نقد سینما» با مشارکت مرکز تلویزیون
حوزه هنری به تولید میرسد و در ایام جشنواره
صرفا برنامهایجشنوارهمحور است و به فیلمهای
فجر میپردازد ».وی ادامه داد« :این برنامه بعد از
جشنواره فیلم فجر با توقفی کوتاه دوباره ادامه
مییابد و به صــورت هفتگی پخش میشود».

خبرآنالین  -رامبد جوان در بخشی از گفتوگو با برنامه «سینما آیفیلم» درباره هزینه ساخت فیلم جدیدش گفت 3.5« :میلیارد تومان
هزینه ساخت فیلم «قانون مورفی» شد ،اما این روزها هزینه ساخت فیلم در سینمای ایران به شدت باال رفته است و سخت است که یک اثر
سینمایی با ویژگیهای قانون مورفی را با کمتر از هشت میلیارد تومان تولید کرد».

layout@khorasannews.com

هومن برقنورد این روزها در حال بازی در
سریالطنز«آچمز»است.اوکهامسالبافیلم
«تیغ و ترمه» در جشنواره فجر
دیـــــده مــــیشــــود ،فیلم
«زنــدان ـیهــا» اثــر مسعود
دهنمکی را آماده اکران
دارد.
فرزاد فرزین قرار است عالوه بر خوانندگی
تیتراژ سریال «مانکن» ،در این مجموعه به
عنوان بازیگر نیز حضور داشته
بـــاشـــد .بــعــد از ســریــال
«عــاشــقــانــه» ،ایــن دومین
تجربه بازیگری فرزاد فرزین
است.
شبنم قلیخانی از یک شنبه  14بهمن ،با
سریال «ریکاوری» به شبکه نمایش خانگی
میآید و برای اولین بار حضور
در نمایش خانگی را تجربه
میکند .میثم ابراهیمی
خــوانــنــده تــیــتــراژ این
سریال است.
سجاد افشاریان با سریال «بــرادر جان» اثر
محمدرضا آهنج ،برای دومین بار حضور در
قاب تلویزیون را تجربه خواهد
کـــرد .او پــیــش از ایـــن در
سریال «نجوا» ایفای نقش
کـــرده بــود کــه چندان
دیده نشد.

