سینما و تلویزیون

6

سه شنبه  30بهمن 1۳ .1397جمادی الثانی  .1440شماره 2004۱

رأیگیری جشنواره جام جم
تا پایان هفته ادامه دارد

...
تلویزیون

فــیــلــم نــام ـههــای «مــیتــوانــی هــرگــز مــرا
ببخشی؟»« ،کالس هشتم»« ،خانم میزل
شگفتانگیز» و «آمریکاییها» جوایز ساالنه
انجمن نویسندگان را به دست آوردند.
به گزارش مهر ،انجمن نویسندگان آمریکا
جایزه بهترین فیلم نامه اقتباسی را به نیکول
هولو فسنر و جف ویتی بــرای فیلم نامه
«میتوانی هرگز مرا ببخشی؟» اهدا کرد و
جایزه بهترین فیلم نامه غیراقتباسی نیز به
بو برنهام برای «کالس هشتم» تعلق گرفت.
«میتوانی هرگز مرا ببخشی؟» موفق شد
تا فیلم نامههای فیلمهای «پلنگ سیاه»،
«اگر بیل استریت میتوانست حرف بزند»،
«ستارهای متولد شده» و «بلکککلنزمن»را
پشت سر بگذارد .برنهام نیز با دریافت جایزه
انجمن نویسندگان برای «کالس هشتم»
موفق شد تا «رومــا»« ،معاون»« ،یک جای
آرام» و «کتاب سبز» را پشت سر بگذارد.
برنهام دو هفته پیش با این فیلم موفق به

پخش«ستارهساز»درنوروز

مدیرکل دفتر نمایش خانگی درباره تیتراژخوانی
یاسر بختیاری در سریال «رقــص روی شیشه»
توضیحاتیارائهکردوگفت:ازاساسدرخواستی
برایتیتراژخوانیویارائهنشدهاست.
به گــزارش مهر ،یک شنبهشب مراسم افتتاحیه
سریال «رقص روی شیشه» به کارگردانی مهدی
گلستانه با رونمایی از قسمت اول این مجموعه
ویــژه شبکه نمایش خانگی ،برگزار شد .در این
مراسم قسمت اول سریال با تیتراژی با صدای

شبنمقلیخانیدرحالبازیدرفیلم«انتقال
آتش» است و در بخشی از این فیلم ،با گریم
مــردانــه ظاهر شــده .او ماه
گذشته نمایش «شایعه
ب ـیاســاس» را در مقام
کـــــارگـــــردان روی
صحنهبردهبود.
نیما شعباننژاد بعد از اختالفاتی که بر سر
مــمــیــزی شخصیت «خــلــیــل» در ســریــال
«ممنوعه» بــا کــارگــردان آن
یعنی امیرپورکیان داشت،
اکــنــون مشغول ب ــازی در
اولین فیلم او به نام «آینده»
است.

...

سازمان سینمایی :تیتراژ«رقص رویشیشه» مجوز ندارد
یاسر بختیاری معروف به «یــاس» برای مدعوین
پخش شد و ایــن در حالی بــود که یــاس خــود نیز
مهمان این مراسم بود .با این حال دیروز دو نسخه
متفاوت از سریال در تهران و شهرستانها توزیع
شد؛بهگونهایکهدرنسخهشهرستانصداییاسر
بختیاری(یاس)رویتیتراژسریالوجودداردولی
در نسخه تهران صدای او از سریال حذف شده و
طبقشنیدههاقرارهمنیستدرقسمتهایبعدی
سریال تیتراژی با صدای او وجود داشته باشد! در

مهتاب کرامتی با سریال «رقص روی شیشه»
ساخته مهدی گلستانه ،برای اولین بار به
شبکه نمایش خانگی آمــده
اســــت .قــســمــت اول ایــن
سریال پربازیگر دیــروز در
نمایش خانگی توزیع
شد.

سینمای ایران
سریال «خانم میزل شگفتانگیز»

تهیهکننده سریال «پایتخت» از پخش یک اپیزود
 120دقیقهای با حضور همه عناصر این سریال
در شب عید نوروز  ۹۸خبر داد.
الهام غفوری در گفتوگو با تسنیم از حضور
دوباره امسال «پایتخت» در نوروز  98خبر داد
و گفت« :حضور امسال ما  100تا  120دقیقه
و در قالب یک اثر سینمایی در تلویزیون خواهد
بــود .این کار با حضور همه عناصر پایتخت که
روزهای آینده کلید میخورد به آنتن شبکه یک
سیما م ـیرســد ».وی تأکید کــرد« :نمیتوانم
بگویم فضای آن دوباره در مازندران خواهد بود و
چه تغییراتی را مخاطب خواهد دید .اما هم تغییر
خواهیم داشت و هم مث ً
ال احمد مهرانفر که درگیر
بازی در سریال «سالهای دور از خانه» است به
این تک قسمت میپیوندد .در فضای مجازی
نوشتهاند تله فیلم یا  90دقیقه؛ درست نیست
چون این تک قسمت یا اثر سینمایی «پایتخت»
بیش از  90دقیقه خواهد بود».

غفوری دربــاره جزئیات بیشتر این تک قسمت
گفت« :فیلم نامه ایــن اثــر بر اســاس طرحی از
محسن تنابنده توسط خشایار الوند نوشته شده
و قرار است طی چند روز آینده جلوی دوربین
برود .این اثر سینمایی در شب سال نو مصادف
با میالد حضرت علی(ع) و روز پدر روی آنتن
خواهد رفت».
تهیهکننده «پایتخت» با اشــاره به این که برای
ساخت فصل ششم این مجموعه تلویزیونی در
حال مذاکره با تلویزیون هستیم تأکید کرد« :این
تک قسمت هیچ ارتباطی با فصل ششم مجموعه
«پایتخت» نــدارد و کام ً
ال طبق استانداردهای
یک اپیزود ویژه ،هویتی مستقل دارد .با تلویزیون
برای ساخت فصل ششم این مجموعه در حال
مذاکره هستیم تا به زودی این اتفاق هم بیفتد،
خیلی از مردم که در کوی و برزن ما را میبینند
بسیار عالقه دارند هرچه زودتر شاهد پخش این
سریال تلویزیونی در فصل ششم باشند».

کسب جایزه انجمن کارگردانهای آمریکا
هم شد.
در بــخــش تــلــویــزیــونــی« ،خـــانـــم مــیــزل
شگفتانگیز» در بخش بهترین سریال
کــمــدی بــه عــنــوان بــرنــده انــتــخــاب شــد و
«آمریکاییها» در بخش سریال درام این
جایزه را دریافت کرد .بیل هادر و آلک برگ
نیز جایزه یک اپیزود کمدی را بــرای یک
قسمت از«بــری» دریافت کردند و در عین
حال جایزه سریال جدید را نیز از آن خود
کردند .آلکس گانزا نیز جایزه بهترین فیلم
نامه برای یک اپیزود درام را برای یک قسمت
از «هوملند » دریافت کرد .استفانی جیلیس
نیز جایزه بهترین فیلم نامه انیمیشن را برای
«بارت نمرده» دریافت کرد.
این جوایز با رای  ۱۷هزار نفر عضو انجمن
نویسندگان آمریکا اهدا میشود .در پنج
سال اخیر  ۱۰تن از برندگان این جوایز،
جایزه اسکار را نیز دریافت کردند.

فیلم «کالس هشتم»

مدیر گــروه ورزش شبکه سه ضمن تشریح
جزئیاتی تـــازه از مسابقه استعدادیابی
«ستارهساز» در این شبکه ،از پخش آن در
نوروز ۹۸خبرداد.
میثمفضلعلیدربارهبرنامه«ستارهساز»کهبا
اجرایمحمدحسینمیثاقیوامیرعلیدانایی
رویآنتنخواهدرفتبهمهرگفت«:لوکیشن
اصلی ایــن برنامه در محل بوستان والیت
قرار دارد و تقریبا مراحل پایانی پیش تولید را
سپری میکنیم تا بتوانیم از اوایل اسفند ماه
۹۷ضبطبرنامهراآغازکنیم.پخشمسابقهنیز
به احتمال زیاد از اول نوروز ۹۸شروع خواهد
شد ،البته قبل از عید چند قسمت به عنوان
برنامهافتتاحیهرویآنتنخواهدرفت».مدیر
گروه ورزش شبکه سه در پایان درباره حضور
چهرهای هنری مثل امیرعلی دانایی در مقام
مجریاینمسابقههماظهارکرد«:دربارهاین
بازیگر پیش از این هم توضیح داده شده که او
فارغازهنرپیشگیوسوابقکارهایسینمایی
و نمایشی ،یک فوتبالیست برجسته بوده که
تا ردههــای ملی در سطح جوانان و امید هم
حضور داشته است .درواقع وجه حضور او هم
ابعادهنریوهمجنبههایورزشیداردکههر
دوبرایبرنامهمفیداست».

«پایتخت»  120دقیقهای
شب عیدپخش میشود

...

چهره ها و خبر ها

معرفیفیلمنامههایبرگزیدهWGA

پخش«محرمانهخانوادگی»3
باتغییراتجدید
فصل ســوم برنامه تلویزیونی «محرمانه
خانوادگی» به زودی روی آنتن شبکه سه
خواهدرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فصل
سوم برنامه تلویزیونی «محرمانه خانوادگی»
با طراحی آیتمهای جدید به زودی دوباره از
شبکه سه پخش خواهد شد .این برنامه که به
یادگیری مهارتهای زندگی میپرداخت،
فصل جدید دیــگــری بــا عــنــوان «محرمانه
نوجوان» را آغاز کرده است و به دغدغههای
نوجوانان مـیپــردازد .گفتنی است تا چند
ماه آینده تصویربرداری «محرمانه نوجوان»
به پایان خواهد رسید و احتما ًال از شبکه امید
پخشخواهدشد.برنامهتلویزیونی«محرمانه
نوجوان»بهتهیهکنندگیعطاپناهیکاریاز
مجموعهخانهمستندانقالباسالمیاست.

مهر  -حمید خواجهنژاد مدیر روابط عمومی معاونت سیما درباره بخش مردمی جشنواره تلویزیونی «جامجم»
گفت« :مخاطبان برای رای دهی و انتخاب از بین  ۱۴۲اثر و هنرمند بخش مردمی تا پایان هفته مهلت دارند».
اختتامیه پنجمین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم ،نیمه دوم اسفند برگزار خواهد شد.

حالی که عوامل سریال ترجیح دادند درباره این
اتفاقسکوتکنند،حسینپارساییمدیرکلدفتر
نمایش خانگی سازمان سینمایی دربــاره دالیل
حذف صدای این خواننده از نسخه توزیعشده در
تهران و فرایند صدور مجوز اولیه گفت« :این خبر
صحتندارد».ویدربارهنسخهتوزیعشدهقسمت
اول این سریال در شهرستان که با صدای یاس
همراه است ،گفت« :نسخه ارسالی برای دریافت
مجوز فاقد صــدای یاس بود و اساسا ما با چنین

درخواستی مواجه نشدیم ».پارسایی همچنین
دربارهاحتمالصدورمجوزاستفادهازصداییاس
در سریال در صورت درخواست عوامل بیان کرد:
«برای خوانندگی تیتراژ فیلم ها مرکز موسیقی
وزارتارشادبایدمجوزبدهد».
بهگفتهپارسایی،چنانچهنسخهایباتیتراژخوانی
یاس همراه است فاقد مجوز است ،چون از اساس
نسخه ارسالی بــرای دریافت مجوز ،تیتراژی با
صداییاسنداشتهاست.
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شکستبازیگرزنترکیهایدرایران
فیلم سینمایی «جــن زیبا» بــاالخــره بعد از
حاشیههای فراوان به اکران در آمد و در سه
روزنخستاکرانبافروشناامیدکننده۱۲۳
میلیونتومانروبهروشد.
به گــزارش میزان ،این فــروش در حالی رخ
میدهد که حضور نورگل یشیلچای بازیگر
سریالهایترکیهایهمنتوانستبهدادگیشه
فیلمبرسدواینفیلمهماکنوندرقعرجدول
فروشسینمایایراندرسالجاریقراردارد.
انتخاباینبازیگرازهمانابتداباواکنشهای
بسیاریروبهروبود.

