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اخبار

جانشینفرماندهناجا:

عوامل «متری شیشونیم»
خالف وعدهشان عمل کردند

جانشین فــرمــانــده نــاجــا از صحبتهای
سعید روستایی در اختتامیه سیو هفتمین
جشنواره فجر و اضافه کردن چند سکانس به
فیلم «متری شیش و نیم» انتقاد کرده است.
سردار ایوب سلیمانی در گفتوگو با فارس
دربارهحواشیحضورپلیسدرفیلمسینمایی
«متری شیش و نیم» گفت« :یک بداخالقی
در قصه این فیلم اتفاق افتاد .بنده دو بار
فیلم را قبل از جشنواره در حضور کارگردان
«متری شیش و نیم» و برخی عوامل دیدم و
درباره جزء به جزء موارد با هم بحث و توافق
کردیم و اشکاالت را پذیرفتند و قبول داشتند
که خالف وعدهشان عمل کردهاند .آنها
فیلم را اصــاح کردند و نسخه اصالحی را
به ما تحویل دادنــد .اما آن چه در جشنواره
نمایش دادنــد ،نسخهای بود که خودشان
مـیخــواســتــنــد ،بــه عـــاوه سکانسهایی
اضافهتر!یعنیسکانسهاییکهدرفیلماولی
هم که دیدیم ،نبود .از این منظر بداخالقی
کردند».سلیمانیادامهداد«:مسئولمعاونت
اجتماعی و مسئول پلیس مــواد مخدرمان
با عوامل فیلم جلسه داشتند و روی همه
چیز توافق کردند،بعد فردایش در جشنواره
فیلم فجر دیدیم نسخه توافقی پخش نشده و
حتی سکانسهایی فراتر از نسخههای اولیه
دارد .بعد هم برخورد بچگانهای در اختتامیه
جشنوارهفیلمفجرانجامدادند».

...

یکی«عصرجدید»است
پرآبچشم!
مائده کاشیان  -احسان علیخانی که سا لهاست با اجــرای
«مــاه عسل» شناخته م ـیشــود ،از یــک مــاه گذشته بــا مسابقه
استعدادیابیاش «عصر جدید» به تلویزیون آمده است .چون این
برنامه با «ماه عسل» و دیگر برنامههای گفتوگومحوری که او تا به
حال اجرا کرده بسیار متفاوت است ،به نوعی عصر جدید احسان
علیخانی در تلویزیون به حساب میآید و او فرصت داشته تا در قالب
این برنامه حضور متفاوتی داشته باشد ،اما ظاهر ًا سالها اجرای
برنامه «ماه عسل» تاثیر خود راگذاشته و باعث شده علیخانی
حتی در یک مسابقه استعدادیابی هم اشک داوران و تماشاگران
را دربیاورد.
در برنامه یک شنبهشب روحیه آشنای احسان علیخانی گل کرد و با
اصرار و احساسی کردن فضای برنامه ،رأی منفی یکی از داوران را
پس گرفت تا آن گروه چهار نفره حذف نشوند .بشیر حسینی هم به
سهم خود در ماه عسلی کردن فضای برنامه کم نگذاشت و از دختر
نگرانیکیازشرکتکنندگانخواستتارویصحنهبیاید!احسان
علیخانی پیش از این هم در یکی از برنامهها بحث جدایی والدین
یکیازشرکتکنندگانراپیشکشیده ودرآنبرنامههمباعثشده
بود مخاطب تصور کند علیخانی روی صندلی «ماه عسل» نشسته و
شرکتکننده مهمان اوست!
مطرح کردن مسائل شخصی شرکتکنند هها ،تحتتأثیر قرار
دادن داوران و تغییر نظر منفی آ نها ،در چارچوب یک مسابقه
استعدادیابیکهتنهااجراونتیجهکار،تعیینکنندهصعودبهمراحل
باال یا حذف است نمیگنجد .اگر قرار باشد هرکدام از داوران
تحتتأثیر احساسات خود رای بدهند ،نه تنها اعتبار رأی آنان،
بلکه اعتبار کل برنامه از اساس زیر سؤال میرود .احسان علیخانی
باید در «عصر جدید» کامال از جلد مجری «ماه عسل» بیرون بیاید و
رفتار حرفهایتری داشته باشد .او میتواند از فرصت «عصر جدید»
استفاده کند که بتواند آن روی دیگرش را به مخاطب نشان بدهد و
از آن مهمتر اعتبار حرفهای برنامهاش را باال ببرد.

 21اسفند؛
اختتامیه جشنواره جام جم
مسئول کمیته پشتیبانی پنجمین دوره
جشنواره تلویزیونی جام جم ،جزئیات آیین
اختتامیهاینجشنوارهرابیانکرد.
به گزارش مهر ،سیدمحمود اسالمی در این
بــاره گفت« :آیین اختتامیه پنجمین دوره
جشنوارهتلویزیونیجامجمروزسهشنبه۲۱
اسفندماه با حضور هنرمندان ،برنامهسازان
و خانواده بزرگ سیما و مدیران رسانه ملی
در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان
صداوسیما برگزار میشود ».وی ادامه داد:
«بخشمردمیجشنوارهبهدلیلصرفهجویی
درمنابعوپیشنهاددستاندرکارانجشنواره
در هــمــان روز اختتامیه بــرگــزار میشود
و برگزیدگان این بخش همزمان با نفرات
برتر دیگر کمیسیونهای جشنواره معرفی و
قدردانی خواهند شد ».وی با اشاره به تنوع
آثار در کمیسیون آگهی و تبلیغات تلویزیونی
جشنواره جام جم گفت« :همچنین به دلیل
حجم باالی آثار ارسالی که ۲۵۰اثر تبلیغاتی
را با زیر گروههای متنوعی شامل میشود،
برگزیدگانبخشآگهی وتبلیغاتتلویزیونی
طی مراسم جداگانهای در اوایل سال آینده
تجلیلخواهندشد».

همشهری آنالین  -دولت چین در زمینه سیاست تبدیل شدن به قدرت اول سینما در دنیا و کنار زدن هالیوود تا  ،۲۰۳۵از
سینماگران خود خواست هر سال ۱۰۰فیلم میهنپرستانه بسازند که هرکدام دستکم ۱۵میلیون دالر بفروشد .سهم فیلمهای
چینیازبازارسینماییسال ۲۰۱۸براینخستینباربهبیشاز ۶۲درصدرسیداماعمدهاینفروش،مربوطبهفقط ۱۰فیلمبود.

چهره ها و خبر ها

«پایتخت »5و «سارق روح»

پیشتازنامزدهایجشنواره جامجم
نامزدهای دریافت جایزه کمیسیون نمایش ،با انتخاب هیئت
داوران این کمیسیون مشخص شدند .در فهرست نامزدها،
سریالهای «بانوی عمارت»« ،پایتخت  »5و «سارق روح» پیشتاز
هستند« .پایتخت  »5که بیشترین نامزدیها را دارد 7 ،نامزدی
در پنج رشته دارد؛ زیرا در دو رشته بهترین بازیگر مرد و زن،
صاحب  2نامزد است« .سارق روح» تنها سریالی است که در
همه شش رشته جشنواره نامزد دارد و میتواند برنده شود .بعد
از این دو سریال هم «بانوی عمارت» با  5نامزدی در پنج رشته،
بیشترین شانس را برای دریافت جوایز جشنواره داراســت.
«دلدادگان» با  4و «آنام» و «سایهبان» با  3نامزدی در رتبههای
بعدی قرار دارند.
در فهرست موفقترین شبکههای جشنواره جامجم ،شبکه سه
با  12نامزدی پیشتاز است و بعد از آن شبکه یک با  9نامزدی در
رتبه دوم است .شبکههای دو و پنج نیز با  7نامزدی رتبههای
بعدی را دارند.
▪بهترین تهیهکننده:

سعید سعدی /بچه مهندس
مجید موالیی /بانوی عمارت
بهروز مفید /محکومین 1
ایرج محمدی /دلدادگان
ابوالفضل صفری /سارق روح
حامد عنقا /پدر

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

دلدادگان
امیرعباس پیام /آنام
احسان جوانمرد /بانوی عمارت
سعید دولت خوانی /سایهبان
هومان فاضل /سارق روح
▪بهترین بازیگر زن:

عزیزا ...حمیدنژاد /بانوی عمارت
سیروس مقدم /پایتخت 5
منوچهر هادی /دلدادگان
احمد معظمی /سارق روح
جواد افشار /آنام
بابک کایدان و مهدی محمدنژادیان/

محسن تنابنده /پایتخت 5

▪بهترین نویسنده:

layout@khorasannews.com

نکته مهم این فهرست ،به برنامهریزی سریالهای سیما در طول
سال بازمیگردد .از جمع شش عنوان سریال که در زمانهای
طالیی نوروز و رمضان روی آنتن رفته ،تنها «پایتخت» و «بچه
مهندس» در فهرست نامزدها حضور دارنــد و از «تعطیالت
رویایی»« ،دیوار به دیوار « ،»2سر دلبران» و «رهایم نکن» هیچ
خبری نیست .حضور کمرنگ سریالهای نوروزی و رمضانی،
زمانبندی نامناسب تلویزیون را در پخش سریالهای باکیفیت
نشان میدهد.
توضیح ضروری درباره نامزدهای کمیسیون نمایش جشنواره
تلویزیونی جامجم آن که این فهرست ،ارتباطی با رأیگیری
بخش مردمی جشنواره جا مجم نــدارد .نامزدها و برندگان
توسط هیئت داوران کمیسیون نمایش شامل احمد امینی،
جابر قاسمعلی ،فرهاد قائمیان ،علی آشتیانیپور ،امیر بوالی
و محمود اربابی انتخاب میشوند .فهرست کامل نامزدها را در
ادامه مطلب میخوانید:

ریما رامین فر /پایتخت 5
نسرین نصرتی /پایتخت 5
پانتهآ پناهی ها /بانوی عمارت
گلچهره سجادیه /آنام
بهناز جعفری /بچه مهندس
ساناز سعیدی /سارق روح
پانتهآ بهرام /دلدادگان

▪بهترین کارگردان:

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

داریوش مهرجویی که سالهاست در زمینه
تألیفوترجمهکتابهمفعالیتمیکند،روز
جمعه طی مراسمی از رمان
فلسفی جدید خــود به نام
«بــــــــرزخژوری» رونــمــایــی
خواهد کرد.

▪بهترین بازیگر مرد:

بهرام افشار /پایتخت 5
مهدی سلطانی /پدر
مجتبی پیرزاده /سایه بان
حسام منظور /بانوی عمارت
حسین محجوب /محکومین
دانیال حکیمی /سارق روح

▪بهترین دستاورد ویژه هنری:

امیر پرتوزاده /صدابردار «پایتخت »5
محسن چــاوشــی /خــوانــنــده تیتراژ
«سای هبان»
محمد رسولی /تصویربردار «زندگی
از نو»
نادیا دینی /سازنده تیتراژ «سارق روح»
فرید ناظرفصیحی /جلو ههای ویژه
«پایتخت »5

مسعود کیمیایی این روزها در تدارک ساخت
فیلمجدیدش«خونشد»استوبعداز
انتخابعواملوبازیگران،فیلم
برداریآنراآغازخواهدکرد.
او تهیهکنندگی این فیلم
رانیزبرعهدهدارد.
متین ستوده اجرای نمایش « 30دی  »95را
به تهیهکنندگی امید معلم به پایان رسانده و
قــرار است در سال جدید ،در
سریال «فوق لیسانسهها» به
کــارگــردانــی ســروش صحت
ایفای نقش کند.
پیمان معادی مشغول همکاری با سینمای
فرانسه و بازی در فیلم «پلیس» است .او در
این فیلم نقش یک فرد خارجی
را بازی میکند که سه پلیس
ماموریت انتقال او به کشورش
را برعهده دارند.
حــامــد کمیلی در جــدیــدتــریــن فعالیت
سینماییاش مشغول بازی در فیلم «سینما
شهرقصه» است .او در این فیلم
کــمــدی رمــانــتــیــک ،نقش
اصلی را بــازی میکند و با
آناهیتادرگاهیهمبازیشده
است.
لیندا کیانی بــرای بــازی در فیلم «چشم و
گوش بسته» به کارگردانی فــرزاد موتمن
جلوی دوربین رفته است .بهرام
افشاری ،امین حیایی و پوریا
پــورســرخ دیگر بــازیــگــران این
فیلم کمدی اکشن هستند.

