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تأخیر یک روزه در اکران فیلم
«متری شیش و نیم»

...
اخبار

مخالفترئیسصداوسیما
باتولید«هنرپیشه»
محمدمهدی عسگرپور با انتشار پستی در
صفحه اینستاگرام خود از مخالفت رئیس
صداوسیماباتولیدمجموعه«هنرپیشه»ابراز
ناراحتیکرد.
او در بخشی از این پست نوشت« :به دالیل
متعدددلبستگیزیادیبهبرنامه«هنرپیشه»
داشتم و مدیران مؤثری را هم با خود همراه
کردم تا این که دوم دیماه  ٩٧رسما به من
اعالم شد ریاست صداوسیما با تولید و پخش
برنامه مخالف است و جای بحث هم ندارد!
همه بارهای این نشدن یک طــرف ،ناامید
کردن جوانانی که ثبتنام کرده بودند و در
مرحله نخست قبول شده بودند یک طرف.
االن برایم این یک سال که در طولش دو پروژه
دیگررابهخاطرهنرپیشهقربانیکردمآنقدر
سنگینینمیکندکهوقتیبهحالآنجوانان
امیدوارفکرمیکنم».

نقویاندرراهبازگشتبهسیما
دعــوت حــجـتاالســام نقویان بــه دو برنامه
تلویزیونی در هفته گذشته ،جنجالبرانگیز
شدهاست.حجتاالسالمنقویانکهچندسالی
در صداوسیما ممنوعالتصویر است،شنبه
هفته گذشته مهمان برنامه «سمت خدا» بود
و به نظر میرسید ممنوعالتصویریاش پایان
یافته است .با این حال ضبطی بودن برنامه،
شائبههایی را درباره تداوم محدودیتهای این
کارشناس مذهبی ایجاد میکرد .تهیهکننده
«سمت خدا» در این باره گفت که از مسئوالن
صداوسیمااستعالمکردهوهیچابالغیمبنیبر
ممنوعالتصویری این کارشناس مذهبی وجود
ندارد.دومینحضوربحثبرانگیزحجتاالسالم
نقویاندرتلویزیون،بهبرنامه«اختیاریه»شبکه5
بازمیگشتکهساعتیپیشازآغازبرنامه،خبر
رسید به جای وی ،خسرو معتضد مهمان برنامه
خواهد بود .در ابتدای برنامه هم مجری گفت
که بر اساس «تصمیمی جمعی» ،قرار شده که
حضور نقویان به سال  98موکول شود .برای
اطــاع از جزئیات ،ماجرا را پیگیری کردیم و
از منبعی آگــاه شنیدیم یکی از مدیران ارشد
تلویزیون ،مخالف حضور حجتاالسالم نقویان
در این برنامه بوده است تا از جنجالهای بعدی
جلوگیریشود.ممنوعالتصویریاینکارشناس
مذهبی ظاهر ًا پایان یافته ولی وی هنوز برای
حضوردربرنامههایجنجالیمجوزندارد.بههر
حال مواضع نقویان در سالهای اخیر ،آنقدر
پرحاشیه بوده که بشود به مسئوالن تلویزیون
حق داد تا در آنتن دادن به او ،دستبهعصا عمل
کنند.

مهر  -سعید خانی مدیر شرکت پخش خانه فیلم از اکران فیلم «متری شیش و نیم» از روز یک شنبه ۲۶
اسفندماه خبر داد و درباره علت این تاخیر گفت« :باید برخی اصالحات و کارهای فنی را روی «متری
شیش و نیم» انجام دهیم ،از همین رو فیلم از یک شنبه به سینماها میرسد».

سیاست گذاری غلط جشنواره جامجم به اعتبار این جایزه لطمه میزند

ازخرمایلهیدهتنابندهتاقهربازغی

مائده کاشیان  -بعد از گذشت چهار روز
از اختتامیه جشنواره تلویزیونی جا مجم و
اهدای جوایز ،حاشیههای آن باعث شده که
ایــن جشنواره و برگزیدگانش همچنان در
سرخط خبرها باشند .امسال در پنجمین دوره
از جشنواره جا مجم ،به طرز عجیبی جوایز
میان بخش زیــادی از نامزدهای هر بخش
تقسیم شد .انگار داوران این دوره از جشنواره
قصد داشتهاند که همه نامزدها را به نحوی

راضی کنند و خالصه کسی از جایزههای این
جشنواره بینصیب نماند .اما از اعتراضات
و گالیهها پیداست که تــاش آ نهــا چندان
موفقیتآمیز نبوده و باز هم عدهای از داوری
گله و شکایت دارند.
▪برنده معترض ،بازنده دلخور

محسن تنابنده که جایزهای با عنوان «ارائه اثر
جریا نساز در جذب مخاطب» بــرای سریال
«پایتخت» دریافت کرده بود ،روز جمعه پستی
اینستاگرامی منتشر و با زبان طنز از تقسیم
جوایز انتقاد کــرد« :جشنواره جا مجم عین
مجلس ختمه ،جایزهاش هم عین خرما! هركی
از در میاد بیرون یكی دستشه .تنها كسی كه از
جشنواره جایزه نگرفت ،صندلی كناردستی
آقای رویگری بود اونم به این خاطر كه تا آخر
مراسم خالی موند!» او در پایان ،جایزه خودش
را به خرمای لهشده تشبیه کرد و نوشت« :البته
به منم از ماحصل این ستاره مربع فالن عدد یه
خرمای لهیده رسید!» عالوه بر او ،پژمان بازغی
نیز بعد از مراسم اختتامیه ،پستی گالیهآمیز

در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و به علت
انتخاب نشدن در جشنواره ،از اجرای ادامه
این برنامه کنارهگیری کرد .او در بخشی از این
پست نوشت« :شرمند هام که بهترین برنامه
تلویزیون از نگاه مردم ،بهترین مجری تلویزیون
رو نداشت .در ادامه مسیرم دلیلی برای ماندن
نمیبینم ».داریوش فرضیایی (عمو پورنگ)
هم تصویر کارت دعوت خود برای شرکت در
اختتامیه جشنواره جا مجم را منتشر کرد و
توضیح داد که در مراسم اختتامیه شرکت
نکرده و ترجیح داده در خانه بماند .او در
اعتراض به داوری نیز نوشت« :شاید نخواهند
دیده شویم ،شاید نخواهند شنیده شویم ،غافل
از آن که عزت را خداوند میدهد و مردم بهترین
داورانند».
با این حساب به نظر میرسید یکی از راههایی
که برگزارکنندگان جشنواره جا مجم برای
راضی کردن همه ،در نظر گرفته بودند ،اضافه
کردن چندین بخش جدید به جشنواره بوده
است .بخشهایی که انگار بر اساس شرایط
بعضی از نا مهای موجود در میان نامزدها و

ادامه انتقادات به صحبتهای جنجالی
محمدرضا گلزار
جنجال صحبتهای محمدرضا گــلــزار در اختتامیه
جشنواره تلویزیونی جامجم همچنان ادامه دارد .او گفته
بود حضورش در «برنده باش» ،باعث شده خیلی از مردمی
که تلویزیون نمیدیدند ،به سمت تلویزیون برگردند .اهالی
تلویزیون بالفاصله به این صحبت واکنش نشان دادند.
المیرا شریفیمقدم گوینده خبر و امیر جوشقانی مجری
تلویزیون اولین افرادی بودند که از محمدرضا گلزار انتقاد
کردند.
ع ــاوه بــر آنهـــا ،بــه تــازگــی ســه مجری
دیگر هم به جمع معترضان گلزار اضافه
شدهاند .آزاده نامداری که به علت حواشی
زنــدگــی شــخــصـیاش مــدتهــاســت در
تلویزیون ممنوعالتصویر است ،در صفحه
اینستاگرام خود تصویری از چند مجری جدید و قدیمی
تلویزیون به اشتراک گذاشت و در انتقاد به حرفهای
گلزار نوشت« :آن روزی که از تحقیر مجریان حرف میزدم
دلهره این روزها را داشتم».
نیما کرمی نیز در برنامه «صبحی دیگر» به
صورت غیرمستقیم از انتخاب محمدرضا
گلزار به عنوان مجری در تلویزیون انتقاد
کــرد و گفت« :مــدعــی ایــن کــه مــا بــرای
تلویزیون تماشاچی آوردیم نباشیم .باید
حواسمان باشد چه فــردی را با چه شخصیتی و با چه
جایگاهی داریــم دعــوت می کنیم .کسی که حواسش
باشد چه حرفی را کی و کجا میزند و چه زمانی با چه

جملهای میتواند دل یک عالمه برنامهساز ،مجری و عوامل
تلویزیونی را بسوزاند یا نسوزاند».
محمد نــظــری مــجــری برنامه «بــه خانه
برمیگردیم» هم ضمن انتقاد از کلیت
جشنوارهوداوریآثار،درواکنشبهسخنان
محمدرضا گــلــزار گفت« :قبل از گلزار
تلویزیون بود و با نبود او ،نابود نخواهد شد.
اگر واقع ًا منظورش این است که با
آمدناو به تلویزیون مخاطبان
این رسانه بیشتر شده ،باید
بگویم که سخت در اشتباه
استواینبرایاوتوهمی
بیشنیست».

اصال با هدف انتخاب آنها ،به پنجمین دوره
جشنواره اضافه شــده بــودنــد .وقتی چنین
فضایی بر جشنواره حاکم باشد و بخش زیادی
از اهالی تلویزیون ،با عنوا نهای مختلف
جایزه بگیرند ،باعث میشود جایزه چنین
جشنوار های نزد هنرمندان و اهالی رسانه
بیاعتبار شود و هم برگزیدگان و هم معدود
افرادی که از جایزه بینصیب ماندهاند ،هر دو
به انتخابها معترض شوند.

نسخه بالیوودی «فارست
گامپ» ساخته میشود
فیلم «فارست گامپ» با بازی عامرخان در سینمای هند بازسازی
میشود.
به گزارش مهر ،فیلم سینمایی «فارست گامپ» که چندین جایزه
اسکار دریافت کرده ،با عنوان «الل سینگ چادها» در سینمای
هند بازسازی میشود .عامرخان بازیگر مشهور بالیوودی بازیگر
و تهیهکننده نسخه اقتباسی از فیلم «فارست گامپ» خواهد بود و
در این بازسازی در نقش اصلی ظاهر میشود .آدویت چاندان که
دستیار اول فیلم «دوبی گات» (خاطرات بمبئی) بود و نخستین
تجربه کارگردانیاش را با فیلم «سوپر استار مخفی» در سال
 ۲۰۱۷انجام داد ،این فیلم را کارگردانی میکند.
عامرخان در یک نشست مطبوعاتی که در بمبئی و برای تولد
 ۵۴سالگی اش برگزار شد ،خبر ساخت این فیلم را اعالم کرد و
وعده اکران فیلم را برای سال  ۲۰۲۰داد .وی افزود که همیشه
«فارست گامپ» را دوســت داشته و شخصیت و داستان فیلم
فوقالعاده و یک فیلم کام ً
ال خانوادگی است .عامرخان آخرین
بار سال  ۲۰۱۸با فیلم «آدم کشهای هندوستان» دیده شد که
در باکس آفیس موفق نبود« .دنگال» با بازی وی ،پرفروشترین
فیلم هندی در تاریخ است و  ۳۰۰میلیون دالر فروش کرده که
 ۱۹۳میلیون دالر آن در چین بــوده اســت .دو فیلم عامرخان
شامل «سوپراستار مخفی» و «پیکی» در میان  ۱۰فیلم برتر هند
جای دارند.
«فارست گامپ» سال  ۱۹۹۴اکران شد و شش اسکار برد که
شامل جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر برای تام هنکس و
بهترین کارگردانی برای رابــرت زمکیس بود .این فیلم برنده
بهترین فیلم نامه اقتباسی ،بهترین تدوین و جلوههای ویژه اسکار
نیز شد.

...

چهره ها و خبر ها
اکـــبـــر عـــبـــدی نـــــــوروز ســــریــــال «ش ــش
قهرمانونصفی» را روی آنتن شبکه  5خواهد
داش ــت .پیش از ایــن قــرار بود
مــجــمــوعــه طــنــز «عــطــســه»
ساخته مهران مدیری پخش
شـــود امـــا ایـــن ســریــال
جایگزین آن شد.
مریال زارعی در آخرین روزهای سال ،97
بــازی در سریال «مانکن» به کارگردانی
حسین سهیلیزاده را آغاز
کرده است .او مدتی است
فیلم «سوءتفاهم» را روی
پرده سینماها دارد.

امین حیایی بعد از «شعلهور»« ،دارکــوب» و
«درخونگاه» ،با فیلم «چشم و گوش بسته»
ســاخــتــه فـــــرزاد مــوتــمــن به
سینمای کمدی بازگشته و
ایــن روزهــا مشغول ایفای
نقش در این فیلم است.
پــژمــان بــازغــی از ششم فــروردیــن بــا فیلم
«ترانهای عاشقانه برایم بخوان» روی پرده
سینماهای تــرکــیــه حضور
خــواهــد داشـــت .افسانه
پاکرو و پژمان بازغی در
این فیلم با چند بازیگر ترک
همبازی شدهاند.
ماهور الوند با فیلم «غالمرضا تختی» به
کارگردانی بهرام توکلی در اکران نوروز 98
حضور خواهد داشــت .فیلم
سینمایی «هت تریک» نیز با
بازی این بازیگر ،به تازگی
اکران شده است.
سیاوش مفیدی برای بازی در فیلم «سینما
شهر قصه» جلوی دوربین رفته اســت .او
همچنین در تعطیالت نوروز ،سریال «ن.خ»
ساخته سعید آقاخانی
را از شبکه یــک روی
آنتن خواهد داشت.
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