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اسکار سینمای ایتالیا
به «تیم برتون» میرسد

...
اخبار

جنابخاناز«خندوانه»رفت؟
محمد بحرانی گفت آخرین قسمت حضور
«جنابخان»رادربرنامه«خندوانه»برایعید
ضبطکردهاند.
به گــزارش ایسنا ،محمد بحرانی صداپیشه
عــروســک «جــنــابخــان»کــه شــامــگــاه۲۴
اسفندماه به عنوان مهمان در کنسرت گروه
موسیقیجنوبیلیانحضورپیداکردهبودبه
درخواستمحسنشریفیان(سرپرستگروه
لیان)رویصحنهحاضرشدوقطعهایرابرای
«جناب خان» خواند .او پیش از اجــرای این
قطعهگفتکهبهتازگیآخرینقسمتحضور
«جنابخان»رادربرنامه«خندوانه»برایعید
ضبط کردهاند و او به سر کار لبوفروشی در
جنوببرگشتهاست.

امیرحسینمدرسمجریبرنامه
تحویلسالشد
«همیشه بهار» ویژهبرنامه تحویل سال شبکه
چهارسیمابااجرایامیرحسینمدرسراهی
آنتنمیشود.
بــه گـــزارش فـــارس ،شبکه چــهــار سیما از
ساعت  ۲۱بیست و نهم اسفند تا  ۲بامداد
اول فروردین با چهرههای شاخص فرهنگی
مهمانلحظاتتحویلسالخانههایایرانیان
میشود .تهیهکنندگی برنامه «همیشه بهار»
را رضا عبادی برعهده دارد و علی میرمیرانی
به عنوان سردبیر با این ویژه برنامه همکاری
میکند .در این برنامه عالوه بر گفتوگوی
امیرحسین مدرس با اهالی ادب و فرهنگ،
تلهتئاترهایکوتاهطنز،گزارشهایشاعرانه
مردمی ،همه چیز درباره نوروز و پیشینه آن،
موسیقی اقــوام و نواحی ،گفتوگویهای
کوتاهبامفاخرادبیوهنریپخشمیشود.

ایسنا-تیمبرتونجایزهافتخاری«دیویددیدوناتلو»راازآکادمیفیلمایتالیابراییکعمردستاوردسینماییدریافت
میکند .برتون که تاکنون دو بار نامزد جایزه اسکار شده ،به دلیل دیدگاه متفاوت ،سبک ویژه و منحصربهفرد در
فیلمسازیوطراحیشخصیتهایعجیبومتفاوتمعروفشدهاستوازبرجستهترینکارگردانهابهشمارمیرود.

...

از مسابقه استعدادیابی
شهاب حسینی چه میدانیم؟

در حالی که این روزها مسابقه استعدادیابی
«عصر جــدیــد» از شبکه ســه در حــال پخش
است ،خبرها حاکی از آن است که یک مسابقه
استعدادیابی جدید در راه است که در شبکه
نمایش خانگی توزیع خواهد شد.
در دو روز گذشته تیزر تبلیغاتی یک مسابقه
استعدادیابی به نام «شگفتانگیزان» در فضای
مجازی منتشر شد که به افــراد مستعد نوید
فرصتی برای پرورش استعدادشان را میدهد.
ظاهرا قرار است تعدادی از افراد سرشناس،
متخصص و باتجربه ،به جوانان مستعد ایرانی
آموزش دهند و آنها را برای رقابت با یکدیگر

و انتخاب بهترینها آماده کنند .افراد مستعد
در رشتههای هنری مانند موسیقی ،سینما
و هنرهای مربوط به آن مانند کارگردانی،
بازیگری ،فیلم نامهنویسی ،تدوین یا حتی
رشتههای ورزشی ،شانس حضور در این رقابت
را دارنــد .نکته جــذاب ایــن مدرسه مجازی،
سلبریتیهای حاضر در آن اســت .شهاب
حسینیتنهاچهرهایاستکهدرتیزرتبلیغاتی
آکادمی «شگفتانگیزان» دیده میشود و تا
این لحظه تنها چهرهای است که حضورش در
«شگفتانگیزان» تأیید شده است اما به نظر
میرسد چهرههایی مانند فاطمه معتمد آریا،

طبق نظرسنجی ایسپا

 ۳۰درصد ایرانیها هرگز به سینما نرفتهاند

طبق نظرسنجی اسفندماه ایسپا،
 ۳۰درصــد ایرانیها تاکنون سینما
نرفتهاند؛ این آمار دربــاره تئاتر بیش
از  ۸۸درصــد مــردم ای ــران را شامل
میشود.
به گــزارش فــارس ،نتایج نظرسنجی
مــلــی اســفــنــد مــرکــز افــکــارســنــجــی
دانشجویان ایران (ایسپا) در خصوص
سینما رفــتــن مــــردم ایــــران نشان
میدهد 30.2 :درصــد مــردم ایــران تاکنون به سینما نرفتهاند .بر اســاس این
نظرسنجی ۲۲ ،درصد پاسخ گویان اعالم کردهاند که آخرین باری که به سینما
رفتهاند کمتر از یک سال پیش بوده است 10.4،درصد اعالم کردهاند آخرین بار بین
 ۱تا  ۳سال پیش بوده که به سینما رفتهاند 37.5 .درصد از پاسخ گویان هم گفت هاند
از آخرین باری که به سینما رفتهاند ،حداقل بیش از سه سال میگذرد.
این مرکز درباره تئاتر رفتن مردم ایران هم نظرسنجی کرده است که بر اساس آن،
 88.6درصدمردمتاکنونبهتئاترنرفتهاند!نتایجنظرسنجیملیاسفندایسپانشان
میدهد 6.3 :درصد مردم هر چند سال یک بار به تئاتر میروند 3.1 .درصد پاسخ
گویان اعالم کردهاند سالی یک بار به تئاتر میروند 1.3 ،درصد از پاسخ گویان اعالم
کردهاند هرچند ماه یک بار به تئاتر میروند 0.5.درصد هم اعالم کردهاند هر ماه یک
بار میروند و  0.2درصد گفتهاند هر ماه چند بار به تئاتر میروند.

چهره ها و خبر ها
هوتن شکیبا که امسال در جشنواره فجر
خوش درخشید ،از  17فروردین برای بازی
در نمایش «صد درصد» به روی
صحنه خواهد رفت و در این
نــمــایــش بــا ســتــاره پسیانی
همبازی خواهد شد.

رامبد جوان ،نگار جواهریان و مانی حقیقی
هم در مدرسه مجازی «شگفتانگیزان» حضور
دارنــد .اگرچه همچنان مشخص نیست این
چهر هها در مقام داور در این مسابقه حضور
دارند یا مربی جوانان مستعد برنامه هستند.

از آن جایی که رد پای اپلیکیشن روبیکا به
وضوح در این برنامه دیده میشود و احتما ًال این
اپلیکیشنحامیمالی«شگفتانگیزان»است،
میتوان انتظار داشت این مسابقه از طریق این
اپلیکیشن دیده شود.

کارگردان «دادشاه» درگذشت
ایسنا  -حبیب کــاوش از کــارگــردانــان و تهیه
کنندگان سینمایی عصر جمعه  24اسفند بر
اثر بیماری سرطان و در  ۷۴سالگی درگذشت.
کاوش در سال  ۱۳۲۳در تهران متولد شد .او
فعالیت هنری خود را از سال  ۱۳۴۳با عضویت
در گروه تئاتر «آناهیتا» آغاز کرد و با کارگردانی
فیلم «آب» در سال  ۵۳وارد فعالیت حرفهای
سینمایی شد .در کارنامه کاری او کارگردانی
حدود هفت فیلم سینمایی ،نویسندگی پنج فیلم
و تهیهکنندگی چهار اثر دیده میشود .از جمله
فعالیتهای صنفی او میتوان به سخنگویی
شورای صنفی نمایش اشاره کرد .او در سالهای
گذشته از اعضای جامعه صنفی تهیهکنندگان
سینمای ایران نیز بود.
آخرین فیلم سینمایی که کارگردانی آن را
برعهده داشته« ،محفل ایکس» در سال
 ۱۳۸۳بوده است .او همچنین کارگردانی
فیلمهایی چون «امید» (« ،)۱۳۷۰آتش
پنهان» (« ،)۱۳۶۹دادشـــاه» (،)۱۳۶۲
«فصل خــون» (« ،)۱۳۶۰پــرواز در قفس»
( )۱۳۵۷و «آب» ( )۱۳۵۳را نیز برعهده

داشته است .او نویسنده فیلمهایی چون «محفل
ایکس» (« ،)۱۳۸۳آتــش پنهان» (،)۱۳۶۹
«دادشــاه» (« ،)۱۳۶۲فصل خون» (،)۱۳۶۰
«آب» ( )۱۳۵۳و تهیهکننده آثاری مانند «محفل
ایکس»« ،امید»« ،آتش
پـــنـــهـــان» و
«دادشــاه»
بـــــــــوده
است.

سیدمحمود رضــوی با انتشار توییتی از
تــهــی ـهکــنــنــدگــان ،پــخ ـشکــنــنــدگــان و
سینماداران درخواست کرد که قیمت بلیت
سینماها را در ســال 98
افزایش ندهند تا سینما
برای مردم تفریح ارزانی
باشد.
نازنین بیاتی از دیــروز با فیلم کمدی «ژن
خ ــوک» بــه کــارگــردانــی سعید سهیلی به
سینماها آمــده اســت .او یک
فیلم کمدی دیگر بــه نام
«دیـــنـــامـــیـــت» و فــیــلــم
«زعفرانیه  14تیر» را هم
آماده اکران دارد.
پوریا پورسرخ در سال جدید برای اولین بار
حضور روی صحنه تئاتر را تجربه میکند و
در نمایش «آلفرد» ایفای نقش
میکند .او اکنون مشغول
بـــازی در فیلم سینمایی
«چشم و گوش بسته» است.

محمدمعتضدیکهبا«خندانندهشو»شناخته
شد،دراولینتجربهجدیبازیگری،درسریال
«از ســرنــوشــت» بــه کــارگــردانــی علیرضا
بذرافشان بازی کرده و اکنون
مــشــغــول بـــــازی در ایــن
مجموعه است.

