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بازیکن تیم پرسپولیس
مقابل دوربین «محکومین» رفت

...

سینمای جهان

مستند شاخهای اینستاگرام در شبکه نمایشخانگی
مستند «ایــنــســتــاگــرامــر» که
داســــتــــان پ ــی ــدای ــش و رشــد
ستارههای دنیای اینستاگرام
را بررسی میکند ،به شبکه
نمایش خانگی رسید.
به گزارش تسنیم ،مستند بلند
«اینستاگرامر» ساخته سینا
کــیــا نپــور مــوضــوعــی اجتماعی
دارد و روایتی از دنیای جدید رسانهها و
ستارههای جدید است .در خالصه این مستند
آمده است« :در عصری زندگی میکنیم که به
واسط ه فناوری هرکسی میتواند با تلفن همراه

خالقان «بازی تاج و تخت»

سراغ جنگهای ستارهای رفتند
نویسندگان سریال «بازی تاجوتخت» ،برای
ساخت فیلم جدید «جنگهای ستارهای» با
کمپانی دیزنی همکاری خواهند کرد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،با
اعالم باب آیگر رئیس کمپانی دیزنی ،دیوید
بنیاف و دنیل بی وایــس خالقان سریال
«بازی تاجوتخت» برای ساخت جدیدترین
قسمت «جنگهای ستارهای» که در سال
 ۲۰۲۲اکران میشود ،با دیزنی همکاری
خواهند کــرد .ایــن خبر یک هفته پس از
آن که این کمپانی اعــام کرد بعد از فیلم
«جنگهایستارهای:خیزشاسکایواکر»،
سهگانهای دیگر از جنگهای ستارهای را
خواهد ساخت ،توسط باب آیگر تایید شد.
تاکنون مشخص نبود که چه کسانی برای
ساخت ایــن فیلم حضور خواهند داشــت.
اولین قسمت از این سهگانه جدید در تاریخ
 ۱۶دسامبر  ۲۰۲۲اکران میشود و هنوز
اطالعات دقیقی از داستانی که این سهگانه
روایت خواهد کرد ،در دسترس نیست .دو
فیلم بعدی «جنگهای ســتــار های» نیز به
ترتیب در اوایل تعطیالت سال نوی میالدی
در  ۲۰۲۴و  ۲۰۲۶منتشر میشوند.

...

تلویزیون

این روزها صداگذاری و آهنگ سازی فصل
ســوم مجموعه «ستایش» توسط مهرشاد
ملکوتی و ستار اورکی در حال انجام است و
برای پخش آماده میشود.
به گزارش ایسنا ،مجموعه «ستایش» پس از
تولید فصل اول و دوم به فصل سوم هم رسید
و جزو سریالهای  ۱۱۰قسمتی تلویزیون
محسوب میشود .هرچند غم و تلخیهای
این سریال در دو فصل گذشته زبانزد خاص و
عام بود ،اما به گفته سازندگان این مجموعه،
«ستایش» در فصل سوم دیگر آن بار غصهها
را ندارد ،غم دارد ،شادی دارد و فضای آن به
تلخی فصل یک نیست.
تــدویــن ایـــن مــجــمــوعــه  ۴۰قسمتی به
کــارگــردانــی سعید ســلــطــانــی بــه پــایــان
رسیده و به عنوان یکی از گزینههای پخش
تابستانی در شبکه  3سیما مطرح میشود.
ایــن فصل «ستایش» با دو فصل قبلی آن
متفاوت و دارای ساختاری جدید است .این
فصل از مجموعه افــزون بر روایــت داستان
شخصیتهای فصل اول و دوم به بازگویی
روابـــط میان آنهــا مــیپــردازد .داریــوش
ارجمند ،نرگس محمدی ،مهدی سلوکی،
سیما تیرانداز ،فریبا نــادری و محمدرضا
داوودنــژاد از جمله بازیگران این مجموعه
هستند.

خود به شهرت دست پیدا کند .شهرتی که با
آن چه از شهرت میدانیم کام ً
ال متفاوت است.
مجازی این روزهای
شهرتی که مختص دنیای
ِ
ماست« .اینستاگرامر» داستان پیدایش و رشد
ستارههای دنیای اینستاگرام است .ستارههایی
که نمیتوان دلیلی برای ستاره شدنشان پیدا
کرد».
سینا کیانپور کارگردان این مستند متولد سال
 1368در تهران و دانش آموخته کارشناسی
سینما از دانشگاه ســوره و کارشناسیارشد
عکاسی از دانشگاه تهران است .در کارنام ه فیلم
سازی او ساخت مستند «بــرای زمستان آماده

شو!» به تهیهکنندگی دانشگاه کنراد ولف آلمان
هم به چشم میخورد .وی در «اینستاگرامر»
ســراغ ســوژههــای مختلفی رفــتــه؛ یــک ســوژه
دختری جوان در کنار مادرش است .مادر وی
دستپختهایروزانهاشرابهنمایشمیگذارد
و بیشتر از دخترش هم فالوئر دارد .سوژههای
دیگری از جمله یک عکاس و همچنین یک
اینستاگرامری که از حضور در اینستاگرام
پشیمان است ،در این مستند حضور دارند.
عالقهمندان برای تهیه این مستند میتوانند به
سایتهای فروش فیلم و مستند و سینمامارکت
مراجعه کنند.

درباره میزبانی برنامه «دعوت»
از  2مهمان تکراری به فاصله چند ماه

«دعوت»

تکراری از
«هزار داستان»

مائده کاشیان  -امسال در غیاب برنامه «ماه
عسل» ،ویژهبرنامههای افطار شبکههای دیگر
بیشتر از سالهای گذشته زیر ذرهبین رفتهاند.
کافی است دقایقی پای این برنامهها بنشینید
تا متوجه شوید این برنامهها چه در فرم و چه در
محتوا ،حرف تــاز های برای گفتن ندارند .این
تکرار و یکنواختی دربــاره برنامه «دعــوت» به
جایی رسیده که بعضی از مهمانان این برنامه،
مدتی قبل با فاصله بسیار کمی در برنامههای
دیگری دعوت شده بودند و چهر ههایی کامال
تکراری هستند.
▪مهمان «هزار داستان» در «دعوت»

«ستایش» جدید تلخ نیست

میزان  -مهدیشریفیبازیکنتیمفوتبالپرسپولیستهرانبهپروژه«محکومین»۲بهکارگردانیسیدجمالسیدحاتمیپیوست.این
بازیکندراپیزود«کرنر»کهداستانیبرمحورعشقفوتبالهاست،درکاراکتریباناماصلیخودشمقابلارژنگامیرفضلیبهعنوانیک
عشقفوتبالقرارگرفت.گفتنیاستدرسریال«محکومین»۱نیزفرشاداحمدزادهبازیکنسابقپرسپولیسنقشآفرینیکردهبود.

اگر برنامه «هزار داستان» را دنبال کرده باشید،
احتماال چهره یکی از مهمانان سهشنبهشب
برنامه «دعوت» برایتان آشناست .سمانه علیپور
که به اتفاق همسرش به برنامه «دعــوت» آمده
بــود ،مهر مــاه ســال  97قصه اعتیاد و زندگی
سختش را بــه طــور مفصل در بــرنــامــه «هــزار
داســتــان» بــه میزبانی م ــارال فــرجــاد ،روایــت
کرده بود ،حاال بعد از هفت ماه دوباره در برنامه
«دعوت» دیده می شود ،منتهی با این تفاوت که
پوشش او در «دعوت» نسبت به «هزار داستان»

بسیار متفاوت بود و بخشی از قصه زندگیاش
هم حذف شده بود.
▪یک قصه ۲ ،روایت

علیپور در برنامه «هزار داستان» ،به طور مفصل
بسیاری از جزئیات زنــدگـیاش از کودکی تا
جوانی را تعریف کرد و گفت بعد از یک ازدواج
ناموفق و اجباری که نتیجهاش طالق بود ،زمانی
که به دلیل اعتیاد از خانه و زندگیاش دور شده
بود به جوانی عالقه مند میشود ،با او عشق را
تجربه میکند و بچهدار میشود .اما در برنامه
دعوت این بخش را از روایت خود حذف کرد و
از ازدواج با همسر فعلیاش به عنوان دومین
ازدواج خود یاد کرد .او در برنامه «هزار داستان»
چند بار با بغض از فرزندش که ثمره آن عشق بود
یاد کرد و گفت او انگیزه ترک اعتیادش شده بود،
اما در برنامه «دعوت» هیچ اشارهای به وجود آن
فرزند نکرد ،انگیزه ترک اعتیاد را خستگی از
اعتیاد بیان کرد و گفت تا قبل از این عشق را
تجربه نکرده بود!
▪چرا تکرار؟

سمانه علیپور در بخش نظرات صفحه اینستاگرام

«ریگی  »2ساخته میشود
رئیس سازمان سینمایی از تولید فیلمی
درباره دستگیری عبدالمالک ریگی خبر داد.
به گــزارش ایرنا ،حسین انتظامی در جلسه
کمیسیون فرهنگی مجلس با یادآوری این که
پنجمیلیاردتومانازاعتبارهفتمیلیاردتومانی
حمایت از جوانان فیلم ســاز ،بــرای جوانان
شهرستانی اختصاص داده شــده ،دربــاره
اولویتهای این سازمان گفت« :فیلمهای

تولیدی با مشارکت فارابی از اهم این موارد
استوامسالنیزبناداریمفیلم«ریگی»2رادر
ادامه فیلم «شبی که ماه کامل شد» با مضمون
عملیاتدستگیریریگیبسازیم».
وی اضافه کرد« :پیشتر از این گفته میشد که
فروش فیلمهایی با جنبه های ملی و ارزشی
پایین است اما در سال  97این فیلمها اقبال
و فروش زیادی داشتند».
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چهره ها و خبر ها
شهابحسینیبافیلم«نبات»،حضورچندان
موفقیرویپردهسینماهاندارد.اینفیلمکه
از  18اردیبهشت اکــران شده،
حــدود  154میلیون تومان
فروخته که بــرای فیلمی با
حضور شهاب حسینی رقم
کمیاست.
الناز شاکردوست پس از پایان ماه رمضان ،با
فیلم «شبی که ماه کامل شد» ساخته نرگس
آبــیــار ،بــه سینما مــیآیــد .او
آخــریــن بــار یــک ســال و نیم
قبل ،با فیلم «خفهگی» روی
پــرده سینما دیــده شده
بود.
پوریا پورسرخ مشغول بازی در سریال «از
سرنوشت» به کارگردانی علیرضا بذرافشان
و محمدرضا خردمندان است .او
ایــن شبها ســریــال «از یادها
رفته» ساخته بهرام بهرامیان را
روی آنتن شبکه یک دارد.

برنامه «دعــوت» ،در پاسخ به یکی از کاربران
که سؤال کرده بود چرا صحبتهایش در این
برنامه با روایتش در «هــزار داستان» متفاوت
بــود ،نوشته اســت بــه علت مشکالتی کــه بعد
از صحبتهایش در «هــزار داســتــان» برایش
پیش آمده ،ترجیح داده سربسته صحبت کند.
عالوه بر این خواسته شخصی ،احتما ًال حضور
همسر فعلی او در برنامه ،باعث شده بخشی از
تجربههایش را بازگو نکند .بنابراین مسئله این
نیست که چرا او صحبتهایش در «هزار داستان»
را عینا تکرار نکرده ،مسئله این است که با وجود
این محدودیتها در روایت قصه ،چه لزومی دارد
برنامهسازان از این افراد در یک برنامه تلویزیونی
دعوت کنند و روایتی راکه مخاطبان قبال شنیده
بودند دوباره با حذف و تغییر به خورد تماشاگر
بدهند؟!
▪در جستوجوی حرف تازه

شاید در بعضی موارد رویکرد خاص یک برنامه،
حضور چهرههای تکراری را توجیه کند اما درباره
این قسمت از «دعــوت» وضعیت فرق میکند.
این برنامه هرشب میزبان زو جهایی است که
ازدواج و زندگی مشترک ،تجربیات جالبی را

برایشان رقم زده است ،اما درباره سمانه علیپور
و همسرش ،تنها پنج روز از ازدواج آنها گذشته
ف زیادی برای گفتن از
بود ،پس چنین زوجی حر 
ازدواجشان ندارند و دعوت از علیپور با این فاصله
زمانی کوتاه ،همچنان توجیهی ندارد .زوجهایی
شبیه سمانه علیپور و همسرش در جامعه ما کم
نیستند ،میشد بدسلیقگی نکرد و از یک زوج
جدید با تجربه مشابه آنها دعوت کرد تا حرفی
درباره ازدواج برای گفتن داشته باشند.
▪موج سنگین تکرار

دعوت از مهمانان تکراری در برنامه «دعوت»،
تنها به مورد سمانه و سعید ختم نمیشود .روز
یک شنبه هم یک پاکبان جوان و همسرش در این
برنامه حضور داشتند که درباره ماجرای ازدواج
و تجربههایشان در زندگی صحبت کردند .این
زوج  29بهمن پارسال ،مهمان برنامه «فرمول
یک» بودند و حاال تنها سه ماه بعد از آن برنامه،
دوباره «دعوت» سراغ این زوج جوان رفته بود .در
شرایطی که تکرار و تکرار در ساختار و محتوای
بسیاری از برنامههای تلویزیونی موج میزند،
دعوت برنامهسازان از شخصیتهای تکراری
دیگر نور علی نور است.

رویانونهالیاینروزهادرحالایفاینقشدر
سریال  60قسمتی «عروس تاریکی» است و
دراینسریالیکیازنقشهای
اصلی را بازی میکند .این
مجموعه در فصل تابستان از
شبکهیکپخشخواهدشد.
مجتبی پــیــرزاده از ام ــروز بــرای بــازی در
نمایش «پروانه الجزایری» به تهیهکنندگی
هــادی حجاز یفر ،روی صحنه
تئاتر رفته .او به تازگی بازی در
فــیــلــم «مــجــبــوریــم» اثـــر رضــا
درمیشیان را به پایان رسانده
است.
علی عطشانی قصد دارد زمستان امسال
فیلم «سلفی بــا دمــوکــراســی» را جلوی
دوربــیــن بــبــرد .قصه ایــن فیلم
درباره جانبازان ،شهدای دفاع
مقدس و در واقع ادامه داستان
فیلم «دموکراسی تو روز
روشن» است.
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