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اعتراض آشنا به تبلیغات پرتکرار تجاری
در تلویزیون

...

سینمایجهان

زوجهای کمدی روی پرده چه عملکردی داشتند؟

حمله2نفرهبهگیشه

ایسنا  -نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما در مکاتبهای با رئیس این شورا به تبلیغات پرتکرار تجاری در شبکههای
مختلف اعتراض کرد .در بخشی از نامه حسامالدین آشنا آمده است« :حجم تبلیغات و میزان تکرار بهگونهای است که خرید آن به مخاطب
رسانهملیتحمیلمیشود.ایندرحالیاستکهاحتماالسازمانصداوسیماازکیفیتوکارآمدیمحصوالتتبلیغشدهنیزبیاطالعاست».

گروه سینما و تلویزیون  -معموال قبل از این که تماشــاگر بنابر محتوا و قصه یک فیلم کمدی تصمیم
بگیرد به سینما برود و آن فیلم را تماشا کند ،حضور بازیگر یا بازیگران مورد عالقهاش در فیلم است که
انگیزه تماشای اثر را در او ایجاد میکند .این انگیزه زمانی بیشتر میشود که دو بازیگر در کنار یکدیگر،
به عنوان زوج سینمایی در فیلم حضور داشته باشند .از بین فیلمهای کمدی روی پرده ،چهار فیلم زوج
سینمایی دارند که از میان آنها دو زوج موفق شدهاند عامل مهمی برای فروش فیلم باشند و دو زوج
دیگر نتوانستهاند موفقیت ویژهای نصیب فیلم کنند.

چراجولیارابرتز
«بازیتاجوتخت»نمیبیند؟
جولیارابرتزبازیگرسرشناسآمریکاییوبرنده
جایزهاسکارفاشکردهکهتابهحالحتییک
قسمتاز«بازیتاجوتخت»راندیدهاست.
بهگزارشآیسینما،اودرگفتوگوباپاتریشیا
آرکتدیگربازیگربرندهاسکاردربارهدالیلش
صحبت کــرده اســت .در این گفتوگو که با
عنوان«بازیگراندربارهبازیگران»برایورایتی
ضبطمیشود،آرکتبرخیسواالتمخاطبان
را از رابرتز پرسید و گفت« :بازی تاج و تخت را
تماشا میکنی؟» رابرتز جواب داد«:زیــادی
ترسناکه .شاید زیــادی صحنههای ناجور
داره ».آرکــت تایید کــرد« :کلی صحنههای
ناجورداره.زامبیوچیزهایدیگههمهست».
رابرتزنیزدرپاسخگفت«:پسقطعابهدردمن
نمیخورد».

همکاری 3ستارهباملگیبسون
مایکلفاسبندر،جیمیفاکسوپیتردینکلیج
بهفیلمجدیدملگیبسونخواهندپیوست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مایکل
فاسبندر ،جیمی فاکس و پیتر دینکلیج در
فیلم جدید «گروه خشن» به کارگردانی مل
گیبسون ،ایفای نقش خواهند کــرد .پیش
از این اعالم شده بود برایان بگبی به عنوان
کمکنویسندهدرکنارملگیبسونفیلمنامه
راخواهدنوشت.گیبسونعالوهبرکارگردانی
ونویسندگی،تهیهکنندگیاجراییاینپروژه
رانیزبرعهدهدارد.

▪پژمان جمشیدی و سام درخشانی

پــژمــان جمشیدی و ســـام درخــشــانــی دیگر
امتحا نشان را پــس داد هانــــد .تجربه سریال
«پژمان» و فیلمهای «خوب ،بد ،جلف» و «تگزاس»
نشان داده آنها جزو زوجهای بفروش هستند.
«تــگــزاس  »2در مــدت چهار هفته ،تقریبا 10
میلیارد تومان در گیشه فروخته و توانسته بعد
از فیلم «متری شیشونیم» که در صدر جدول
فروش است ،جایگاه دوم جدول را از آن خود کند.
سابقه کارگردان :مسعود اطیابی به تازگی مسیر
ساخت کمد یهای تجاری را در پیش گرفته و
در این راه موفق هم بوده« .تگزاس  »2نسبت به
«تگزاس  »1شوخیهای نامناسب کمتری دارد،
اما جای خالی یک قصه ،شوخیهای بامزه و
جدید در آن حس میشود.

▪جواد عزتی و امیر جعفری

امــیــر جعفری و جـــواد عــزتــی پیش از ایــن در
«اکسیدان» به مخاطب ثابت کردند که میتوانند
با یکدیگر ترکیب بامزه و خوبی را بسازند« .چهار
انگشت» به لطف حضور ستارهاش جواد عزتی،
در هشت هفته اکران حدود  10میلیارد تومان
فروخته و در جــدول فــروش فیلمهای اکــران
نوروزی در جایگاه سوم قرار دارد.
سابقه کارگردان :حامد محمدی تجربه زیادی
در ساخت کمدی ندارد ،او در فیلم «اکسیدان»
زوج جــواد عزتی و امیر جعفری را کشف و در
«چهار انگشت» هم تکرار کرد« .چهار انگشت» به
ایده کلیشهای گیر افتادن یک آدم مذهبی میان
افــراد غیرمذهبی متوسل میشود و پر است از
شوخیهای سطحی و دمدستی.

▪هومن برقنورد و بهنام تشکر

همراهی هومن برقنورد و بهنام تشکر اولین بار در
سریال «دزد و پلیس» جواب داد و در «دودکش» به
شکلدیگریاستفادهشد.امااینتجربههایخوب
باعث نشده که مخاطب از این زوج در سینما و فیلم
«زندانیها» استقبال کند« .زندانیها» هم جزو
آثاری است که در هشت هفته اکران ،تقریبا 4.5
میلیاردفروختهوبااینمیزانفروش،جزوفیلمهای
شکستخوردهاکراننوروزیاست.
سابقه کارگردان :همه آثار دهنمکی با استقبال
مخاطبعامروبهروشدهواینکارگردانموفقشده
گیشهرابهدستبگیرداما«زندانیها»معادالترا
برهم ریخت« .زندانیها» یک کمدی خانوادگی
است که مضامین مذهبی و اعتقادی مانند دیگر
ساختههایدهنمکیدرآندیدهمیشود.

تهیهکننده «از یادها رفته» به انتقادات از این سریال پاسخ داد

از ممیزی تا الگوبرداریاز«شهرزاد»

تهیهکننده سریال رمضانی «از یادها رفته»
دربــاره انتقادات از شباهت این مجموعه با
سریال «شهرزاد» و نیز پخش نامنظم آن در
طول شبهای اخیر ،توضیحاتی را ارائه کرد.
اکبر تحویلیان دربــاره این مجموعه رمضانی
که تاکنون دو قسمت از آن به دلیل مشکالت
فنی با یک شب تاخیر روی آنتن شبکه یک
رفــتــه اس ــت بــه مــهــر گــفــت« :کیفیت ضبط
این سریال  4kاست و به همین دلیل برای

آمــاد هســازی نسخه نهایی آن باید مراحلی
طی شــود .همچنین از نظر جلو ههای ویژه،
صحنههایی از سریال که در خیابانهای تهران
و لوکیشنهای مختلف تصویربرداری شده،
در خروجی نهایی نیاز به اصالحاتی دارد چون
زمان سریال مربوط به سال  ۱۳۱۹است و در
تصاویر کابل برق و دیگر موارد زاید وجود دارد و
اصالح این موارد زمانبر است ».وی ادامه داد:
«ما باید بارها بخشهای مختلف سریال را فریم

به فریم اصالح کنیم و این کارها به زمان نیاز
دارد که خواه ناخواه کار را با تاخیر در پخش
مواجه میکند ».تحویلیان تصریح کرد« :شب
جمعه  ۲۶اردیبهشت هم این سریال ساعت
 ۲۲آماده شد اما کار تا بازبینی نشود پخش
نمی شود و من خواهش کردم که پخش سریال
به روز بعد موکول شود و ممکن است باز هم در
طول پخش با چنین مشکالتی مواجه شویم».
وی درباره شایعه سانسور در قسمتهایی که
با تاخیر پخش شد نیز گفت« :چنین شایعهای
اص ً
ال صحت ندارد و هیچ سانسوری در هیچ
قسمتی از سریال صورت نگرفته است .ما هیچ
اصالحیهای برای پخش نداشتیم و موردی
نبوده که بگویند سکانسی را دربیاوریم».
▪«شهرزاد» یک رمان عاشقانه بود

تهیهکننده «از یادها رفته» در بخش دیگر
دربــاره انتقاداتی که از طراحی قصه سریال
شده و شائبه شباهت آن با سریال «شهرزاد»
را ب ـهوجــود آورده اســت ،نیز گفت« :اینها
هــمــان طــور کــه گفتید شائبه اس ــت .کــدام
یک از سریا لهایی که در تلویزیون یا شبکه
نمایش پخش م ـیشــود ،عاشقانه نیست؟

▪هادی حجازی فر و سینا مهراد

هــادی حجازیفر و سینا مهراد در «ژن خوک»
برای اولین بار کنار یکدیگر دیده میشوند اما این
تازگی ،محبوبیت حجازیفر و اولین حضور مهراد
بعد از سریال «پدر» در سینما ،باعث نشد این دو،
زوج بفروشی باشند« .ژن خوک» در هشت هفته
اکران ،تنها  3میلیارد تومان فروخته است و فیلم
«غالمرضاتختی»درجدولفروشاکراننوروزی،
جلوی سقوط آن را به قعر جدول گرفته است.
سابقه کــارگــردان :سعید سهیلی تاکنون با
ساخت کمد یهای عامه پسند توانسته برای
خودش موفقیتی دست و پا کند« .ژن خوک» یک
ایده تکراری یعنی همراهی اجباری دو زندانی
را روایت و تالش میکند با کنایههای سطحی
مدعی نقد اجتماعی شود.
به نظرم اینها مطرح میشود چون عد های
میخواهند سریال را بزنند .د ههــا سریال
عاشقانه در تلویزیون ساخته شده است و در
همه آنها عشق وجود دارد ».وی در پاسخ به
این که چرا این سریال با دیگر آثار تاریخی و
عاشقانه مقایسه نمیشود ،افزود«« :شهرزاد»
عاشقانهای است که در دهه  ۴۰اتفاق افتاد
و این سریال در دهه  ۲۰و شاید به این دلیل
که داستان دو مجموعه به لحاظ زمانی به هم
نزدیک هستند این سخنان مطرح میشود.
در قصه ما حوادث زمان و تحوالت تاریخی بر
عشق موثر است درحالی که «شهرزاد» مثل
یک رمان عاشقانه بود .با این حال به تدریج
که سریال جلو بــرود خیلیها میبینند که
گمانهزنیهایشان اشتباه بوده است و به خطا
رفتهاند».

...

چهره ها و خبر ها
محمدرضا فروتن که مدتهاست از روزهای
اوجش در سینما فاصله گرفته ،اکنون فیلم
«تولدت مبارک» را روی پرده
سینما دارد .این فیلم طی
 10روز 11،میلیونفروخته
و در قعر جدول فروش
است.
آناهیتادرگاهیبرایبازیدرنمایش«نفرین
قحطیزدگان» به کارگردانی همسرش
اشکان خطیبی روی صحنه
خواهد رفت .عالوه بر او،
هامون سیدی برادر هومن
سیدی هم در این تئاتر
حضور دارد.
ارژنگ امیرفضلی در حال ایفای نقش در
سیامین قسمت سریال «محکومین  »2به
نام «کرنر» است .او اکنون با
مجموعه «هشتگ خاله
ســوســکــه» ویـــژه مخاطب
کــودک در نمایش خانگی
حضور دارد.

...

تلویزیون
ممیزی بازپخش «پایتخت »5
بخشی از قسمت دهم سریال «پایتخت »5
مورد ممیزی قرار گرفت.
بــه گـــزارش آخــریــن خــبــر ،در قسمت 10
فصل پنجم «پایتخت» ،شخصیت «شکور»
ُکشتیگیر تــرک که زمانی حریف «نقی
معمولی» بــوده اســت ،او را به هتل ،مرکز
تفریحی و رستوران خود دعوت میکند .سر
میز ناهار ،شخصیتی با بازی نگین میرزایی
که خود را از ارامنه و بزرگشده ایران معرفی
میکند ،نقش مترجم «شکور» و «نقی» و
همراهانش را برعهده میگیرد .بعد از پخش
اینقسمت،مشخصشدنگینمیرزاییقب ً
ال
کارمند شبکه جم بوده است که همان زمان
حواشی زیادی را به دنبال داشت .حاال بعد
از گذشت یک سال ،این سکانس در بازپخش
«پایتخت» از شبکه یک حذف شد.

