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دستمزد بادیگارد سلبریتی
روزی  500هزار تومان!

شهروند  -سعید ملکی یکی از معروفترین بادیگاردهای ایران که با یک متر و  ٩٧سانتی متر قد و  ١١٠کیلوگرم وزن در کنار
هنرمندان و سلبریتیها و ورزشکاران زیادی راه رفته و از آنها محافظت کرده است ،درباره درآمد خود از این شغل گفت« :درآمدم
روزانه است و بد نیست؛ مثال من روزی بین  ٣٠٠تا  ٥٠٠هزارتومان درآمدم دارم».

...

سینمایایران

افخمی«:فروشنده»کمدی
ناخواستهاست
بهروز افخمی کارگردان سینمای ایــران ،در
نشست«سینمادرگامدومانقالباسالمی»که
در دانشگاه صداوسیما برگزار شد ،انتقاداتی
جدیرابهبرخیفیلمهایاجتماعیواردکرد.
بهگزارشخبرآنالین،افخمیباتأکیدبراینکه
سینما وقتی موثر میشود که با خودش صادق
باشد ،اظهار کرد« :فیلم جدی کم در سینمای
ایرانساختهمیشود.برایساختفیلمجدی
باید دالیل جدی داشته باشید .فیلم هایی که
ژست جدی دارند ولی بیجهت تماشاچی را
آزار میدهند از فیلمهای کمدی هم نازلتر
هستند».اوادامهداد«:مثالفیلمفروشندهاصغر
فرهادی ،فیلم جدی نیست ،میخواهد بگوید
اخالق پیچیده است؛ لذا شرایط مصنوعی را
طراحی میکند که اگر در گوش کسی بزنی
نامردی کردی ،اگر نزنی بیغیرتی .در حالی
که موقعیتهای فیلم تا رسیدن به آن شرایط،
تمام ًا ساختگی و غیرواقعی است .کارگردان
قصد داشته ژست مرد اخــاق را بگیرد ولی
نتوانسته است؛ لذا چنین فیلمی ،تبدیل به
کمدی ناخواسته میشود؛ فرهادی در این
فیلم میخواسته مردم ایران را ناراحت و حتی
تحقیرکند».

افزایش فروش و کاهش
مخاطبانسینما نسبتبهرمضان97
هر چند فــروش فیلمهای سینمایی در ماه
رمضان امسال نسبت به سال گذشته۲۰ ،
درصد افزایش یافته اما تعداد مخاطبان سیر
نزولیپیداکردهاست.
بهگزارشایلنا،دیروزسازمانسینماییجدولی
رامنتشرکردکهبراساساستخراجدادههایآن
هرچندمیزانفروشامسالفیلمهارابیشتراز
سال قبل نشان میدهد اما این افزایش فروش
بهدلیلگرانشدنقیمتبلیتسینماهاستو
تعدادمخاطبانیکهنیمهاولرمضانامسالبه
سینماهارفتهاندنهتنهاافزایشنیافته،بلکه5
درصدکاهشنیزپیداکردهاست.براساسآمار
اعالمشدهدرنیمهاولرمضاندرسال ۹۸یک
میلیونو ۲۱هزارو ۷۵نفربهتماشایفیلمهای
سینمایی رفتند در حالی که در همین زمان
در سال  ۹۷یک میلیون و  ۷۸هزار و  ۶۲۴نفر
به سینما رفته بودند .امسال فروش فیلمها به
رقمی معادل ۹میلیارد و ۵۸۷میلیون و۸۷۱
هزارتومانرسیدهاستواینمیزاندررمضان
سال،۹۷هفتمیلیاردو ۹۹۶میلیونو۳۷۷
هزارتومانبودهاست.

«روزی روزگاری در هالیوود» در جشنواره کن رونمایی شد

کن،میزبانستارهها
▪در مسیر «داستان عامهپسند»

طبق جدول اکران فیلمهای کن« ،روزی روزگاری در هالیوود»
دقیق ًا یک روز بعد از بیستوپنجمین سالگرد رونمایی از «داستان
عامهپسند» (پالپ فیکشن) در جشنواره کن ،در همین جشنواره
رونمایی شد .موضوعی که دوستداران سینمای تارانتینو را امیدوار
کرد تا اتفاقهای خوبی که برای «داستان عامهپسند» افتاد ،برای
ساخته تازه تارانتینو هم بیفتد؛ از جمله جایزه نخل طالی بهترین
فیلم جشنواره کن .به ویژه آن که تارانتینو اعالم کرده این فیلم،
«شخصیترین» فیلم اوست و طبع ًا عالقه مندان این کارگردان،
بیشتر از قبل انتظار تماشای آن را میکشند.
▪تشویق منتقدان نصیب فیلم شد

اخبار رسیده از اکــران «روزی روزگ ــاری در هالیوود» در کن،
امیدوارکننده است .منتقدان متاکریتیک امتیاز بسیار خوب 86
را به فیلم دادهاند که با استانداردهای این سایت ،این فیلم را در
حد بهترین فیلم سال ،باال میبرد .فیلم در راتن تومیتوز هم امتیاز
خوب  93درصد را گرفته است .با این حال ،چیزی که نمیتوان به

آن استناد کرد ،امتیاز  98فیلم در آیامدیبی است .از آن جا که
فیلم تنها یک مراسم رونمایی در جشنواره فیلم کن داشته و این
جشنواره ،بلیتفروشی بسیار محدودی دارد ،میتوان حدس زد
بسیاری از مخاطبان عادی که در سایت آیامدیبی به فیلم امتیاز
دادهاند ،هنوز آن را تماشا نکردهاند .اما همان طور که گفته شد،
منتقدان حرفهای سینما از فیلم استقبال کردهاند.
▪تریلری با حضور چارلز منسون

دیروز همچنین یک تریلر  2.5دقیقهای جدید از فیلم منتشر شد
که آن را بیشتر در صدر جریا نهای خبری سینمای جهان قرار
داد .در این ویدئو تصاویری هم از شخصیتهای واقعی «شارون
تیت» و «چارلز منسون» دیده میشد .منسون در دهه  60میالدی
رهبر گروهی تبهکار بود و وقتی در زندان بود ،پیروانش شارون تیت
بازیگر هالیوود را در خانهاش سالخی کردند .ظاهر ًا قصه «روزی
روزگاری در هالیوود» به صورت ضمنی ،به ماجرای قتلهای گروه
منسون هم میپردازد .اما اصل قصه که جزئیات زیادی هم از آن
منتشر نشده ،روایتی از یک ستاره رو به افول تلویزیونی (لئوناردو

مصطفــی قاســمیان  -فیلم ســینمایی
«روزی روزگاری در هالیــوود» بــه
کارگردانــی کوئنتیــن تارانتینو باالخره
در جشــنواره فیلــم کــن رونمایــی و بــا
اســتقبال خــوب منتقــدان همراه شــد.
تازهتریــن فیلــم تارانتینو از همــان زمان
پیشتولید خبرســاز و مــورد انتظار بود
و اهمیــت فراوانی در رســانهها داشــت.
«روزی روزگاری در هالیــوود» اولیــن
همکاری برد پیت و لئونــاردو دیکاپریو
دو ستاره مهم هالیوود را رقم زده است؛
به عــاوه آل پاچینــوی کهنــهکار هم در
 79ســالگی برای اولیــن بار همــکاری با
تارانتینــو را تجربه کــرده اســت .دیروز
حضور ســتارههای هالیوود در جشنواره
کــن ،بــه شــدت خبرســاز شــد و تصاویر
آنها روی فــرش قرمز فیلم ،شــبکههای
اجتماعی را درنوردید.

دیکاپریو) و بدلکارش (برد پیت) است.
▪ماجرای تشویق  6دقیقهای

نکتهای که دیروز در شبکههای اجتماعی بازتاب فراوانی یافت،
ماجرای شش دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران فیلم «روزی
روزگــاری در هالیوود» بود که پس از پایان نمایش فیلم رخ داد.
بسیاری این اتفاق را این طور تعبیر کردند که فیلم فراتر از حد
تصور خوب بوده است و می تواند خاطره «داستان عامه پسند» را
زنده کند .فارغ از آن که ما فیلم را ندیدهایم و نمیتوانیم درباره
آن قضاوتی انجام دهیم ،اما دنبال کنندگان جشنواره فیلم کن
میدانند تشویقهای چند دقیقهای در این جشنواره ،آن چنان
اتفاق مهم و نادری نیست .در همین سال گذشته برای آثاری چون
«همه میدانند» اصغر فرهادی« ،سولو :داستانی از جنگهای
ستارهای»« ،دختران خورشید» و حتی «فارنهایت  »451هم این
اتفاق رخ داده بود؛ آثاری که هیچ کدام جزو بهترینهای سال
نبودند .این تشویق شش دقیقهای گمراهتان نکند ،ممکن است
در نهایت با فیلم ماندگاری طرف نباشیم.

گفتوگوی بیهدف با چاشنیگاف
▪از هر دری سخنی

ابـــتـــدا ایــــن را بــگــویــیــم کـــه دعـــــوت دیــــروز
دستاندرکاران برنامه «سالم صبح بخیر» از این
زوج ،رسم ًا هیچ بهانه و دلیل خاصی نداشت.
افتخارسادات سعیدی مجری ،در این گفتوگو
ابتدا از زندگی حرفهای کیمیا علیزاده و انتخاب
رشته تکواندو سؤاالتی کرد و بعد مسیر بحث
به سمت آشنایی او با همسرش و البته تاریخ
دقیق مراسم عروسی آنها رسید! آن چه به نظر
میرسید این بود که در این گفتوگو عم ً
ال هیچ
هدف خاصی دنبال نمیشد و به همین دلیل از
هر دری سخنی به میان آمد و هیچ حرف تازه و
مهمی هم مطرح نشد.
▪پرسشی برای نقض حریم خصوصی

در مــیــان بحث بالفاصله بعد از گــاف حامد

هوتن شکیبا به تازگی بعد از  141اجرا،
اجــرای نمایش «صــد در صــد» را به پایان
رسانده است .او تا هشت ماه آینده درگیر
بازی در سریال طنز «فوق
لــــیــــســــانــــســــههــــا» بــه
کــــارگــــردانــــی ســـروش
صحت خواهد بود.
بهروز شعیبی بعد از چهار سال دوری از قاب
تلویزیون ،به زودی با مینیسریال تاریخی
«گیلهوا» روی آنتن شبکه 3
حضور خواهد داشت .او در
این مجموعه در نقش «میرزا
کــوچ ـکخــان جنگلی»
ظاهر شده است.
گالره عباسی این روزها در شهر یزد مشغول
ایــفــای نــقــش در فیلم «دخــتــر ایــــران» به
کــارگــردانــی جــال اشکذری
اســــت .کـــــوروش تــهــامــی،
بــهــنــوش بــخــتــیــاری ،علی
استادیوآفرینعبیسیدیگر
بازیگران فیلم هستند.
سامدرخشانیبرایبازیدرفیلم«مردهخور»
جلوی دوربــیــن رفته و در ایــن اثــر با احمد
مهرانفر ،جمشید هاشمپور،
الدن مستوفی و لیندا
کــیــانــی هــمــبــازی شــده.
مضموناینفیلماجتماعی
بارگههایطنزاست.
میترا حجار از  19خــرداد بــرای بــازی در
نمایش «مختلفاالضالع» به کارگردانی
نادر فالح ،به روی صحنه تئاتر
خواهد رفــت .فالح عــاوه بر
کارگردانی ،به عنوان بازیگر
نیز در ایــن نمایش حضور
دارد.

حضور کیمیا علیزاده و همسرش در «سالم صبح بخیر»
حاشیهساز شد

گروه سینما و تلویزیون  -صبح دیــروز کیمیا
علیزاده تکواندوکار و همسرش حامد معدنچی،
در بخش «سه کنج» مهمان برنامه صبحگاهی
«سالم صبح بخیر» بودند .گفتوگوی آنها در
این برنامه با حاشیههایی همراه بود که بازتاب
فراوانیدرشبکههایاجتماعیداشت.مهمترین
حاشیه برنامه که ویدئوی آن در فضای مجازی
منتشر شد ،مربوط به گاف حامد معدنچی است.
او خطاب به مــادرش که چند دقیقه به صورت
تلفنی مهمان برنامه بود ،گفت« :پس ما ناهار
میایم دیگه ».و مادرش هم در پاسخ گفت« :بله
غذا آماده است!» ناگهان مجری برنامه یادآور شد
که ماه رمضان است . ...همین حواشی باعث شد
این گفتوگو دیده شود وگرنه متن و محتوای آن
تا اندازهای بیهدف و معمولی بود که جذابیت
خاصی در آن پیدا نمیشد.

...

چهره ها و خبر ها

معدنچی ،حسین کلهر وارد شد و بحث را به
سمت اولین دیدار او با همسرش و مطرح کردن
درخواست ازدواج با کیمیا علیزاده هدایت کرد
تا آن گاف را جمعوجور کند .کلهر از معدنچی
خواست که بگوید دقیقا چطور تقاضای ازدواج
را با علیزاده در میان گذاشته است .بعد از این
که معدنچی توضیح داد که در فضای مجازی این
درخواست را مطرح کرده ،کلهر که اصرار عجیبی

روی این پرسش داشت ،از او خواست اولین پیامی
را که در این رابطه نوشته و اولین استیکری را که
فرستاده ،به دوربین نشان بدهد! کیمیا علیزاده
و همسرش هم مانده بودند چه پاسخی به این
سؤال که حریم خصوصیشان را نقض میکرد،
بدهند .هرچند در نهایت اصرارهای مجری به
جایی نرسید و شگردی که به قول خودش برای
جذابتر شدن برنامه به کار برد ،جواب نداد.

رضا یزدانی بازی در سریال «از یادها رفته»
را به پایان رساند .این سریال در دو مرحله
 25قسمتی ساخته شده که
مــرحــلــه اول آن در حــال
پخش است« .از یادها رفته»
به تازگی به دلیل شباهت به
«شــهــرزاد» خبرساز
شده است.
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