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شکست «مردان سیاهپوش»
در گیشه

...

«امالفساد» را رهاکنیدآقایتبریزی
چرا فیلمتاناینقدرضعیفاست؟

تلویزیون

تغییر نام «عروس تاریکی»
به «بوی باران»

کارگردانمجموعهتلویزیونی«عروستاریکی»
کهازاینپسبانام«بویباران»رویآنتنمیرود
در خصوص تغییر نام این سریال توضیحاتی
ارائهکرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سیما ،محمود
معظمی کــارگــردان سریال «بــوی بــاران» در
خصوصتغییرنامسریالگفت«:نامبویبارانبا
کلیتاثرسازگاریبیشتریداشت،لذاتصمیم
گرفتیم عنوان سریال را از عروس تاریکی که
ناظربربخشکوچکیازداستانمیشد،بهبوی
باران که با حالوهوای داستان بیشتر تناسب
داردتغییردهیم».

توقف تصویربرداری سریال
کیانوش عیاری
تصویربرداری سریال تلویزیونی « ۸۷متر» به
کارگردانیکیانوشعیاریحدود ۳۶روزاست
بهدلیلمشکالتمالیمتوقفماندهاست.
به گزارش خبرنگار مهر ،سریال « ۸۷متر» به
کارگردانی کیانوش عیاری که قرار بود امسال
بهپایانتصویربرداریبرسد،حدودیکماهاست
کهتولیدشمتوقفماندهاست.تصویربرداری
این سریال چندی پیش در خیابان  ۱۵خرداد
انجامشدوبعدازآنتقریب ًامتوقفماند.

آیسینما  -چهارمین قسمت از سری «مردان سیاهپوش» در سه روز اول نمایش خود در آمریکا و کانادا با  28.5میلیون دالر صدرنشین
گیشه شد اما کمتر از پیشبینیها فروخت .هر سه فیلم قبلی «مردان سیاهپوش» در نخستین آخر هفته اکران بیش از  ۵۰میلیون دالر
فروخته بودند .در «مردان سیاهپوش :بینالمللی» کریس همسورث و تسا تامپسون جایگزین ویل اسمیت و تامی لی جونز شدهاند.

تأملی درباره فناوری جدید «جعل عمیق» و خطرات آن

احضارهیوالی«دیپفیک»بایککلیک!

گروه سینما و تلویزیون  -به تازگی ویدئوهایی
دستکار یشده از برخی چهر ههای مشهور در
شبکههای اجتماعی منتشر شده که به دلیل
شباهت بسیار زیاد آ نها به واقعیت ،توجهات
کاربران سراسر دنیا را به فناوری جدیدی جلب
کرده است.
با استفاده از این فناوری خطرناک ،میتوان از
عکس چهره یک فرد ،ویدئویی ساخت که او را
در حال گفتن هر جملهای نشان دهد! اولین
ویدئو از این دست ،ویدئویی از نانسی پلوسی
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بود که این چهره
سیاسی آمریکایی را در حالتی نامتعادل نشان
میداد .به تازگی ویدئوهایی از مارک زاکربرگ
مؤسس فیس بوک ،دونالد ترامپ و باراک اوباما
رؤســای جمهور آمریکا و جا ناسنو شخصیت
سریال «بازی تاجوتخت» در فضای شبکههای
اجتماعی منتشر و پربازدید شده است .ویدئوی
جاناسنو نشان میدهد که وی از شخصیتهای
«بــازی تا جوتخت» میخواهد فیلم نامه فصل
هشت ایــن سریال را که با انتقادهای زیــادی
مواجه شده بود ،آتش بزنند!
فناوری یادشده  DeepFakeبه معنای «جعل
عمیق» نامیده میشود .اگرچه ایــن فناوری
همچنان در حال توسعه است و آنقدر پیشرفت

نکرده که همگان را به اشتباه بیندازد ،اما
میتوان انتظار داشت به زودی دقت جعل باالتر
برود و مسائلی جدی بیافریند.
در همان مــورد زاکــربــرگ ،معاون فیس بوک
مجبور بــه ارائـــه توضیحات شــد و اعــام کرد
ایــن ویدئو صحت ن ــدارد .امــا به نظر میرسد
فناوری جعل عمیق ،بتواند به زودی در برخی
مقاطع حساس ،مانند انتخابات یا بحرا نهای
اجتماعی ،نقشآفرینی کند و له یک طرف ماجرا،
به کار برود و بر دامنه بحران بیفزاید .به عالوه
این فناوری میتواند مورد برخی استفادههای
غیراخالقی مانند ساخت فیلم هــای پــورن با
هدف ترور شخصیت چهر ههای شناختهشده
قرار بگیرد .از همین رو دولتهای مختلفی در
سراسر جهان به فکر وضع قوانینی برای مقابله
با استفادههای نادرست از فناوری جعل عمیق
افتاده اند.
گفته میشود برخی اپلیکیشنهایی که در این
فناوری مورد استفاده قرار میگیرند ،رایگان
هستند و روی تلفنهای همراه معمولی اجرا
میشوند! به نظر میرسد مستقل از وضع قوانین
کارآمد دربــاره این فناوری ،آمــوزش و افزایش
سواد رسانهای جامعه ،اولویت مهمی باشد که
حکومتها به آن دست مییازند.

مائده کاشیان  -کمال تبریزی که مدتی
است از روزهــای اوجش فاصله گرفته است،
این روزها فیلم «ما همه با هم هستیم» را روی
پرده دارد و نتوانسته با این فیلم نظر منتقدان
و مخاطبان را جلب کند .او در واکنش به انتقاد
مسعود فراستی در برنامه «هفت» دربــاره
فیلم خود طبق رویهای که به تازگی در پیش
گرفته ،شروع به فرافکنی کرده و مقابل مسعود
فراستیمسئولمیزنقد«هفت»ایستادهاست.
جمله او در گفتوگو با خبرآنالین ،دربــاره
فراستی دیروز بازتاب زیادی داشت« :از نظرم
امالفساد حوزه منتقدان است و مشکالتی از
این دست دارد .اصال نباید از دستش ناراحت
شوید ،او یک آدم ریشوی نامحترمی است که
نباید به او کاری داشت».
▪همه علیه «ما همه با هم هستیم»

فیلم «ما همه با هم هستیم» که به نظر میرسد
داستان یک خطیاش بیشتر بهانهای برای
جمع کــردن بسیاری از ستار ههای سینما و
فروش خوب در گیشه بوده ،جمعهشب در میز
نقد برنامه «هفت» مورد بررسی قرار گرفت.
مسعود فراستی ،محمدتقی فهیم و خسرو
نقیبی مانند بسیاری از منتقدان ،موضع منفی
درباره این فیلم داشتند و فیلم پرهزینه کمال
تبریزی را حسابی نواختند .فراستی در این
برنامه گفت هرچه با منتقدان مختلف تماس
گرفتند تا یک نفر موافق با فیلم پیدا کنند موفق
نشدهاند! به نظر میرسد عالوه بر صحبتهای
فراستی علیه فیلم ،این جمله ،حسابی برای
کمال تبریزی گران تمام شده و او را عصبانی
کرده است.

انتقاداتی که درباره کارهای اخیرش مطرح
شــده ،متهم کــردن منتقد و فرافکنی بوده
است .تبریزی پیشتر در واکنش به نقد نیما
حسنینسب و مهرزاد دانش به فیلم «مارموز»
در برنامه «میزانسن» ،از واژههــای مشابهی
استفاده کرده و انتقادات آنها را هم «کهنه»
و «عقبافتاده» دانسته بود .عالوه بر آن وقتی
تصویربرداری سریال تلویزیونی «الف ویژه»
به کارگردانی تبریزی متوقف شده و دلیل آن
«کیفیت پایین» بوده ،کمال تبریزی به عنوان
کارگردان ،مشکل را گردن نگرفت و مقصر
همهچیز را مشکالت مالی دانست! به نظر
میرسد آقای کارگردان باید یاد بگیرد به جای
فــرافــکــنــی و شانتاژ
رســــانــــهای ،به
انــــتــــقــــادات
پاسخ منطقی
بدهد.

آتیال پسیانی برای اجرای تئاتر «جنایات و
مکافات»بهکارگردانیرضاثروتیرویصحنه
رفته است .طناز طباطبایی،
بابک حمیدیان ،مهدی
سلطانی ،مینا ساداتی و پانتهآ
بهرام از دیگر بازیگران
اینتئاترهستند.
امین تارخ که قرار بود پس از دوری  10ساله
از صحنه تئاتر ،در نمایش «مارلون براندو» به
کارگردانی مهران رنجبر
ایــفــای نقش کند ،از این
نــمــایــش جــــدا و بــازیــگــر
دیــگــری جایگزین او
شده است.
پــریــنــاز ای ــزدی ــار دو هفته اس ــت بــا فیلم
«ســر خپــوســت» بــه سینماها آمـــده کــه با
استقبال تماشاگران مواجه شده
است« .متری شیشونیم» نیز
با بازی این بازیگر ،هنوز در
سالنهای کمی روی پرده
است.
هومن برقنورد بازی در سریال طنز «آچمز»
را به کارگردانی مهرداد خوشبخت به پایان
رسانده است .این مجموعه
 30قسمتی احتماال پس از
پــایــان ســریــال «گــانــدو» از
شبکه  3روی آنتن
خواهد رفت.
شیوا ابراهیمی که به تازگی سریال «برادر
جــان» را روی آنتن داشــت ،بــرای بــازی در
اپیزود  34سریال «محکومین »2
جلوی دوربین رفته است .بهنام
تشکر و مینا جعفرزاده نیز در
این اپیزود حضور دارند.

▪شکست در سینما و تلویزیون

کمال تبریزی به تازگی نه فقط در سینما،
بلکه در تلویزیون هم عملکرد قابل دفاعی
نداشته اســت .واکنش مشابه او درخصوص
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چهره ها و خبر ها
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