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سینمای ایران

سازندگان سه فیلم توقیفی،
ارادهای برای اکران ندارند
مــعــاون ســابــق نــظــارت و ارزشــیــابــی ســازمــان
سینمایی که به تازگی سکان ایــن معاونت را
تحویل داده ،در گفتوگویی از دوران معاونت
خود گفته و دربــاره مسائل مربوط به فیلمهای
توقیفی اظهارنظر کرده است.
به گزارش ایسنا ،ابراهیم داروغهزاده درباره چند
فیلم توقیفی که سروصدای زیادی داشتهاند،
جداگانه توضیح داده اســت« :از اکــران فیلم
«رستاخیز» با نظر مخالف بعضی از مراجع عظام
جلوگیری شد .دربــاره فیلمهای «خیابانهای
آرام» آقای تبریزی یا «گزارش یک جشن» آقای
حاتمیکیا واقعیت این است که در این دو سالی
که من در معاونت نظارت و ارزشیابی بــودم از
سوی تهیهکننده اقدامی برای پیگیری نمایش
آنها صورت نگرفته است ».وی همچنین ادامه
داد« :درباره فیلم «خانه پدری» آقای عیاری که
مجوز نمایش دارد فکر نمیکنم دیگر با ردهبندی
مشکلی برای اکران در سینماها داشته باشد و اگر
جدیتر پیگیری شود مشکلی برای اکران ندارد
اما فیلم «کاناپه» را ندیدهام ،یعنی نه من دیدهام،
نه شورای پروانه نمایش و نه حتی شورای پروانه
نمایش قبلی .فقط یــادم هست مصاحبهای از
آقای عیاری خواندم که فیلم با مجوز آقایان جنتی
و ایوبی تولید شده است .البته این را هم بگویم که
هیچ وقت مراجعهای برای دریافت پروانه نمایش
این فیلم نشده است».

سینمای جهان

برد پیت و اما استون همبازی شدند
کارگردان فیلم «الال لند» ،در فیلم جدیدش از
حضوربردپیتوامااستونبهرهمیگیرد.
به گزارش مهر ،برد پیت و اما استون بازیگر فیلم
جدید دیمین شــازل با عنوان «بابل» شدند .اما
استون پیشتر با دیمین شازل در فیلم «الاللند»
همکاری کرده و جایزه اسکار بهترین بازیگر زن
را برای همین فیلم از آن خود کرده است .دمین
شازل اکنون مشغول ساختن سریال درام «ادی»
برای نتفلیکس است و پس از آن روی صندلی
کارگردانی «بابل» مینشیند .گفته شده «بابل»
درامیترکیبیازماجراییواقعیباشخصیتهای
داستانیاستوبادرجه Rساختهمیشود.
گفته شده داستان «بابل» که دمین شازل فیلم
نامهاش را نوشته ،در هالیوود دهه  ۱۹۲۰و در
روزگاریرخمیدهدکهصنعتفیلمسازیداشت
سینمایصامتراپشتسرمیگذاشت.
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تحلیل آرای داوران مسابقه «عصرجدید» در مرحله اول و دوم

سختگیرترشدنحیاییوتوجهویژهنونهالیبهموسیقی
مائده کاشــیان  -دیروز یک اینفوگرافی پــر از جزئیات
که توســط ماهنامه مدیریت رســانه آماده شــده بود ،در
فضای مجازی منتشــر شــد که رفتار چهار داور مسابقه
«عصر جدید» را در مرحله اول و دوم ،با استفاده از عدد

و رقم مورد بررســی و تحلیل قرار داده بود .بعضی از این
اعداد و ارقام دقیقا مشابه همان تصوری است که عموم
مخاطبان درباره قضاوت داوران دارند و در واکنشهای
آنان به برنامه دیده میشود ،اما بعضی از آنها هم کامال

برخالف چیزی اســت کــه در نظــر مخاطبان جــا افتاده
است .این اینفوگرافی را بررسی کردهایم و نکات جالبی
را که دربــاره قضاوت هرکــدام از داورها وجــود دارد در
ادامه مطلب آوردهایم.

امین حیایی

بشیر حسینی

آریا عظیمینژاد

رویا نونهالی

در میان چهار داور «عصر جدید» ،این امین
حیایی بود که نسبت به سه داور دیگر ،بیشتر به
شرکتکنندگان رای سفید میداد و بین عموم
مخاطبان به داور خوشبین مسابقه معروف
بود .اما او همان طور که خودش هم به صراحت
گفت ،در مرحله دوم رویــهاش را تغییر داد.
او در مرحله اول بیشترین و در مرحله دوم،
کمترین رای سفید را نسبت به داوران دیگر به
شرکتکنندهها داده است .البته نمودار آرای
منفیداوراننشانمیدهدامینحیاییدرچند
قسمت پایانی فصل دوم ،نسبت به قسمتهای
قبلی مسابقه ،کمتر رای منفی داده و به نوعی
به روال سابق برگشته است .حیایی در مرحله
دوم کمترین حمایت را از شرکتکنندههای
خانم داشته و از  49رای سفید ،تنها چهار رای
را به خانمها داده است .او در این مرحله نسبت
به سه داور دیگر ،به طور کلی توجه ویژهای به
گروهها داشته است .جالب است بدانید امین
حیایی همان طور که در زندگی شخصی خود
عالقه خاصی به رشتههای ورزشــی و دستی
هم در خوانندگی دارد ،در هر دو مرحله مسابقه
هم نسبت به رشتههای ورزشــی و در مرحله
دوم به موضوع موسیقی رأی سفید بیشتری
داده است.

سیدبشیرحسینیدرمرحلهدوم،درچندقسمت
ابتدایی«عصرجدید»بیشتربهشرکتکنندگان
رأی مثبت داده ،اما نمودار آرای قرمز داورها
حاکی از آن است که هرچه برنامه جلو رفته،
تعداد رأیهــای منفیاش نسبت به اوایــل این
مرحله،بیشترشدهاست.اعدادوارقاممیگویند
برخالفاینتصورکهسیدبشیرحسینیبیشتراز
بقیه داوران به حمایت از خانمها توجه میکند،
اتفاقا او در مرحله اول کمترین حمایت را از
شرکتکنندگان خانم داشته است ،با این حال
حسینی در مرحله دوم تغییر اساسی کرده
و در کنار رویــا نونهالی ،بیشترین حمایت را
از خانمها داشته است .در میزان توجه بشیر
حسینی به موضوعات مختلف برنامه مانند
سرگرمی ،ورزشی ،هنری و موسیقی ،تضاد و
تغییریدیدهمیشود.آقایدکترکهتابهحالدر
صحبتهایشبراهمیتموضوعسرگرمیتاکید
داشته است ،طبق همین نگاه در مرحله اول
توجهاشرامعطوفبهرشتههایسرگرمیکرده
و کمترین توجه را به رشتههای هنری داشته،
اما در مرحله دوم کامال برعکس عمل کرده .او
 100درصد به موضوعات هنری توجه کرده و
 85درصد آرای خود را به موضوعات سرگرمی
اختصاصدادهاست.

نقطه مقابل امین حیایی ،آریــا عظیمینژاد
استکه تماشاگران او را بهعنوان داورسختگیر
«عصر جدید» میشناسند .خب آمار هم این
موضوع را تایید میکند و میگوید او در مرحله
اول کمتر از بقیه داوران ،به شرکتکنندگان
رای سفید داده و در مــرحــلــه دوم نــیــز به
همراه امین حیایی ،رای سفید کمتری به
شرکتکنندهها داده است .او در مرحله اول
بــرخــاف بشیر حسینی ،بیشتر از همه به
شرکتکنندگان خانم رای سفید داده اما در
مرحله دوم رویکردش را تغییر داده و تنها 12
درصد از رایهای سفیدش متعلق به خانمها
بــوده اســت .در ابــتــدای مسابقه ،مخاطبان
پیشبینی م ـیکــردنــد آریـــا عظیمینژاد
به واسطه تخصصی که در زمینه موسیقی
دارد ،احتماال بیشترین رای را به خوانندهها
و رشتههای مربوط به موسیقی خواهد داد
اما برخالف این پیشبینی ،او در مرحله اول
کمترین رای را به رشته موسیقی و خوانندگی
داده .البته میتوان گفت عظیمینژاد در این
باره ،عملکرد کامال صفر و صدی داشته است.
او در مرحله دوم  100درصــد توجه خود را
وقف حوزه تخصصی خودش کرده و به هر 10
شرکتکننده رای سفید داده است.

رویــا نونهالی در مرحله اول مسابقه ،در
مقایسه با دیگر داوران بیشترین رای سفید
را به گرو هها داده و توجه خاصی به آ نها
داشته اســت .او در این مرحله کمتر از سه
داور دیگر به شرکتکنندههای آقا رای داده
اســت .نونهالی در مرحله دوم ،در زمینه
توجه به حوزه موسیقی و خوانندگی با آریا
عظیمینژاد همنظر بــوده اســت .او دقیقا
مانند عظیمینژاد ،توجه  100درصــدی
بــه ایـــن رشــتــه داشــتــه اســـت و بــه هــر 10
شرکتکنند های که در حــوزه موسیقی و
خوانندگی اجرا داشتهاند ،رأی مثبت داده
است .نونهالی که خود از اهالی هنر است،
در مرحله اول با  54درصد ،در مقایسه با دیگر
موضوعات ،کمترین توجه را به رشتههای
هنری داشته ،این در حالی است که با توجه
به میزان درصد توجه این داور به موضوعات
گوناگون ،بیشترین توجه او در مرحله اول
به رشتههای ورزشی جلب شده است .البته
رویــا نونهالی در مرحله دوم کمتوجهی به
رشتههای هنری را جــبــران و  86درصــد
به این حوزه توجه کرده است .او نیز مانند
عظیمینژاد ،در مرحله دوم از توجه به حوزه
تــخــصــصــی خـــود ،غافل نمانده است.

نوید محمدزاده که اعالم کرده
بود قصد دارد امسال در هیچ
فیلمی بـــازی نکند بــه جمع
بازیگران فیلم «تفریق» اثر مانی
حقیقی ،اضــافــه شــده اســت.
پیشتر پریناز ایزدیار به عنوان بازیگر این فیلم
معرفی شده بود.
مهران احمدی در دومین تجربه
خــود در زمینه کــارگــردانــی،
فیلم «جفت شیش» را خواهد
ساخت .این اثر مانند فیلم قبلی
او «مــصــادره» ،کمدی اســت و
تهیهکنندگی آن را هم محمدحسین قاسمی
برعهده دارد.
ب ــه ــروز شــعــیــبــی در تـــدارک
ساخت سریال تلویزیونی جدید
خود است و به لبنان سفر کرده.
او تصویربرداری این مجموعه
 30قسمتی را احتماال مهرماه
با حضور بازیگران ایرانی و لبنانی آغاز خواهد
کرد.
فقیهه سلطانی که مدتی است
حــضــور کمرنگی در سینما
و تلویزیون دارد ،تئاتر «یه گاز
کــوچــولــو» را بــه روی صحنه
خواهد برد .او سال گذشته به
عنوان بازیگر در تئاتر «گذر لوطی هاشم» حضور
داشته است.
پــیــام دهــکــردی کــه بــه تازگی
ســریــال پرحاشیه «گــانــدو» را
روی آنتن شبکه ســه داشــت،
جــمــع ـهشــب مــهــمــان بــرنــامــه
«اقیانوس آرام» خواهد بود و
دربــاره تجربیات و موفقیتهای خود در دوره
نوجوانی صحبت میکند.
علی فروتن این روزها مشغول
اج ــرای نمایش «چتر سفید»
است .این نمایش ویژه مخاطب
کودک و نوجوان به کارگردانی
حمید گــلــی اجـــرا م ـیشــود.
فــروتــن بــه تــازگــی بــا ســریــال
«دوقلوها» به تلویزیون بازگشته است.

تلویزیون

تغییر رأی با زور و اجبار؟
موضوع مهم دیگری که دربــاره عملکرد و
نحوه قضاوت داوران وجود دارد ،میزان ثبات
در رأی آ نهاست .متاسفانه در مرحله دوم
چندین بار دیدیم که یکی از داوران درباره
اجرایی نظر منفی داشته و چــراغ قرمز را
فشار داده ،اما احسان علیخانی از طریق
احساسی کردن فضا و مثال توضیح درباره
زندگی شخصی شرکتکننده با همراهی
داوران دیگر سعی کردند دلیل و برهان
بیاورند که او اشتباه میکند و بهتر است

چهره ها و خبر ها

چراغ سفید را روشن کند! معموال در نهایت
هم این اتفاق میافتد و آن داور به اجبار تغییر
رای میدهد .تا قبل از پخش مرحله نیمه
نهایی که حساسیت بیشتری دارد ،انتظار
میرفت ثبات در آرا بیشتر از قبل شــود و
هیچ رأیی دیگر با شوخی و خنده یا دخالت
دیگران تغییر نکند ،اما در کمال تعجب در
برنامه دوشنبهشب «عصر جدید» دیدیم
که رأی منفی رویا نونهالی به محمد زارع به
مثبت تغییر کرد .بدتر از آن آریا عظیمینژاد

بود که هرگز خوانندگی رضا ارمندپیشه را
تأیید نمیکرد اما به دلیل حضور مادر او روی
صحنه و صرفا از روی احساسات
به بخش احترام به مادر اجرای او
رای داد! هرچند که این خواننده
به آرای مردمی راه پیدا نکرد اما
نفس موضوع یعنی بیثباتی
در آرا همچنان باقی اســت و
بهتر است داوران در رأی خود
کامال قاطع باشند.

محدودیت مالی برای صداوسیما
به خاطر «گاندو»؟

فــارس -بر اســاس شنید ههادر جلسه هیئت
دولــت ،اعــتــراض شدیدی به سریال «گاندو»
میشود که پس از آن رئیسجمهور اعالم میکند
کــه باید مــحــدودیـتهــای جــدیــدی در بودجه
صداوسیما اعمال شود تا زمانی که دولت بتواند
نظارت خود را بر این سازمان بیشتر کند.
اگر این شنیده فارس درست باشد ،این احتمال
وجود دارد که صدا وسیما با وابستگی کمتر به
بودجه دولتی ،به منابع مالی که منتقد دولت
هستند نزدیک تر شود.

