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سینمای جهان

حضور هری استایلز در پویانمایی
«پری دریایی کوچک»
هری استایلز خواننده مشهور بریتانیایی در حال
مذاکره است تا به فیلم جدید دیزنی که نسخهای
زنده از پویانمایی «پری دریایی کوچک» است،
ملحقشود.بهگزارشمهر،هریاستایلزخواننده
مشهوری که پیشتر با گــروه «وان دایرکشن»
همکاری میکرد ،در حال مذاکره است تا در
نقش شاهزاده اریک در اقتباس زنده از پویانمایی
«پری دریایی کوچک» والت دیزنی ،ظاهر شود.
این در حالی است که به تازگی اعالم شده هالی
بیلی در نقش «آریــل» ،جلوی دوربین میرود.
«آریل» ،پری دریایی کوچکی است که آرزو دارد
انسان شود .پیشتر اعالم شده بود ملیسا مک
کارتی نیز نقش عمه بدجنس او« ،اورســوال» را
بازی خواهد کرد« .پری دریایی کوچک» را باب
مارشال کارگردانی میکند و دیوید مگی فیلم
نامه آن را نوشته اســت .این فیلم از ترانههای
اورجینال پویانمایی کالسیک ســال ۱۹۸۹
بهره میگیرد و در عین حال ترانههای جدیدی
توسط آلن منکن با شعرهای لین مانوئل میراندا
خالق نمایش موفق «همیلتون» برای آن ساخته
میشود .میراندا تهیهکننده فیلم در کنار مارشال
اســت و مــارک پــات و جــان دلوکا نیز آنهــا را
همراهی میکنند .وقتی «پری دریایی کوچک»
 ۳۰سال پیش راهی سینماها شد ،با فروشی
عظیم روبهرو شد و رنسانسی برای دیزنی ایجاد
کرد .داستان این پویانمایی با اقتباس از داستان
هانس کریستین اندرسن دربــاره پری دریایی
کوچکی است که عاشق انسانی به نام «اریک»
میشود و میخواهد به هر ترتیب که شده رنج
انسان شدن را بپذیرد .استایلز پیشتر در سال
 ۲۰۱۷در درام جنگی کریستوفر نوالن ،یعنی
«دانکرک» بازی کرده بود و یکی از کاندیداهای
ایفای نقش در فیلم زندگی نامهای «الویس» بود.

تلویزیون

قاضیزاده هاشمی خبرداد:

پیگیری ادعای صفر شدن بودجه
صداوسیما در شورای نظارت
عضو شــورای نظارت بر صداوسیما با اشــاره به
این خبر که دولت بعد از پخش «گاندو» ،بخشی
از بودجه صداوسیما را صفر کرده است ،وعده
پیگیری آن را داد .به گ ــزارش مهر ،احسان
قاضیزاده هاشمی ،با انتشار متنی در صفحه
رسمی خود در توئیتر ،به خبر منتشر شده مبنی
بر ایجاد محدودیت مالی بــرای صداوسیما از
طرف دولت واکنش نشان داد و نوشت«:امروز
مطلع شدم دولت به دلیل پخش سریال «گاندو»
کل بودجه سه ماهه دوم صداوسیما را صفر کرده
است .ضمن پیگیری جدی این مسئله در شورای
نظارت ،آیا رئیس جمهور هنوز هم میتواند بگوید
«پناه می برم به خدا از بستن دهان منتقدان؟»
این در حالی است که روزنامه ایــران به نقل از
دولــت خبر صفر شــدن بودجه صــداو سیما را
تکذیب کرده است.
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اسامی نامزدهای اسکار تلویزیونی اعالم شد

پیشتازی«خانممیزلشگفتانگیز»و«چرنوبیل»

گروه سینما و تلویزیون -جوایز امی به اسکار
تلویزیونی معروف است و هر سال به بهترین آثار
تلویزیونیدرآمریکااهدامیشود.سهشنبهشب،
اسامینامزدهایهفتادویکمیندورهاینجایزه
اعالم شد .سریال «بازی تاج و تخت» با کسب
نامزدی در  32بخش ،رکــورد زد و پس از آن،
سریال«خانممیزلشگفتانگیز»و«چرنوبیل»به
ترتیبدرمقامهایدوموسومبیشتریننامزدی
کسبجایزه،قرارگرفتند.برندههایایندورهاز
جوایزامی 25،شهریورماهمعرفیخواهندشد.
▪رکوردزنی«بازیتاجوتخت»

سریال«بازیتاجوتخت»کهسالگذشتهبا22
عنوان ،بیشترین نامزدی را در میان سریالها
داشــت ،امسال رکــورد زد .این سریال در 32
بخشنامزددریافتجایزهشدورکوردبیشترین
نامزدی امی را در یک فصل ،به نام خود ثبت
کــرد .فصل هشتم ایــن سریال ،امسال مورد
انتقاد بسیاری از طرفداران و مخاطبان این
مائده کاشیان  -سریال «نهنگ آبی» برای
دیده شدن و جذب مخاطب نمایش خانگی،
چند ویژگی مهم مانند گروه بازیگران خوب،
قصه متفاوت و یک کارگردان خوش سابقه
مانند فریدون جیرانی داشت که باعث میشد
به موفقیت سریال امیدوار شویم .اما برخالف
انتظار« ،نهنگ آبی» در تور مخاطب نیفتاد و
حضور ناامید کنندهای در بازار شبکه نمایش
خانگی داشت .دالیل دیده نشدن این سریال
چیست؟ چرا نخستین تجربه فریدون جیرانی
درنمایشخانگیموفقیتآمیزنبود؟
▪زماننامناسبتوزیع

قبل از اینکه ســراغ ایــرادهــای محتوایی
سریال برویم ،باید از زمــان پخش
سریال «نهنگ آبی» بگوییم.
اولین قسمت از این سریال
در بحبوحه جشنواره فجر
و زمــانــی تــوزیــع شــد که
سه سریال «ممنوعه»،
«احـــضـــار» و «هشتگ
خــالــه س ــوس ــک ــه» ،در
شبکه نمایش خانگی در
حال پخش و سریالهای
«هیوال»« ،سالهای دور از
خانه»و«رقصرویشیشه»

مجموعه قرار گرفته بود .سریال «خانم میزل
شگفتانگیز» که سال گذشته در جوایز امی
خوش درخشید و پنج جایزه را از آن خود کرد،
امسالنیزباکسب 20نامزدی،دربخشکمدی
پیشتاز اســت .سریال «چرنوبیل» هم در 19
بخشنامزددریافتجایزهشدهاست.
▪سبقتاچبیاوازنتفلیکس

شبکه کابلی اچبــیاو که به مــدت  18سال،

بیشترین نامزدی را در جوایز امی کسب کرده
بود ،سال گذشته با  108نامزدی ،در رتبه دوم
قرار گرفت و این سرویس نتفلیکس بود که با
کسب  112نامزدی ،پیشتاز شد .اچبـیاو در
جوایزامی ،2019بهروزهایاوجخودبازگشت
و پیشتازی در میان نامزدها را از نتفلیکس پس
گرفت .اچبــیاو در  137شاخه نامزد کسب
جایزهشدهاستوسرویسنتفلیکسامسالدر
 117بخش،شانسدریافتجایزهدارد.

چرا اولین ساخته فریدون جیرانی در نمایش خانگی ،دیده نشد؟

«نهنگآبـی»بهتورمخاطبنیفتاد
نیزدرراهبودند.سریال«ممنوعه»کهجایخود
را میان تماشاگران پیدا کرده بود ،جدیترین
رقیب«نهنگآبی»محسوبمیشدو«هیوال»ی
مهران مدیری هم در صف توزیع قرار داشت.
عالوه بر این ،سریال فریدون جیرانی از
 9بهمنماه توزیع شد و پس از پخش
هــفــت قــســمــت ،به
دلــیــل تعطیالت
نــوروز توزیع نشد و
یـــک وقــفــه

سه هفتهای در پخش سریال به وجود آمد که
اصالبهنفعمجموعهنبود.
▪جداییلیالحاتمیازپروژه

شایدبتوانگفتجداییلیالحاتمیازسریال،
مهمترین اتفاقی بود که سهم زیادی در ریزش
مخاطباناینسریالداشت.خبراولینحضور
لیال حاتمی در سریالی ویژه نمایش خانگی،
بسیاریازمخاطبانوالبتهطرفداراناورابرای
تماشای این مجموعه کنجکاو کرد و حذف
شخصیت او از قصه ،اتفاق بسیار مهمی بود.
کناره گیری لیال حاتمی نه تنها روی تعداد
مخاطبان سریال تاثیرگذار بود ،بلکه باعث
شد مسیر داستان به کلی منحرف شود.
شخصیت «آناهیتا» از قصه حذف شد و همه
چالشها ،جذابیتها و اتفاقاتی را هم که
ظرفیتداشتدرقصهایجادکند،باخودبرد.
▪تاخیردرآغازقصه،دورباطلاتفاقات

چند قسمت ابتدایی سریال «نهنگ آبــی»،

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

▪نامزدهایبهترینسریالدراموکمدی

دربخشبهترینسریالدرام،سریالهای«بازی
تــاج و تخت»« ،محافظ»« ،بهتر اســت با ساول
تماس بگیری»« ،کشتن ایو»« ،اوزارک»« ،پز»،
«جانشینی» و «این ما هستیم» ،شانس دریافت
جایزهدارند.دربخشبهترینسریالکمدینیز،
سریالهای«خانممیزلشگفتانگیز»«،فلیبگ»،
«جایخوب»«،عروسکروسی»«،شیتزکریک»و
«معاونرئیسجمهور»بایکدیگررقابتمیکنند.
مربوط به معرفی شخصیتها و نمایش رابطه
میان آنها بود و در واقع قصه پیچیده سریال
«نهنگ آبی» بسیار دیر ،یعنی تقریبا از قسمت
چهارم شروع شد و به جریان افتاد؛ مخاطبی
که برای تماشای هر قسمت از سریال نمایش
خانگی ،از طریق سرویسهای ویاودی یا
خرید دیویدی سریال پول میپردازد ،چند
هفته منتظر شروع قصه نمیماند .ادامه ماجرا
هم با ریتم بسیار کندی پیش رفــت .در واقع
چیزی که مخاطب از نیمههای سریال شاهد
آنبود،بیشترشبیهدورباطلیبودکهپیچیدگی
کاذبیدرقصهایجادمیکرد،نهاتفاقاتجدیدو
هیجانانگیزیکهقصهراپیشببرند.
▪غیرمنطقیوغیرقابلباور

درجریانقصهشاهدبعضیاتفاقاتغیرمنطقی
بودیمکهداستانراغیرقابلباورمیکرد.یکی
از بدترین نمونههای این اتفاق ،خودکشی
همسر «خالقی» با بازی الهام کردا بود« .سارا»
به تنها دخترش که به طرز بیمارگونهای دچار
استرس و اضطراب است ،بیتوجه نیست اما
ناگهان بدون این که فکر کند خودکشی او چه
تاثیری روی دخترش میگذارد ،تصمیم به
انجام چنین کاری میگیرد! بعد از این ماجرا
شخصیت«خالقی»بابازیفرهادآئیش،ناگهان
ازقصهحذفمیشود!

چهره ها و خبر ها
ابراهیم حاتمیکیا قصد دارد
در سومین همکاری خــود با
سازمان هنری رسانهای اوج،
فیلم جدیدش به نام «خروج» را
جلوی دوربین ببرد .او به تازگی
نگارش فیلم نامه این فیلم را به پایان رسانده
است.
حسن معجونی از چهارشنبه
هفته آینده با فیلم «تپلی و من»
به کارگردانی حسین قناعت،
روی پـــرده سینماها حضور
خواهد داشــت .قــرار بــود این
فیلم دیروز اکران شود ،اما اکران آن یک هفته
به تعویق افتاد.
شــبــنــم مــقــدمــی ایـــن روزهـــا
مشغول تمرین بــرای اجــرای
نمایش «مرغ دریایی من» است
و از اول مردادماه روی صحنه
تئاتر خواهد رفت .عالوه بر او،
امیرحسین فتحی نیز در این نمایش ایفای نقش
میکند.
حــمــیــدرضــا آذرنــــگ تــا اوای ــل
مـــــرداد ،روی صــحــنــه تئاتر
مشغول اجــرای نمایش «مرد
بالشی» نوشته مارتین مکدونا
خواهد بــود .او در این تئاتر با
نوید محمدزاده ،بهرام افشاری و علی سرابی
همبازی شده است.
بـــهـــاره افـــشـــاری مــجــمــوعــه
ویدئوهای «دچار» را با موضوع
قــضــاوت ،در فــضــای مجازی
مــنــتــشــر مــیک ــن ــد .در ایــن
ویدئوها با مهران مدیری ،رضا
کیانیان ،رضــا رشیدپور ،پــوران درخشنده،
شمس لنگرودی و  ...گفتوگوهایی انجام شده
است.
ســیــاوش خیرابی در سریال
«مــرضــیــه» ب ــه کــارگــردانــی
فــلــورا ســـام ،بـــازی میکند.
ایــن مجموعه بــرای پخش در
مــاه محرم ساخته مـیشــود و
داریوش فرهنگ ،فریبا کوثری ،شاهرخ استخری
و الهه حصاری بازیگران آن هستند.

