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پخشنداشتندیابامحدودیتهایفراوانیروی
آنتن میرفتند .رد این مسئله به صحبتهای
علیخانیدرنشستخبری«عصرجدید»وحتی
برنامه پنج شنبهشب کشیده شد .پیشتر هم در
همین صفحه درباره سعه صدر مدیران سازمان
در برابر استعدادهای «عصر جدید» نوشتیم و
آن را تحسین کردیم؛ اتفاقی که یکی از موارد
پرابهام در اوایل پخش برنامه بود .هرچه بود ،در
نهایت به برکت «عصر جدید» ،شاهد شکوفایی
استعدادهای فراوانی بودیم که پیش از این در
قابتلویزیونجایینداشتند.

سینمای جهان

راک پردرآمدترین بازیگر سال شد
دواین جانسون عنوان پردرآمدترین بازیگر سال را
به خود اختصاص داد و پس از او کریس همسورث
و رابرت داونی جونیور در رتبههای دوم و سوم
جای گرفتند.
به گزارش مهر ،دواین جانسون ملقب به «راک»
در راس فهرست پردرآمدترین بازیگران جهان
در  12ماه اخیر جای گرفت و نام خود را با کسب
درآمـــدی  89.4میلیون دالری در راس این
فهرست قــرار داد .در این آمــار که از یکم ژوئن
 ۲۰۱۸تا یکم ژوئن  ۲۰۱۹را در بر میگیرد،
دواین جانسون با عقد  ۲۲قرارداد در یک سال،
پرکارترین بازیگر ایــن روزهــاســت .او تنها از
«جومانجی :سطح بــعــدی» ،درآمـــدی 23.5
میلیون دالری داشته است که هنوز اکران نشده
ا س ــت .فیلم قبلی جومانجی در باکس آفیس
جهانی  962.1میلیون دالر فروش کرد و او ۱۵
درصد از فروش  ۹۶۲میلیون دالری آن را نیز از
آن خود کرد .او در عین حال  ۷۰۰هزار دالر بابت
هر اپیزود سریال «فوتبالیستها» از سرویس
اچبیاو دریافت کرده است و درآمدی هفت رقمی
از خط تولید لباس ،هدفون و کفش داشته است.

توضیحپخشکننده«درجستجوی
فریده»دربارهقوانیناسکار
پ خ ش کننده بینالمللی فیلم «در جستجوی
فریده» دربــاره معرفی فیلم به اسکار و شبهات
پیشآمده توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،الهه نوبخت
درباره معرفی این فیلم مستند به آکادمی اسکار
گفت« :با توجه به آن چه در وبسایت رسمی و
در صفحه  ١۶قوانین نود و دومین دوره آکادمی
اسکاربهصراحتاشارهشدهاست،تمامفیلمهای
ب ل ن د بیشتر از  ۴٠دقیقه مستند ،داستانی و
پو یا نمایی امکان معرفی به آکادمی اسکار را
دارند» .وی ادامه داد« :آکادمی اسکار در اقدامی
که به تازگی صورت داده ،نام بخش «جایزه فیلم
خارجی زبان» را به بخش «جایزه بینالمللی فیلم
بلند» تغییرداده است .این در حالی است که این
فقط یک تغییر نام بوده و هیچ یک از قوانین این
بخش تغییر نکرده است .همچنین در سالهای
گذشته تعدادی از کشورها ،فیلم مستند خود را
به عنوان نماینده به این بخش معرفی کردهاند».

 6نکته از فصل اول «عصر جدید» که پنج شنبهشب به پایان رسید

رکورد زنیتاریخیدر3بامداد
مصطفی قاسمیان – پنج شنبهشب باالخره
نام برندگان فصل اول «عصر جدید» اعالم شد
و فصل اول تقریب ًا به پایان رسید .مینویسیم
«تقریب ًا»چونقراراستویژهبرنامهایدیگر،فردا
شبرویآنتنبرودتاچنداجرایدیگربههمراه
یک قرعهکشی انجام شود .اما به هر حال دیگر
تکلیف اولین سری «عصر جدید» روشن شده و
احسانعلیخانیوگروهشموفقشدهاندموجی
بیافرینند و میلیونها نفر را شبهای متمادی
پایتلویزیونبنشانند.ششنکتهرادربارهفصل
اولاینبرنامهبخوانید:
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رکوردزنی در رأیگیری
پایان فصل اول «عصر جدید»،
ی ــک موفقیت بینظیر بــرای
تلویزیون بود .حدود  10میلیون
نفر به فینالیستهای این برنامه رأی دادنــد و
حد نصاب جدیدی در برنامههای صداوسیما
خلق کردند .این آمار آنقدر فوقالعاده است
که میشود انتظار داشت تا  3-2سال آینده،
احتما ًال به جز خود «عصر جدید» ،برای دیگر
برنامهها دستنیافتنی باقی بماند .این رکورد
پیشتردراختیارویژهبرنامهپوششجامملتهای
آسیاباعنوان«آسیا»2019بودکهدربهمنماه
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سال گذشته و در شب بازی ایران  -چین به ثبت
رسید.درآنزمانبرنامهمحمدحسینمیثاقی،
رکــورد «نــود» را شکست و با  6.5میلیون نفر،
بیشترین مشارکت مردم در تاریخ یک برنامه
صداوسیمارارقمزد.حاالرکورد«عصرجدید»با
 10میلیونرأیدهنده،رکوردداراست.
دخترشنیبا 6.5میلیونرأی
از بــرنــدههــا کــه خبر داریـــد اما
مـــروری کــوتــاه داشــتــه باشیم.
فاطمه عبادی هنرمند  30ساله
خوزستانی با  6.5میلیون رأی ،نفر اول شد و
محمدزارعآکروباتکار 20سالهشیرازی،باپنج
میلیون و  900هزار رأی دوم شد .پارسا خائف
خواننده نوجوان ،پنج میلیون و  700هزار رأی
آوردوبهرتبهسومقناعتکرد.دررتبههایبعدی
نیزسعیدفتحیروشنشعبدهباز39سالهوگروه
«دختراننینجا»بودندکهبااختالفکموحدود
سهمیلیونرأی،چهارموپنجمشدند.
یک پایان طوالنی
ویژ هبرنامه اعــام نتایج نهایی
«عصر جدید» ،به شکلی عجیب،
طـــوالنـــی از آب درآمـــــد و در

مقاطعی نیز خستهکننده شده بــود .احسان
علیخانی بــرای بار اول ساعت  17:45روی
آنتن شبکه  3ظاهر شد و یک ساعت برنامه
داشت.بعدازپخشمسابقهفوتبال،بقیه «عصر
جدید» ساعت  21:20شروع شد و تا  3بامداد
ادامــه داشــت! ویژهبرنامه ای که در مجموع
کمی کمتر از هفت ساعت روی آنتن بود ،بیشتر
به گفتوگو با فینالیستها ،داوران و مربیان
گذشت و چندان متنوع نبود؛ اگرچه چندین
آیتم پخش شد ولی برای زمان طوالنی برنامه،
کم بــود .کار به جایی رسید که در دو ساعت
آخ ــر ،احسان علیخانی که به وضــوح خسته
بود ،بارها چشمانش را به هم زد تا بر احساس
خوابآلودگیغلبهکند!
ممیزی با دست باز
حاال که فصل اول «عصر جدید»
به پایان رسیده ،باید این را گفت
که ایــن برنامه در زمــان حدود
شش مــاه پخش ،با سعه صــدری کمسابقه از
سوی مدیران سازمان صداوسیما مواجه شد
که ظرفیت فــراوان این شیوه برنامهسازی را
بعد از سالها آشکار کرد .برخی مواردی که در
این برنامه به نمایش گذاشته شد ،پیشتر امکان
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هزینههاونتیجهها
حــتــی اگــــر بـــا بــرنــامــهســازی
تــلــویــزیــونــی آشــنــا نــبــاشــیــد،
میتوانید پرهزینه بودن تولید
برنامه «عصر جدید» را تشخیص دهید .یک
تیم بزرگ 300نفره پشت دوربین ،پروداکشن
عظیم و جوایز سنگین تنها بخشی از شواهدی
است که نشان از پرهزینه بودن «عصر جدید»
دارد .به خاطر دارید یکی دو هفته پیش ،مدیر
شبکهامیددربارههزینههشتبرابریاینبرنامه
نسبت به شبکه تلویزیونی امید صحبت کرد.
اتفاقی که البته نتیجه هم داده است؛ آمارهای
مخاطبان ،رکوردزنی در آرا و همچنین موجی
که این برنامه ایجاد کرد ،اگر نگوییم بیسابقه
بوده ،حداقل نشان از یک موفقیت کمسابقه در
برنامهسازیتلویزیونیداشتهاست.
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استعدادها پای کار آمدند
یکی از اتفاقهای مبارکی که به
واسطه «عصر جدید» رقم خورد
و آن چنان دیده نشد ،استفاده
شبکههای تلویزیون از استعدادهای این برنامه
بود؛ به خصوص شبکههای  3و ورزش که زیر
نظرمدیرانشبکه 3هستند.مدیرانشبکه 3با
هوشمندی پیش از پایان فصل اول ،پای هر پنج
فینالیست «عصر جدید» را به دیگر برنامهها باز
کردندتابهنوعیاولیناستفادهازاستعدادهای
این برنامه را رقم زده باشند .فاطمه عبادی
قهرمان در ایام محرم در شبکه  3برنامه خواهد
داشــت .محمد زارع مربی فصل دوم «عصر
جدید»خواهدبود.پارساخائفتیتراژیکبرنامه
شبکه  3را خواهد خواند ،سعید فتحی روشن
 20اجرا در تلویزیون خواهد داشت و دختران
نینجا سازنده یک برنامه تخصصی نینجوتسو
در شبکه ورزش خواهند بود.
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چهره ها و خبر ها
پیمان معادی به زودی با فیلم
«متری شیشونیم» به نمایش
خانگی میآید .ابتدا قــرار بود
اینفیلمتاپایانسال 98منتشر
نشوداماانتشارنسخهغیرقانونی
فیلم،باعثشدتصمیمصاحبانفیلمتغییرکند.
فریدونجیرانیازتهیهکنندگی
فیلم«سرآشپزعاشق»اثرمهدی
بــرقــعـهای انــصــراف داد .او با
انتشار نامه عجیبی ،خطاب به
کارگردان نوشته ،این اثر مجدد
به دریافت پروانه ساخت نیاز دارد و تا زمان صدور
آن ،اقدام به ساخت فیلم نکند.
ویشکا آسایش به زودی برای
بازی در فیلم «گورکن» اثر کاظم
مالیی ،جلوی دوربین خواهد
رفت .او اکنون فیلم «ما همه با
همهستیم»رارویپردهسینماو
فیلم «سال دوم دانشکده من» را آماده اکران دارد.
مــحــســن تــنــابــنــده در بــرنــامــه
اینترنتی «کافه آپــارات» گفته
است چند بازیگر شناختهشده
به «پایتخت  »6اضافه میشوند.
او همچنین به همکاری خوب
با خشایار الوند اشاره کرده و گفته است کسی
نمیتواند جای او را پر کند.
لیال زارع به جمع بازیگران فیلم
«روزبلوا»اثربهروزشعیبیاضافه
شده و قــرار است در این فیلم با
بابکحمیدیانوداریوشارجمند
همبازی شود .او فیلم «معکوس»
ساختهپوالدکیمیاییراآمادهاکراندارد.
سیامک انصاری که به تازگی
حــضــو ر پــررنــگــی در سینما
داشــتــه ،قـــرار اس ــت در فیلم
تازه داریــوش مهرجویی به نام
«المــیــنــور» ایــفــای نقش کند.
عالوه بر او حضور علی نصیریان
هم در این فیلم قطعی شده است.

