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رکوردشکنی «متری شیشونیم»
در فیلیمو
فیلم «مــتــری شیشونیم» در شبکه نمایش
خــانــگــی ،رکـــورد تــمــاشــای آنــایــن فیلمهای
سینمایی را در فیلیمو شکست.
به گزارش فارس ،فیلم «متری شیشونیم» با عبور
از میزان تماشای  ۲۳میلیون دقیقه در چهار روز،
نسبت به فیلمهای پرفروشی چون «هزارپا»،
«تگزاس» و «آینه بغل» رکورد تماشا در چهار روز
اول انتشار را شکست« .متری شیشونیم» که
تاکنون به عنوان پرفروشترین فیلم غیرکمدی
تــاریــخ سینمای ایــــران و بــرگــزیــده مــردمــی
سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر شناخته شده
بود ،این بار با شکستن رکورد تماشای آنالین در
سامانههای ویاودی خبرساز شد .از آن جایی
که رتبهبندی فیلمها و سریالها در فضای آنالین
براساس میزان دقیقه تماشاست« ،متری شیش
و نیم» با پشت سر گذاشتن  ۲۳میلیون دقیقه
تماشا از سوی کاربران فیلیمو ،رکورد تماشا در
چهار روز اول انتشار را شکست.

سینمای جهان

تحسین «جوکر» در جشنواره ونیز
فــیــلــم «جــــوکــــر» بـــــرای نــخــســتــیــن بــــار در
هفتادوششمین دوره جشنواره فیلم ونیز دیده و با
تشویق ایستاده ۸دقیقهای مخاطبان روبهرو شد.
بــه گـــزارش مهر« ،جــوکــر» بــا حضور خواکین
فینیکس بازیگر و تاد فیلیپس کارگردان فیلم،
 ۳۱آگوست برابر با  ۹شهریورماه در جشنواره
فیلم ونیز برای نخستین بار دیده شد .این فیلم با
استقبال وسیع حضار روبه رو شد و آن ها  ۸دقیقه
ایستاده فیلم را تشویق کردند .فیلم بر مبنای
شخصیت دشمن بتمن و بر اساس یک داستان
غیراقتباسی ساخته شده است.
«جوکر» درباره شخصیتی از دنیای کمیکهای
دیسی است اما داستانی غیراقتباسی دارد و
هیچ نشانی از حضور بتمن یا دیگر شخصیتهای
دیسی در آن دیده نمیشود .شخصیت اصلی
فیلم «آرتــور ف ِلک» استندآپ کمدینی ناموفق
است که با تحقیر روبــهرو شده و به شخصیتی
ویرانگر بدل میشود .این فیلم قرار است  ۴اکتبر
در آمریکا راهی سینماها شود.
نقشآفرینی فینیکس در نقش «آرتــور فلک»؛
مردی غمگین و از نظر روانی مشکلدار ،اکنون
از مدعیان جوایز اسکار امسال است.
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سریال «بوی باران» باالخره پس از  65قسمت به پایان رسید.
این سریال در مقایسه با مجموعههای دیگردر حال پخش با40
درصد،بیشترینمیزانبینندهراداشتودرمقایسهبا«گاندو»با
 44درصدتماشاگر،فقط 4درصدبینندهکمتریداشت.هرچند
کهاینسریالازجهاتمختلفیموردتوجهمخاطبانقرارگرفته،
امادرطولاینمدتموردانتقادوواکنشمنفیکاربرانهمبوده
است.تاجاییکهوحیدجلیلیفعالفرهنگی،آنرانمادنفوذدر
صداوسیمادانستوپراز«اراجیفوتوهماتسادیستی» معرفی
کرد.درادامهنگاهیانداختهایمبهنقاطقوتوضعفاینسریال.
پیچیدهوغیرقابلپیشبینی
مهم ترین نقطه مثبت «بوی باران» ،پیچیدگی و
غیرقابل پیشبینی بودن آن است .قصه سریال
از همان ابتدا ،گرههای زیادی دربــاره سرنوشت
شخصیتها در ذهن مخاطب ایجاد کرد و همزمان با باز شدن
گرههای اول ،گرههای بیشتری به وجود آورد و به نوعی همه
پیشبینیهایمخاطبرابههمزد.یکیازجذابیتهایسریال،
تعلیقموجوددرقصهورودستهایپیدرپیبودکهبهمخاطب
میزد.
یکداستانوچندداستانک
ازدیگرنکاتیکهتماشایسریالرابرایمخاطب
جذاب کرده بود ،فلشبکهای پرشمار و تعدد
داستانها در سریال بود .مخاطب تلویزیون که
معمو ًال عادت کرده در سریالها تنها یک قصه را دنبال کند ،در
مورد سریال «بوی باران» تجربه متفاوتی داشت .این مجموعه
در کنار داستان اصلی ،داستانکهایی را مطرح میکرد و پیش
میبرد که باعث شده بود تماشاگر را با یک اثر پرداستان روبهرو
کند .شاید وجود چند خرده داستان ،در ابتدا کمی مخاطب
را سردرگم کند ،اما هرچه پیش میرود باعث جذابیت بیشتر
سریالمیشود.

ریتمکندوناپیوستگیداستان
ابتداقراربودمجموعه«بویباران»در 60قسمت
تولید شود ،اما در آخرین اخباری که ماه گذشته
منتشر شــده ،تعداد قسمتهای ایــن مجموعه
 75قسمت اعالم شده است .مریم کاویانی هم در گفتوگویی،
صراحت ًا گفت قرار بوده سریال  50قسمت باشد و ناگهان از
نویسنده خواستهاند که 10یا 15قسمت دیگر به سریال اضافه
کند!اضافهشدنقسمتهایسریالنهتنهابهریتمآنلطمهزد،
بلکهمسیراصلیقصهراناگهانبهسمتوسویدیگریمنحرف
کردوپیوستگیداستانراازبینبرد.
سرنوشتشومکاراکترها
سریال «بــوی بـــاران» شخصیتهای فرعی و
اصلی زیــادی داشــت ،اما سرنوشت بسیاری از
شخصیتهای آن با مرگ به پایان رسید! تعدد
مرگ کاراکترها در این سریال بار غمانگیز بودن و خشونت آن را
سنگینتر کرده بود و همین موضوع باعث انتقاد مخاطبان شده
بود« .سهیل»« ،برهان»« ،مهندس جاوید»« ،فریبا»« ،عباس» و
همسرش ،شش شخصیتی بودند که در طول این سریال به قتل
رسیدندو«خانمجان»و«شادی»بهمرگطبیعیازدنیارفتند.
بازپرسهمهکاره
شخصیت «علیرضا رستگار» با بــازی مهرداد
ضیایی هم از کاراکترهای بحثبرانگیز سریال
بــود .این شخصیت ظاهرا بازپرس پرونده قتل
«فرشته» بود ،اما برای متهم احضاریه دادگاه میبرد ،از آنها
بازجویی میکرد و در لحظات دستگیری و تعقیبوگریز متهم
نیز حضور داشت! بازپرس در بسیاری از لحظات حساس قصه
هم عملکردی خنثی داشت .تصویر پلیس در این سریال بسیار
متفاوتازتصویرواقعیپلیسدرجهانخارجازقصهبود،بههمین
دلیلبرایمخاطبباورپذیرنبود.

ممنوعالتصویری هانیه توسلی تکذیب شد

کاسبیباممنوعیت؟

تکذیبممنوعالتصویریهانیهتوسلیدرصداوسیما،ذهنرابه
سمتتاکتیکهایبازارگرمیرسانهایمیبردکهمدتیاست
درمیاناهالیسینمارواجپیداکردهاست.
در یکی دو هفته اخیر و پس از شروع اکران فیلم سینمایی«ایده
اصلی» ،اخباری از جانب سازندگان و پخشکننده این فیلم
به گوش میرسید که نشان از ممنوعالتصویری هانیه توسلی
در تلویزیون بود .گفته میشد تیزرهای این فیلم با شرط آن که
تصویری از این بازیگر نداشته باشد ،امکان پخش از تلویزیون
دارد .با پخش نشدن تیزرهای این فیلم ،این شائبه تقویت شد.
نکتهعجیباینجابودکههانیهتوسلیدریکیدوسالگذشته،
هیچ نکته حاشیهای نداشت و ممنوعالتصویری او هیچ وجهی
نداشت .دیروز باالخره محمدحسین رنجبران مدیرکل روابط
عمومیسازمانصداوسیمادرتوئیتیکلماجراراتکذیبکرد:
«با رئیس مرکز صیانت سازمان صحبت کردم و ایشان گفت که
مرکز صیانت به عنوان متولی موضوع تاکنون ممنوعیتی برای
خانم توسلی نداشته و این خبرهای جعلی که متأسفانه ذهن
هنرمندان و مردم را مشوش میکند ،نادرست است ».اکنون
بحثمتفاوتشدهاست.حاالکهممنوعالتصویریرسم ًاتکذیب
شده،بهنظرمیرسداینماجراتنهایکبازیتبلیغاتیبودهبرای
آنکهفیلمبرسرزبانهابیفتد.
بازارگرمی با استفاده از اسم ممنوعالتصویری ،در سالهای
اخیرنمونههایفراوانیدرسینماداشتهاستوظاهر ًاروزبهروز
یک تاکتیک رو به گسترش است .کمتر از یک ماه پیش محسن
تنابندهاینشیوهرابرایفیلم«قسم»استفادهوادعاکردبهدستور
وزارتاطالعاتافشاراجازهارتباطبامخاطبانپیدانکرده،در
حالیکهبعدهااذعانکردکهادعایدرستینبودهاست.پیشاز
آنهمیکیازمحورهایتبلیغاتی«ساموراییدربرلین»،استفاده
ازممنوعالتصویریامیرمهدیژولهبود.
ظاهر ًا سازندگان برخی فیلمهای
سینمایی کــه طبق بــرآوردشــان
نمیتوانند با شیوههای مرسوم،
مخاطبان را بــرای تماشای
فیلمترغیبکنند،اخباری
مبنیبرممنوعالتصویری
بــازیــگــر فیلم منتشر
میکنند تا نام فیلم
را بــر صـــدر اخــبــار
بنشانند؛ شیوهای
ناهنجار که بیم آن
مــــیرود بــه انــحــراف
روزافـــزون تبلیغات در
سینمایایرانبینجامد.

چهره ها و خبر ها
رس ــول صدرعاملی در جمع
هیئت داوران سومین جشنواره
بینالمللی فیلم سنگاپور
حــضــور دارد .صــدرعــامــلــی
ســال  2009جــایــزه بهترین
کارگردانی را برای فیلم «هر شب تنهایی» از این
جشنواره دریافت کرده بود.
هدیه تهرانی پس از هشت سال
دوری از نمایش خــانــگــی ،در
سریال «همگناه» اثر مصطفی
کیایی ایــفــای نقش میکند.
تصویربرداریاینسریالباحضور
تعدادزیادیبازیگرمطرح،بهزودیآغازمیشود.
پگاه آهنگرانی بــرای بــازی در
فیلم «زنبور کارگر» اثر افشین
صادقی جلوی دوربــیــن رفته
و بازی در این فیلم را به پایان
رسانده .نام او به تازگی به بهانه
خبر ممنوعالخروجیاش مطرح شده بود.
پژمان جمشیدی مهرماه برای
اج ــرای تئاتر «آن ســوی آینه»
کاری از علی سرابی ،به کانادا
سفر میکند و در این نمایش با
ریما رامینفر همبازی میشود.
او اکنون مشغول بازی در سریال «زیرخاکی» اثر
جلیل سامان است.
مــحــســن تــنــابــنــده از بیستم
شهریورماه با فیلم «شکستن
هــمــزمــان  20اســتــخــوان» به
کارگردانی جمشید محمودی
بــه سینماها مــیآی ــد .او در
ایــن فیلم در نقش شخصیت یک مهاجر اهل
افغانستان ظاهر شده است.
بهنوشبختیاریبهبازیگرانفیلم
«سبز،سفید،قرمز»بهکارگردانی
محمدحسین لطیفی اضافه
شده اســت .عــاوه بر او ،مهدی
سلطانی،بهارهکیانافشارونادر
سلیمانینیزدراینفیلمبازیمیکنند.

