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مجید اوجی درگذشت
مجید اوجی تهیهکننده پیش کسوت تلویزیون،
جمعهشب براثر حمله قلبی دار فانی را وداع
گفت .به گــزارش مهر ،مجید اوجــی تهیهکننده
پیشکسوت تلویزیون که از مدتی قبل به دلیل
عــوارض ابتال به سرطان در بستر بیماری بود،
جمعهشب بر اثر حمله قلبی درگذشت .اوجی که
حدود یکی دو سال درگیر سرطان بود جمعه ۱۷
آبان،براثرحملهقلبیدرگذشت.
مجیداوجیهمسرفلوراسامکارگردانتلویزیونو
تهیهکنندهسریالهایمختلفیازجمله«مرضیه»،
«ب ـیقــرار»« ،سفر سبز»« ،توطئه فامیلی»« ،باغ
سرهنگ»«،همسایهها»و...بودهاست.

تلویزیون

تذکربهدوبرنامهورزشیصداوسیما
یک عضو شــورای نظارت بر سازمان صداوسیما
گفت کــه رئیس ســازمــان بــه برخی برنامههای
ورزشی که در آن توهینهایی به مجلس و برخی
قهرمانان ورزشی شده بود ،تذکر جدی داده است.
سیداحسان قاضیزاده هاشمی در گفتوگو با
ایسنا با اشاره به جلسه شورای نظارت بر سازمان
صداوسیما بیان کــرد« :در ایــن جلسه موضوع
نظارت بر رونــد برنامههای ورزشــی صداوسیما
در حوزه ادبیات مجریان و برنامهسازان ورزشی
مطرح شد که به تازگی در یکی از برنامههای
ورزشی موضوعاتی درباره مجلس شورای اسالمی
بیان شده بود ،همچنین در برنامه دیگر ورزشی
صحبتهایی درخصوص برخی از قهرمانان ملی
ورزشــی هم شــد ».وی با بیان این که این جلسه
با حضور رئیس سازمان صداوسیما برگزار شد،
افزود« :شورای نظارت بر سازمان درباره استفاده از
ایننوعادبیاتورفتارمعترضبودکهرئیسسازمان
اعالم کرد به این برنامهها تذکر جدی داده است.
همچنیندراینجلسهتاکیدشدکهاگرنقدیوجود
دارد یا این که برنامهای راجع به قهرمانان ورزشی یا
حتی در حضور آن فرد ساخته شده است باید نقدها
منصفانه و فارغ از هر نوع تمسخر و توهین باشد.
همچنین چارچوب و اصولی درخصوص نقد وجود
داشتهباشد».اینعضوکمیسیونفرهنگیمجلس
تاکید کرد« :نباید این طور برداشت شود که این
برنامهها دنبال تخریب چهره قهرمانان ورزشی به
عنوان میراث ورزش کشور هستند یا این که به طور
عامبهافرادواشخاصتوهینکندکهنمونهآنتوهین
به مجلس در یکی از برنامههای ورزشی است ،البته
که به آن برنامه ورزشی هم تذکر الزم داده و بنا شد
درفرصتمقتضیازسویآنبرنامهجبرانشود».

پخشمسابقه «سبقت» ازامشب
شبکه یک سیما به منظور رقابت مخاطبان در
حــوزه اطــاعــات عمومی ،مسابقه تلویزیونی
«سبقت» را طراحی کرده است.
به گــزارش روابــط عمومی شبکه یــک ،به گفته
«افشین حسینخانی» ،تهیهکننده این مسابقه،
«سبقت» مسابقهای تعاملی و زنده با مردم است
که شرکتکنندگان آن از طریق اپلیکیشنی به
نام «سبقت» که در طول برنامه برای بینندگان
معرفی میشود ،انتخاب میشوند .حسینخانی
تاکید ک ــرد« :در هــر مسابقه شــش بیننده به
استودیو میآیند و به مدت یک ساعت با هم رقابت
میکنند ».این تهیهکننده با اشاره به این که نصب
و مشارکت در این اپلیکیشن کامال رایگان است،
تصریح کرد« :در هر برنامه به غیر از نفر برنده ،به
 20نفر از بینندگان که در این مسابقه مشارکت
دارند نیز جوایزی اهدا میشود».
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«ایکسونامی»بایکسوژهحساس میآید

مصطفیقاسمیان-فردا 20آبان،فیلممستند
«ایکسونامی» در سه مراسم همزمان در سه
شهرتهران،مشهدواصفهانرونماییمیشود.
این فیلم مستند به سوژهای حساسیتبرانگیز
میپردازد .در خالصه داستان آن آمده است:
«یک پورناستار آمریکایی از خاطراتش برای
ایرانیان میگوید» .گفته شده است این خانم
آمریکایی ،تجربه رسیدن به آزادیهای جنسی
در ایــاالت متحده را بــرای مــردم ایــران روایــت
میکند.
▪راوی:بازیگرسابقفیلمهایمستهجن

درتیزریکهدیروزازاینمستندمنتشرشد،این
خانم آمریکایی که در گذشته ،بازیگر فیلمهای
مستهجنبوده،پایبرجترامپدرشهرنیویورک
ایستاده و «مردم ایران» بهخصوص «جوانان» را
خطابقرارمیدهدواینروایترابرایماتعریف
میکند.ایناتفاقازاینجهتچشمگیراستکه
گفتوگو با چنین شخصی در رسانههای ایران،
سابقه نداشته و برای اولین بار انجام شده است.
اگرچه هنوز این فیلم مستند رونمایی نشده
است ،اما در شبکههای اجتماعی ،انتقادهایی
در خصوص گفتوگو با ایــن شخص به چشم
یخورد.
م 
▪سازندگانچهکسانیهستند؟

«ایکسونامی» در مؤسسه فرهنگی هنری
آوش تهیه شده و «محسن آقایی» نویسندگی و
کارگردانیآنرابرعهدهداشتهاست.نکتهجالب

توجه آن که مراسم رونمایی از این مستند ،در
سالنهایمتعلقبهحوزههنریسازمانتبلیغات
اسالمی برگزار میشود؛ نکته ای که میتواند
نشانه حمایت این نهاد فرهنگی و انقالبی ،از
این فیلم مستند و سازندگان آن باشد .تولید
مستند۹۰دقیقهای«ایکسونامی»،دو سالونیم
زمان برده و به صورت مشترک در ایران و آمریکا
انجام شده است .این نکته در پوستر این مستند
نیز به شکل قابل تأملی نوشته شده است« :در
دوران تحریم؛ تولید مشترکی از ایاالت متحده
آمریکا و جمهوری اسالمی ایران» .آنطور که در
شبکههایاجتماعیمنتشرشده،ظاهر ًابخش
زیادی از این مستند ،سیاسی است و به روابط
ایرانوآمریکامیپردازد.
▪درانتظاراکرانسینمایی

«ایکسونامی» اولین فیلم مستند دربــاره

مسائل جنسی نیست؛ در سا لهای اخیر
چند فیلم مستند با موضوعات مرتبط ساخته
شده و در فضای مجازی منتشر شده است.
«پشت صحنه»« ،پول و پــورن» و سه قسمت
مستند «انقالب جنسی» از دیگر نمونههای
متأخر این آثار هستند .محصوالتی که به نظر
میرسد با استقبال مخاطبان نیز مواجه شده
و در فضای مجازی ،وایــرال شد هاند .همه
مــوارد قبلی در سرویسهای  VODمنتشر
شده و در فضای مجازی بــرای فــروش قرار
گرفته بودند ،ولی سازندگان «ایکسونامی»،
وعــده اکــران فیلم را در سینماهای کشور
دادهانــــــد .اگـــر ایـــن وعــــده مــحــقــق شــود،
«ایکسونامی» اولــیــن فیلم مستند از این
دست است که به پرده های سینما راه یافته
است .باید دید آیا اهالی سینما نیز از این فیلم
استقبال خواهند کرد یا خیر.

«جوکر»سودآورترین
اقتباسکمیکیشد
فیلم «جــوکــر» به ســودآورتــریــن فیلمهای
اقتباسیازکتابهایکمیک،تبدیلشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فیلم
«جوکر»کهتاکنونبیشاز ۹۵۰میلیوندالر
فروش داشته است ،اکنون به سودآورترین
فیلم اقتباسی از شخصیتهای مصور
کتابهای کمیک تبدیل شده است .این
فیلم از فــروش جهانی  ۹۵۰میلیون دالر
عبور کــرده است و چندی پیش به عنوان
پرفروشترین فیلم رده بزرگ سال دست
یافت .با این حساب« ،جوکر»  15.3برابر
بودجه ساخت خود که  62.5میلیون دالر
است ،فروش داشته است.حاال «جوکر» با
عبور از فیلمهای پرسود کتابهای کمیک
مثل«ونوم»با ۸۵۴میلیوندالرفروشو۹۰
میلیونبودجه«،بتمن»با ۴۱۱میلیوندالر
فروشو ۳۳میلیونبودجه«،ددپول»با۷۸۳
میلیوندالرفروشو ۵۸میلیوندالربودجه
و «الکپشتهای نینجا» با  ۲۰۰میلیون
دالر فروش و  13.5میلیون دالر بودجه ،به
سودآورترین فیلم کتابهای مصور تبدیل
شدهاست.عالوهبراین،
زمانی که «جوکر» از
مرز یک میلیارد دالر
عبور کند ،ارزانترین
فیلمی خواهد بود که
به ایــن میزان فروش
دستمییابد.

ورود بهچالش هیجانانگیز «کرگدن»

دی ــروز نسخه فیزیکی ســریــال «کــرگــدن» به
کارگردانی کیارش اسدیزاده در شبکه نمایش
خانگی توزیع شد .این سریال نسبت به دیگر
آثار نمایش خانگی ،تقریبا در سکوت خبری
ساخته شد و از خالصه داستان آن هم نمی
شد به اطالعات زیــادی دست یافت .به بهانه
آغاز توزیع سریال «کرگدن» در شبکه نمایش
خانگی ،نگاهی به شروع این سریال داشتهایم.
▪اثری متفاوت ،قصهای پررمز و راز

شاید هنوز قضاوت دربــاره ایــن سریال زود
باشد ،اما بنابر آن چه در قسمت اول «کرگدن»
گــذشــت ،بــا اثــری متفاوت از مــلــودرامهــای
آپارتمانی با قصههای کلیشهای و داستانی
پررمز و راز روب ـهرو هستیم .قصه «کرگدن»
خیلی زود شروع شد و مسئله اصلی سریال در
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نیکی کریمی مشغول تکمیل
مــراحــل فــنــی فیلم «آتــابــای»
اســت تــا آن را ب ــرای اکـــران در
سیوهفتمین جشنواره فجر
آمــاده کند .جــواد عزتی ،سحر
دولتشاهی و هادی حجازیفر بازیگران این فیلم
هستند.

آنتنخواهدرفت.

احسان علیخانی با انتشار پستی
درصفحهاینستاگرامخود،ازآغاز
مقدمات ساخت فصل دوم «عصر
جدید» خبر داده و گفته است که
اوایــل اسفند ،این مسابقه روی

بارانکوثریپساز«عرقسرد»در
دومین تجربه همکاری با سهیل
بیرقی،درفیلم«عامهپسند»ایفای
نقش خواهد کرد و در این اثر با
بازیگرانیمانندفاطمهمعتمدآریا
وهوتنشکیباهمبازیمیشود.
امیر آقایی ایــن روزهــا در حال
بازی در فیلم اجتماعی «شنای
پــروانــه» ساخته محمد کــارت
اســت .او فیلم «دیــدن این فیلم
جرم اســت» را هم آمــاده اکران
دارد که در انتظار دریافت پروانه نمایش است.
پژمانجمشیدیازسومآذربرای
اجرای نمایش «فرانکشتاین» به
نویسندگی و کارگردانی ایمان
افشاریان ،روی صحنه خواهد
رفــت و در ایــن تئاتر بــا بانیپال
شومون و آناهیتا افشار همبازی
میشود.

درباره شروع خوب تازهترین سریال شبکه نمایش خانگی

همان نیمه اول قسمت یک مطرح شد .چند
اتفاق ریز و درشت هم در قسمت اول سریال رخ
داد که مخاطب را تا انتهای این اپیزود سرگرم
میکرد .ماجرای کلی سریال حول محور پنج
شخصیت به نامهای «نوید»« ،رها»« ،گیسو»،
«کاظی» (احتما ًال کاظم) و «دانیال» میچرخد
که هرکدام در ورزشهای مختلف مانند پارکور
و آفرود مهارت دارند و وارد چالشی با عنوان
چالش «آدرنالین» شد هاند .این که حقیقت
چالش چیست ،چه کسانی در طراحی آن
دست داشتهاند و راز شخصیت «نوید» چیست،
از گرههای قسمت اول سریال بود که مخاطب
را به تماشای ادامــه قصه کنجکاو میکرد.
قسمت اول «کــرگــدن» از لحاظ بصری هم
دیدنی بــود و نمایش صحنههایی از آفــرود
با موتور و خــودرو توسط «نوید» و «گیسو» یا

چهره ها و خبر ها

نماهای هلیشات از آفـــرود در دش ــت ،از
لحظات جذاب و هیجانانگیز سریال بود.
▪گروه بازیگران خوب

یکی دیــگــر از ویــژگ ـیهــای جـــذاب سریال
«کــرگــدن» گــروه بــازیــگــران آن اســت .ســارا
بهرامی در سینما حضور موفقی داشته ،پانتهآ
پناهیها قبل از «کرگدن» با سریال پرمخاطب
«شهرزاد» در نمایش خانگی حضور داشت و
مصطفی زمانی به تازگی سریال «نهنگ آبی»
را در ایــن مدیوم داشــت .الهام کــردا ،هدی

زینالعابدین ،ستاره پسیانی ،کاظم سیاحی،
بانیپال شومون و نادر فالح از دیگر بازیگران
این سریال هستند .فارغ از تجربههای موفق
یا ناموفق بازیگران ایــن سریال در نمایش
خانگی ،ستار ههای «کــرگــدن» یعنی سارا
بهرامی ،پانتهآ پناهیها ،الهام کردا و مصطفی
زمانی ،جزو آن دسته از بازیگرانی هستند
که بیشتر از سریالهای تلویزیونی یا نمایش
خانگی ،در فیلمهای سینمایی دیده میشوند
و حضورشان در این مجموعه برای تماشاگر
جالب است.

حضور دارند.

پژمان بازغی از دیروز با فیلم «یک
کامیونغروب»ساختهابوالفضل
صفاری به سینما آمــده است.
ایــن فیلم در گــروه هنر و تجربه
اکران شده و نادر فالح ،روشنک
گرامی و سامان صفاری در آن

الناز حبیبی برای بازی در فیلم
«رمانتیسم عماد و طوبا» ساخته
کاوه صباغزاده ،جلوی دوربین
رفته و با حسام محمودی و علی
انصاریان همبازی شده است .او
درفیلم«پیتوک»همحضوردارد.

