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اغتشاشات،قاتلگیشهسینما

ساخت «ایرانیش» در شبکه 2
مسابقه تلویزیونی «ایرانیش» به منظور حمایت از
خانواده و فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی در شبکه
دو سیما ساخته میشود.به گزارش مهر ،احسان
ارغوانیکهتهیهکنندگیبرنامهتلویزیونی«ایرانیش»
را بر عهده دارد ،دربــاره این برنامه گفت« :شبکه
دو سیما تصمیم گرفته مسابقهای دیدنی برای
شبهایزمستانتهیهوتولیدکندکهخانوادههای
ایرانی از دیدن آن لذت ببرند ».وی ادامه داد« :این
مسابقه هیجانانگیز طوری طراحی شده که تعداد
زیادیتماشاگرآنرادراستودیویمحلضبطدنبال
میکنندوعالوهبرآنهمهاعضایخانوادهراباخود
درگیر میکند و همه از دیدن آن لذت میبرند».
ارغوانی با بیان این که این مسابقه «ایرانیش» نام
دارد ،دربــاره مفهوم این اسم توضیح داد« :همان
طورکههمهمامیدانیمباتوجهبهتهاجمشبکههای
بیگانه به فرهنگ و سنت خانوادههای ایرانی و
کمرنگ شدن آداب و رسوم اصیل ایرانی وظیفه
داریــم به مردم خوب کشورمان یــادآوری کنیم که
آدابورسوموفرهنگغنیواصیلایرانی،اسالمی
در تمامی زمینهها بهتر از نسخه خارجی آن است
و به همین دلیل نام «ایرانیش» را با تاکید بر این که
«ایرانیش بهتر از خارجیشه» ،برای برنامه انتخاب
کردیم و البته در کنار آن در طول مسابقه ما شاهد
بازی های کامال نوین در فضایی کامال ایرانی هم
خواهیم بود و این اعتقاد ماست که ایرانیش بهتر
است».ارغوانی درباره دکور این برنامه نیز گفت:
«مسابقه «ایرانیش» نیاز به یک فضای بسیار بزرگ
داردوتجهیزاتمنحصربهفردیرامیطلبدکهقبال
مادرمسابقاتدیگرتلویزیونآنراندیدهایم».ویبا
بیاناینکهرایزنیهابرایانتخابمجریاینبرنامه
در حال انجام است ،افــزود« :این مسابقه بناست
در  ۶۴قسمت شبهای زمستان از شبکه دو سیما
پخش شود و عالقه مندان می توانند هم به عنوان
شرکت کننده در مسابقه و هم به عنوان تماشاگر در
برنامهحضورپیداکنندکهجزئیاتآنبهزودیاعالم
خواهدشد».

پس از وقوع اغتشاشات در برخی مناطق شماری از شهرها
و با وجود آن که گزارشی از حمله یا تخریب مراکز هنری
منتشر نشده ،فضای روانــی شکلگرفته ،تأثیر خود را
بر بازار شکننده هنر گذاشت و شاهد ریزش تماشاگران
سینما و تئاتر ،آن هم در ایامی بودیم که انتظار میرفت با
آغاز دوباره اکران آثار سینما و تئاتر بدنه ،اقتصاد هنر مجدد
روزهای پررونقی را تجربه کند؛ شرایطی که پیش بینی
نمیشود تداوم یابد.
به گ ــزارش مهر ،بنابر اطــاعــات سامانه رسمی فروش
سینماها ،مجموع فروش فیلمهای روی پرده در روز یک
شنبهتنها ۱۳۵میلیونتومانومجموعمخاطبانسینماها
درسراسرکشورکمتراز ۱۲هزارنفرثبتشدهاست.دراین
میانفیلمسینمایی«مطرب»بهعنوانپرفروشترینفیلمدر
حالاکرانکهطیهفتهگذشتهحداقلمخاطبروزانهاش
 ۲۶هزار نفر بوده و این آمار در پایان هفته به مرز  ۷۸هزار
مخاطبفقطدرروزجمعهرسیدهبود،درروزشنبه ۱۰هزار
نفرودرروزیکشنبهتنهاششهزارنفرمخاطبداشتهاست.
فیلم سینمایی «چشم و گوش بسته» دیگر فیلم کمدی روی
پرده هم طی هفته گذشته حداقل شش هزار نفر را در یک
روزبهسینماهاکشاندهوآمارمخاطبانشدرروزپایانیهفته
قبل به مرز۱۸هزار نفر رسیده بود  ،یک شنبه تنها ۳۶۰نفر
مخاطبداشتهاست!
بــه گـــزارش تــابــنــاک ،نــاآرامـیهــایــی کــه پــس از افزایش
قیمت بنزین با ریشههای امنیتی دولتهای خارجی رخ
داد ،به تخریب بخشی از امــوال عمومی اعم از بانکها و
زیرساختهایی منجر شد که بخش قابل توجه آنها اموال
خصوصیاست.باوجوداین،گزارشیازتخریبمراکزهنری
نظیرسالنهایسینماوتئاتردریافتنشدوخوشبختانهاین
مجموعهها که شمارشان نسبت به جمعیت ایران زیاد نیز
نیست ،آسیب جدی ندیدند و خسارتی به این ناحیه وارد
نشدهاست.

▪امنیتبرقراراستاما...

اینوضعیتباعثنشد،فروشگیشههایسینماوتئاترایران
ریزش نداشته باشد و هرچند امنیت در این فضاها برقرار
بود ،فضای روانی حوادث اخیر کار خود را کرد و باعث شد
تماشاگران کمتر سراغ این فضاها بروند و گروهی از آنها
تا زمانی که از صفر شدن آمار هرگونه حادثه این چنینی
اطمینانحاصلنکردهاند،سراغسالنسینماوتئاترنروند.
درواقعجوحاصلازناامنسازیفضایکسبوکاروزندگی
روزمره بر گیشه سینما و تئاتر که جزو شکنندهترین بازارها
محسوبمیشودوبهشدتتأثیرپذیراست،تاثیرمنفیخود
راگذاشتهاست.
البته فقط فضای روانی تأثیر نداشت و برخی عوامل نظیر
اختالل در اینترنت و شبکههای اجتماعی به عنوان بستر
اصلیتبلیغفیلمهایسینماییونمایشهاوهمچنینفروش
بلیتآنهاوهمچنیندشواریدسترسیبهسالنهایاصلی
در برخی روزها نیز تأثیر منفی بر فروش داشت .هرچند در
تئاتر شاهد تدبیری از سوی معاونت هنری نبودیم و انفعال
مدیریت تئاتر کشور مشهود بــود،در سینما شــورای عالی
اکران،ورودوفع ً
الزماناکرانفیلمهایرویپردهرایکهفته
تمدیدکردوممکناستاینتمدیدباردیگرنیزرخدهد.
▪امیدبهبهبودسریعوضعیت

البتهباهمانسرعتیکهاینجوبراقتصادهنرتأثیرگذاشت،
این شرایط میتواند به حالت عادی بازگردد و تجربه نشان
داده ،شرایط ژلهای اقتصاد سینما و تئاتر به سرعت قابل
تثبیتاستوباتثبیتجوروانیبرقراریامنیتتاپایاناین
هفته،انتظارمیرودازآخرهفتهآیندهنمودارفروشدرسینما
وتئاتربهحالتسابقبازگشتهباشد.فصلسردسال اساس ًا
برای محصوالت فرهنگی دوره مطلوبی برای عرضه نیست
و به همین دلیل ،تمرکز بر بازگرداندن هزینه در این دوره با
حساسیتبیشتریپیگیریمیشود.

بازگشتسریالهایماورایی،اینباردرنمایشخانگی

رابطه انسان و شیطان
در «خوابزده»!

بازیگر سریال «خواب زده» به کارگردانی سیروس مقدم با اشاره به
داستان این سریال در آستانه انتشار تاکید کرد ،این مجموعه نگاهی
متفاوت به تاثیر شیطان بر زندگی انسان دارد.
به گــزارش مهر ،مجتبی طباطبایی دربــاره سریال «خـــوابزده» به
کارگردانی سیروس مقدم که قرار است به زودی به شبکه نمایش
خانگی وارد شــود ،بیان کــرد« :یــک مــاه پیش فیلم بــرداری سریال
«خوابزده» به کارگردانی سیروس مقدم به پایان رسید و به نظرم این
سریال نگاه جدیدی در قصه و داستان دارد ».وی ادامه داد« :این سریال
به نوعی داستانهایی در رابطه بین انسان و شیطان مطرح میکند؛
تاثیری که شیطان در زندگی انسان میگذارد و او را فریب میدهد ».این
بازیگر اظهار کرد« :همه عوامل تالش کردند که سریال جذابی ساخته
شود و امیدوارم از این مجموعه استقبال شود».
سریالهایی با موضوعات ماورایی که در سالهای دهه هشتاد ،در
تلویزیون رایج شده بود و چندین سال متوالی در شبهای ماه مبارک
رمضان روی آنتن میرفت ،چند سالی هست که از آنتن تلویزیون رخت
بر بسته و از سوی مدیران سیما ،اقبالی به آنها نیست .احتما ًال ماجرای
حادثهای تلخ نیز که در سال  90برای یک کودک تحت تأثیر تماشای
سریال «پنج کیلومتر تا بهشت» اتفاق افتاد ،در این رویگردانی تلویزیون
از آثار ماورایی بیتأثیر نیست.
حال به نظر میرسد سیروس مقدم که در همان سالها ،دو مجموعه
موفق «روز حسرت» و «اغما» را برای شبهای ماه رمضان ساخت و به
آنتن تلویزیون رساند ،در اولین تجربه خود در نمایش خانگی ،پس از
مدتها دست روی چنین سوژهای گذاشته است .مجموعه «خوابزده»
به نویسندگی سعید نعمتا ...که مدتی پیش به دلیل سانحه درگذشت
طراح صحنه ،نامش مطرح شده بود ،این روزها در آستانه توزیع در شبکه
نمایش خانگی قرار دارد .امیرعلی دانایی ،علیرضا شجاع نوری و الدن
مستوفی ،بازیگران اصلی این مجموعه هستند که با وجود اتمام مراحل
فنی ،هنوز زمــان دقیق توزیع آن اعالم نشده است.

سینمای جهان

خالق«فارگو»در«پیشتازانفضا»
نوا هاولی نویسندگی و کارگردانی چهارمین فیلم
از مجموعه فیلمهای سینمایی «سفر ستارهای» یا
«پیشتازانفضا»رابرعهدهگرفت.
بهگزارشمهر،چهارمینفیلمازمجموعهفیلمهای
سینمایی «پیشتازان فضا» را نــوا هاولی خالق
سریالهایی چون «فارگو» و «لژیون» میسازد.
هاولیکهباساخت«لوسیدرآسمان»بابازیناتالی
پورتمن برای نخستین بار روی صندلی کارگردانی
یک فیلم سینمایی نشست ،قرار است هم نویسنده
فیلم نامه این قسمت و هم کارگردان آن باشد .در
حالیکهکارگردانیدوفیلمنخستازاینمجموعه
را جیجی آبرامز انجام داده وی اکنون تهیه کننده
فیلمجدیدخواهدبود.

پوالنسکیدرآستانهدردسرجدید
انجمن کارگردانان فرانسه در پی تصویب قانونی
است که در نتیجه آن رومن پوالنسکی را از عضویت
درایننهادسینماییتعلیقمیکند.
بهگزارشایسنا،براساسقانونجدیدیکهاعضای
انجمن کارگردانان فرانسه پیشنهاد تصویب آن را
داده است ،عضویت هر سینماگری که با اتهامات
حقوقی روبهرو باشد به حالت تعلیق در خواهد آمد
وافرادیکهبهویژهبهواسطهجرایماخالقیمحکوم
شده باشند ،نیز اخراج میشوند .رومن پوالنسکی
کارگردانلهستانی-فرانسویکهازچنددههپیش
هموارهبااتهاماتاخالقیوتجاوزروبهروبودهاست،
مطمئناتحتتأثیراینقانونجدیدقرارخواهدگرفت
و احتمال تعلیق و اخراج وی از این نهاد سینمایی
وجوددارد.

