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درباره خداحافظی و انتقاد خانم بازیگر از رسانه ملی

منتشیالخدادادبرسرتلویزیون!

سینمای جهان

معرفینامزدهایجلوههایویژهاسکار
آکــادمــی اسکار با معرفی  ۲۰فیلم که در بخش
جلوههای ویژه سال  ۲۰۲۰رقابت میکنند« ،مرد
ایرلندی»رانیزدرهمینشاخهجایداد.
بهگزارشمهر،فیلمهای«انتقامجویان:پایانبازی»،
«گربهها»« ،مرد ایرلندی» و «جنگ ستارگان :ظهور
اسکای واکر» از جمله  ۲۰فیلمی هستند که اسکار
آنها را برای رقابت در بخش جلوههای تصویری
انتخاب کرده است .کمیته ویژه انتخاب بهترین
فیلم ها از نظر جلوههای ویژه یا بصری ،با انتشار
اولینلیستخود ۲۰فیلمراکهدراینبخشرقابت
خواهند کــرد ،معرفی کــرد .کمیته در مرحله بعد
فهرست کوتاهی متشکل از  ۱۰فیلم را به عنوان
نامزدمعرفیخواهدکردتااعضابهآنهارایبدهند.
نامزدهایجوایزاسکار ۱۳ژانویهمعرفیمیشوندو
مراسماهدایجوایز،دوشنبه 21بهمنبهوقتایران
برگزارمیشود.
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مائده کاشیان  -روز سهشنبه شیال خــداداد ،پست
عجیبیدرصفحهاینستاگرامشمنتشرکرد وادعای
عجیبی مبنی بر توهین صداوسیما به هنرمندان را
مطرح و از این موضوع انتقاد کرد .او در پایان پست
اعتراضی خود نوشت که به دلیل این بیاحترامیها،
دیگر در هیچ سریال تلویزیونی ایفای نقش
نخواهد کرد .زوایــای مختلف این اعتراض
عجیبرابررسیمیکنیم.
▪ازتلویزیونشنیدید؟

مــــوضــــوع عــجــیــبــی کــــه در پست
اینستاگرامی شیال خــــداداد دیــده
میشود ،این است که او در ابتدای
پست خ ــود نوشته ای ــن روزهــــا در
تــلــویــزیــون از واژههـــایـــی مانند
«هنربند»« ،خائن»« ،یهلیبریتی»
و «نیملیبریتی» درباره بازیگران
استفاده میشود! ایــن مسئله
باعث ناراحتی او و بهانه تصمیم
وی برای کنارهگیری از تلویزیون
شده است .خداداد همچنین نوشته
است که چون هنرمندان با تلویزیون

همسو نیستند ،مورد این بیاحترامیها قرار میگیرند.
اگرچه به طــور کلی تلویزیون بیشتر رویــکــرد انتقادی
دربــاره سلبریتیها دارد ،اما در هیچ کدام از برنامههای
تلویزیون،واژههاییشبیه«هنربند»یا«نیملیبریتی»درباره
بازیگران استفاده نشده است .معمو ًال تندترین انتقادات
به سلبریتیها ،در اخبار  20:30دیده میشود که حتی
در همان بخش خبری هم کسی اجازه ندارد درباره
هنرمندانواژههایتوهینآمیزبهکارببرد.اگراهل
گشتوگذاردرفضایمجازیباشید،میدانیدکه
مث ً
الکلمه«هنربند»توسطمردم،درشبکههای
اجتماعیبهکاربردهمیشود،نهدرتلویزیون!
▪استفادهازتریبونتلویزیون

شیال خــداداد در بخش دیگری از پست خود
نوشته است که با وجود این توهینها ،پس
چرا تلویزیون از همین هنرمندان برای جذب
مخاطب استفاده میکند؟! اکنون سؤال مهم
این جاست که مگر خود او و حتی همسرش،
برای به شهرت رسیدن ،کم از تلویزیون استفاده
کردهاند؟ خداداد اولین بار با سریال «مسافری از
هند» که در همین تلویزیون پخش شد ،به شهرت
رسید.فرزینسرکاراتهمسروینیزکهمتخصص

و جراح فک و صورت است ،تا به حال به عنوان مهمان در «خندوانه»
و برنامه پزشکی «نسخه» در تلویزیون دیده شده است .اتفاقا حضور
فرزین سرکارات در برنامه رامبد جوان بیحاشیه هم نبود .برخی
رسانهها از نامزدی سرکارات در انتخابات انجمن دندانپزشکان
نوشتندوگفتوگویمفصلاوبا«خندوانه»همچندروزپیشازاین
انتخاباتپخششد.بنابراینعالوهبرشیالخداداد،حتیهمسراو
کهحرفهاشهیچارتباطیبهسینماوتلویزیوننداردهمبهنحویاز
تلویزیونبرایشناخته ودیدهشدنبهرهبردهاندواینمعاملهاییک
سرسودبرایتلویزیوننبودهاست.
▪بهانهبدبرایکمکاری

اگر نگاهی به کارنامه این بازیگر بیندازید ،متوجه میشوید آخرین
سریالی که با بازی او در تلویزیون پخش شده« ،بیمار استاندارد»
است.اینسریالکهجزوآثارمهموپرمخاطبکارنامهسعیدآقاخانی
هم نیست ،سال  94پخش شد و خداداد بعد از آن هیچ سریالی در
تلویزیون نداشته ،پس غیبت اش در سریالهای تلویزیون اتفاق
جدیدی نیست و او در طول این سالها به هر دلیلی ،حضور بسیار
کمرنگی در عرصه بازیگری داشته است .جالب این جاست که این
بازیگر در سینما هم حضور مهم و تاثیرگذاری نداشته و آخرین بار
سال،94بانقشیکوتاهوفرعیدرفیلم«بادیگارد»دیدهشدهاست.
بنابراینعم ً
التصمیمکنارهگیریشیالخدادادازتلویزیون،بیمعنی
بهنظرمیرسد.

درباره سریال «برنامه صبحگاهی» محصول تازه اپل

پشتپردهیکمجلهخبریتلویزیونی
«مردایرلندی»
محبوبمنتقدانآمریکایی
درام جنایی «مرد ایرلندی» به کارگردانی مارتین
اسکورسیزیازسویهیئتملینقدآمریکابهعنوان
بهترین فیلم سال 2019و کوئنتین تارانتینو برای
فیلم«روزیروزگاریدرهالیوود»بهترینکارگردان
انتخابشد.
به گزارش هنرآنالین« ،مرد ایرلندی» ب ه جز جایزه
بهترینفیلمسال،جایزهبهترینفیلمنامهاقتباسی
رانیزازآنخودکرد.رئیسهیئتملینقدازاینفیلم
بهعنوان یک فیلم جنایی استادانه که بیانگر سینما
در بهترین حالت است ،یاد کرد .در دیگر بخشها،
کوئنتینتارانتینوبرای«روزیروزگاریدرهالیوود»
بهترینکارگردانشناختهشدوفیلماوجایزهبهترین
بازیگر مرد مکمل را برای برد پیت به همراه داشت.
آدام سندلر برای «جواهرات تراشنخورده» بهترین
بازیگر مرد معرفی شد .این فیلم جایزه بهترین فیلم
نامهغیراقتباسیرانیزدریافتکرد.رنیزلوگربرای
بازی در فیلم «جودی» جایزه بهترین بازیگر زن را از
آنخودکردوجایزهبهترینبازیگرزنمکملبهکتی
بیتس برای «ریچارد جول» تازهترین ساخته کلینت
ایستوودرسید.
برندگانجوایزهیئتملینقدهشتمژانویه2020
مصادفبا 18دیماهدرمراسمیدرنیویورکتقدیر
میشوند.

مصطفی قاسمیان  -در مجموعه سریالهایی
کهسرویساستریمتازهتأسیساپلمنتشرکرده،
مجموعه «برنامه صبحگاهی» با استقبال بهتری
ازسویتماشاگرانمواجهشدهاست.اینسریال
که پیش از انتشار فصل اول ،برای فصل دوم هم
تمدید شده ،داستان دستاندرکاران یک بخش
خبری صبحگاهی در تلویزیون آمریکاست که
اگرچه در برابر دیگر برنامههای صبحگاهی ،در
صدر توجهات مخاطبان قرار دارند ،اما با بحران
ناشیازافشایآزارهایجنسییکیازدومجری
اصلی این بخش خبری مواجه میشوند .مجری
بالفاصله از سوی مدیران شبکه اخراج میشود و
بقیهگروهبرنامهساز،بایدتالشکنندتااینمشکل
بزرگراحلکنند.
▪ادامهماجراهایزنانقدرتمند

کمی بیشتر از دو سال از آغاز جنبش MeToo#
گذشته اســت .در این مدت فیلم و سریالهای
زنانهفراوانیبامحوریتزنانقدرتمندوباکفایت
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از جمله «دروغهــای کوچک بزرگ»« ،فلیبگ»
و «خــانــم میسل شگفتانگیز» تولید شــده و
موفقیتهای بیشماری به دســت آوردهانـــد.
«برنامه صبحگاهی» نیز در همین دسته جای
میگیرد .دو شخصیت اصلی سریال که زن
هستند،باچالشهاییدرکاروخانوادهمواجهاند
و هر دو تحتتأثیر بحران بهوجودآمده و اخراج
مجری مرد برنامه ،زندگی و کارشان دستخوش
تالطمقرارمیگیرد«.الکسلیوی»بابازیجنیفر
آنیستون با چالش باال رفتن سن و تکراری شدن
برایمخاطباندستوپنجهنرممیکندودرتالش
برایاثباتتواناییهایخودوفرارازبازنشستگی
است« .بردلی جکسون» با بازی ریس ویترسپون
نیزکهدراوایلدورانحرفهایخودبهسرمیبرد،
مشکالت خانوادگی فراوانی دارد؛ شامل پدری
دایمالخمر،برادریمعتادومادریتنهاکهبایددر
عین تالش برای باال رفتن از پلههای موفقیت ،بر
آنهانیزفائقآید«.برنامهصبحگاهی»همچنین
زوایای تازهای از جنبش  MeToo#را باز میکند

و الیههای جدیدی از ماجرای افشای آزارهای
جنسیرامیشکافد.
شریتموسرگر مکننده
▪خو 

«بــرنــامــه صبحگاهی» ریــتــم مناسبی دارد و
سرگرمکننده از آب درآمــده است .با وجود این
بحثهایی که درباره جنبشهای زنان و اتفاقات
خبری ،مطرح میکند ،نیاز به دقت بیشتری
دارد ،زیرا طراحی اصلی آن برای مخاطب بومی
اســت .سازندگان «برنامه صبحگاهی» لحنی
نسبت ًامتفاوترابرایروایتاتفاقاتدرونشبکه
تلویزیونی و درون خانه شخصیتها برگزیدهاند،

لحنیکهپیداستباواکنشهایمثبتمخاطبان
مواجه شده است .ریس ویترسپون در «برنامه
صبحگاهی» نقشآفرینی بسیار خوبی داشته و
به روند موفقیت خود پس از «دروغهای کوچک
بزرگ» تداوم بخشیده است .استیو کارل نیز در
نقش «میچ کسلر» که آزارهای جنسیاش افشا
شده ،موفق ظاهر شده است،همچنین یکی دو
بازیگر دیگر از جمله بیلی کروداپ که نقش مدیر
بخش خبر شبکه تلویزیونی مــورد بحث را ایفا
کرده است .با این حال عملکرد جنیفر آنیستون
انتظارهارابرآوردهنکردهوکمیبازیاشازنقش
بیرونزدهاست.

چهره ها و خبر ها
ایوب آقاخانی از نگارش نمایش
نامه «در مجلس تشرف تهران»
درباره زندگی امام خمینی(ره)
خــبــر داد .ای ــن نــمــایــش نامه
زوایــایــی از زنــدگــی خــانــواده
ایشان و تأثیر آ نهــا در تاریخ معاصر ایــران را
روایت میکند.
فـــرزاد حسنی کــه بــه تازگی
ح ــض ــور پــررنــگــی در تــئــاتــر
داشته ،از  17آذر برای اجرای
تئاتر «مــدرســه پینوکیو» به
کــارگــردانــی آرش سنجابی،
به روی صحنه م ـیرود و در این نمایش با نورا
هاشمی همبازی میشود.
پگاه آهنگرانی در تاز هترین
فعالیت سینمایی خ ــود ،در
سومین فیلم کریم لــکزاده
به نــام «شیرجه بــزرگ» بازی
میکند .فیلم برداری این فیلم
جــاد های در تهران ،گیالن و کشور ارمنستان
انجام میشود.
مــرجــانــه گلچین شــش ســال
پس از سریال نمایش خانگی
«شــــاهــــگــــوش» اثـــــر داوود
میرباقری ،در مجموعه کمدی
«مــوچــیــن» ســاخــتــه حسین
تبریزی ایفای نقش میکند .علی صادقی هم در
این سریال حضور دارد.
جواد هاشمی درباره چگونگی
حــضــور شــخــصــیــت «دون ــال ــد
ترامپ» در فیلم تاز هاش یعنی
«شهر گربهها» گفته است که او
انیمیت خواهد شد و به صورت
سهبعدی در این فیلم حضور خواهد داشت.

سینمای ایران

مخالفت انتظامی با معافیت
مالیاتی دستمزدهای غیرمتعارف
رئــیــس ســازمــان سینمایی ضمن حمایت از
شفا فسازی قــراردادهــای سینمایی ،تأکید
کرد موافق معافیت مالیاتی برای دستمزدهای
غیرمتعارف نیستیم.
به گزارش فارس ،حسین انتظامی در پاسخ به
این پرسش که آیا بهتر نیست رقم دستمزدها و
قــراردادهــا حداقل از طریق سامانه دسترسی
بــه اطــاعــات آزاد ،شــفــاف و قــابــل دسترسی
باشد؟ گفت« :موافق معافیت مالیاتی برای
دستمزدهای غیرمتعارف نیستیم اما فقط افراد
معدودی در ایــن زمــرهانــد ».وی در جــواب این
که آیا بهانه دستمزد پایین ،راهی برای فرار از
مالیات و نبود شفافیت نیست تأکید کــرد« :از
قراردادهای تیپ در داخل صنف و با محوریت
خانه سینما و انتشار آ نهــا حمایت میکنیم،
هر چند قراردادهایی که دو طرف آن شخص
حقیقییابخشخصوصیهستندمشمولقانون
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات نیستند ولی
هرگونه شفافیت به تحکیم و رشد نظامات صنفی
و حرفهای کمک میکند».

