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سینمای جهان

چهره ها و خبر ها
احسان علیخانی احتماال از
هفته آینده ادامه ضبط «عصر
جدید» را از سر میگیرد .این
مسابقه قــرار است فعال بدون
حضور تماشاگران ضبط شود.
شیوع ویروس کرونا از اسفند سال گذشته ،ضبط
مسابقه را متوقف کرده است.

بازگشایی سینماهای استرالیا
با فیلم نوالن
سینماهای استرالیا در تالشاند از اواسط ماه ژوئیه
فعالیت خود را با نمایش احتمالی فیلم «عقیده»
جدیدترینساختهکریستوفرنوالنازسربگیرند.
بهگزارشایسنا،اقداماتقرنطینهایدولتفدرال
استرالیا که از تاریخ ۲۳ماه مارس آغاز شده بود به
زودی کاهش خواهد یافت و انجمن سینماداران
استرالیانیزدرنشستیاواسطماهژوئیهرابهعنوان
گزینه زمانی برای بازگشایی سالنهای سینما
اعالمکردندکهبهدلیلشیوعویروسکرونا مدتی
تعطیل بودند .محدودیتهای فاصله اجتماعی و
استفادهنکردنازظرفیتکاملسالنهاینمایش
ازجملهشرایطیاستکهسینماهایاسترالیابرای
بازگشاییبایدرعایتکنند.

همکاری کیت بالنشت
با سازنده «چرنوبیل»
بازیگر برنده اسکار قصد دارد بازیگر فیلمی شود که
بااقتباسازیکبازیکامپیوتریساختهمیشود.
به گزارش مهر ،کیت بالنشت بازیگر برنده اسکار
در حال مذاکره با استودیو الینزگیت است تا در
فیلم «سرزمینهای مرزی» که با اقتباس از یک
بازی رایانهای به همین نام ساخته میشود جلوی
دوربینبرود.وینقششخصیت«لیلیث»راازاین
بازی ویدئویی پرطرفدار ایفا خواهد کرد .الی راث
کارگردانیاینپروژهرابرعهدهدارد.کریگمازین
کهبهتازگیبرای«چرنوبیل»برندهجایزهامیشد،
فیلمنامهاینفیلمرانوشتهاست.
بازی«سرزمینهایمرزی»ازسال ۲۰۰۹تاکنون
بیش از  ۵۷میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش
داشته است و قسمت سوم آن هم سپتامبر سال
پیشبهبازارآمد«.لیلیث»ازشخصیتهایاصلی
این بازی در قسمت اول بود .او یکی از شش زن
کهکشانیودارایقدرتهایابرانسانیاست.

کپیکاریاز«ماهعسل»جوابنداد

پربینندهترین ویژهبرنامه لحظات پیش از افطار در تلویزیون تنها  13.8درصد بیننده داشته است
مائده کاشیان  -روز سهشنبه بعد از ظهر ،نتیجه نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما
در هشت روز اول ماه رمضان اعالم شد و نتیجه خیلی غافلگیرکننده و دور از ذهن نبود.
ســریال «زیرخاکی» و حضور موفق پژمان جمشــیدی در این مجموعه مورد اســتقبال
قرار گرفته و این ســریال از لحاظ میــزان بیننده به جایگاه اول دســت یافــت .در میان
ویژهبرنامههای افطار هم شبکه یک با برنامه «دعوت» در جایگاه اول قرار گرفته است.
چرا ویژهبرنامههای افطار امسال مورد توجه مخاطبان نبودهاند و راز «دعوت» چیست؟
▪ویژهبرنامههاناموفقدرجذبمخاطب

پس از برنامه «دعوت» که بیشترین میزان بیننده
را در مقایسه با دیگر برنامهها دارد« ،مثل ماه» با
اجرایرسالتبوذریتنها 9درصدبینندهداشته
وپسازآنبرنامه«زندگیپساززندگی»کهدیروز
در همین صفحه مفصل به موضوع متفاوت آن
پرداختیم ،با  5درصد در جایگاه سوم قرار دارد.
این عدد و رقمها و میزان بینندگان برنامههای
ویژهافطاردرشبکههایمختلف،باردیگرموضوع
مهمی را یــادآوری میکند :فرمول برنامه «ماه
عسل»دیگرجوابنمیدهدوتلویزیونبایدبرای
لحظات پیش از افطار ،برنامههای جدیدی با
موضوعاتوساختارمتفاوت،تولیدکند.
▪خانوادهبرگبرنده«دعوت»

ســـال گــذشــتــه بــرنــامــه «دعـــــوت» بــا اجـــرای
حــج ـتاالســام محمد بــرمــایــی ،بــه عنوان
ویژهبرنامه افطار شبکه یک روی آنتن رفت و
امسال هم سری دوم آن ساعتی پیش از افطار
پخش میشود .حجتاالسالم برمایی در این
برنامه بیشتر به عنوان مجری کارشناس حضور

دارد و سوژه اصلی آن خانواده است ،بنابراین
معموالسوژههایاینبرنامهزوجهاوخانوادهها
هستند .قصه آنها هم داستان خاص و عجیبی
نیست.مهمانان«دعوت»گاهیزوجهایجوانی
هستند که با وجود مشکالت در شرایط سخت
اقتصادی ،تشکیل خانواده دادهاند ،گاهی هم
زوجهایمسنیهستندکهتجربههایشنیدنی
خودشان را با مخاطبان در میان میگذارند.
همین پرداختن به موضوع خــانــواده ،باعث
شده این برنامه مورد توجه بیشتر مخاطب قرار
بگیرد.هرچندکه«دعوت»تنهاباعددینزدیک
به 14درصددرجایگاهاولقرارگرفته،امابههر
حال بیشتر از دیگر برنامهها مخاطب را جذب
کردهاست.
▪«هزار داستان» در «مکث»

گذشته از این که اکثر برنامهها ادامه راه «ماه
عسل» را رفتهاند ،بعضی از آنها نسخهای دیگر
از برنامه ای هستند که آن هم ایــده جدیدی
نداشته اســت! به عنوان مثال برنامه «مکث»
به کارگردانی مریم نوابینژاد ،نسخه دیگری

از برنامه «هزار داستان» با همان کارگردان و
تهیهکننده است ،با کمی تغییرات جزئی .در
برنامه«مکث»،کروناموضوعمشترکتقریباهمه
مهمانانبرنامهاستواینبارهمبازیگرانمیزبان
هستند،منتهابااینتفاوتکهدر«هزارداستان»
هر قسمت یک چهره برنامه را اجرا میکرد ،اما
جز پنج شنبهها اجرای «مکث» را در شش روز
هفته،ششچهرهثابتبرعهدهدارند.
▪«خرمشهر»«،اختیاریه»ایدیگر

یکی دیگر از برنامههایی که نمونهاش را قبال
در تلویزیون دیــدهایــم« ،خرمشهر» در شبکه
سالمت است .در این برنامه عالوه بر مهمان
اصلیبرنامهکهاکثراچهرههایمردمیهستند،
یکهنرمندوچهرهشناختهشدههمحضوردارد
که شاهد گفتوگوست و گاهی هم از مهمان
سوالمیپرسدکهاینمدلبیشباهتبهبرنامه
«اختیاریه» که سال گذشته از شبکه پنج روی
آنتنرفت،نیست.درآنبرنامههمهرقسمتیک
هنرمندبهعنوانشاهددربرنامهحضورداشت،
منتهابااینتفاوتکهابتدادراستودیویدیگری
گفتوگورافقطمیشنیدوتصورخودشراازآن
چه میشنید نقاشی میکرد .او طبق خواسته
خودشازیکجاییبهبعدوارداستودیویاصلی
میشدوازنزدیکشاهدگفتوگوبود.
▪ 8ویژهبرنامهدر 8شبکه

شبکه تخصصی سالمت امــســال بــا تــدارک
برنامه «خرمشهر» ،برای اولین بار برنامهای را

ویژه لحظات قبل از افطار روی آنتن میبرد .در
شرایطیکهویژهبرنامههایشبکههایمختلف
روی دور تکرار هستند و ایده جدید و جذابی در
کار نیست ،چه لزومی دارد که همه شبکهها
ویژهبرنامه داشته باشند؟ در وضعیتی که حتی
ویژهبرنامههای شبکههای سراسری یک ،دو
و سه ،تعداد قابل توجهی بیننده ندارند ،چه
لزومیداردشبکهایمانندسالمتکهمحتوای
آنمسائلپزشکیاست،برنامهایویژهلحظات
قبل از افطار تولید کند؟ برنامه «خرمشهر» تنها
با یک درصد بیننده ،در پایینترین رتبه جدول
قرارگرفتهاست.
▪ویژهبرنامههایافطارزیرسایهکرونا

امسال مسئله شیوع ویــروس کرونا هم به این
تکرار و یکنواختی که در برنامههای مختلف
دیــده میشود ،دامــن زده است و تقریبا همه
ویژه برنامهها به شدت تحت تاثیر ویروس کرونا
هستند .در طول تقریبا دو هفتهای که از ماه
رمضان مـیگــذرد ،تعداد زیــادی از مهمانان
ویژهبرنامههای امسال تلویزیون ،افرادی مانند
اعضای کادر درمان ،بهبودیافتهها و داوطلبان
کمک به بیماران مبتال به کووید ،19-بودهاند
که پیش از این به عنوان مهمان در برنامههای
مختلف تلویزیون حضور پیدا کرده بودند .البته
کهبرنامههایتلویزیونینمیتوانندبیتفاوتبه
جریانروزباشند،امااگرپرداختنبهاینموضوع
از حد بگذرد ،نتیجه ،چیزی جز همپوشانی
سوژههاوتکرارنخواهدبود.

پوریا پورسرخ که اولین بار سال
 95به عنوان مهمان در برنامه
«دورهــمــی» حاضر شــده بود،
برای دومین بار به این برنامه
دعــوت شــده اســت .قــرار بوده
«دورهمی» با حضور پوریا پورسرخ ،شب گذشته
از شبکه نسیم سیما پخش شود.
مونا فرجاد از امــروز با فیلم-
تئاتر «کلنل» به کارگردانی
خــــیــــرا ...تــقــیــانــیپــور ،در
سرویس های و ی اودی دیده
میشود .ماجرای این نمایش
در سا لهای مشروطه دوم میگذرد و حسین
پاکدل و شهرام حقیقتدوست هم در آن حضور
دارند.
امــیــن حیایی امــشــب ساعت
 20:30فیلم «شــعــلـهور» اثر
حمید نــعــمـتا ...را از شبکه
چ ــه ــار ،روی آنــتــن خــواهــد
داشــت .بــازی او در ایــن فیلم
که در جشنواره سیوششم ملی فجر اکــران
شد ،مورد استقبال منتقدان و مخاطبان قرار
گرفت.
بهاره کیا نافشار همزمان با
رفــع خطر کرونا ،بــرای ادامــه
بازی در فیلم «آرزوی زیبا» اثر
علی قــو یتــن جلوی دوربین
مــــیرود .مــهــدی سلطانی و
الله اسکندری از دیگر بازیگران این فیلم ویژه
مخاطب کودک و نوجوان هستند.
سپند امیرسلیمانی امشب به
عنوان داور مهمان در مسابقه
«خــونــهمــونــی» حــضــور دارد
و ویــدئــوهــای ارســالــی مــردم
را ارزیــابــی خــواهــد کــرد .این
مسابقه هرشب ساعت  ،21از شبکه نسیم روی
آنتن میرود.

