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بازگشت پربینندهترین برنامه تلویزیون به آنتن
احسان علیخانی دوباره ضبط «عصر جدید» را بدون حضور تماشاچیان آغاز کرد

ادامه تولید «آواتار»
و «ارباب حلقهها»
دولت ملی نیوزیلند پروتکلهای ایمنی و سالمت
کشور را تایید کرده که به معنی ادامه پروژههای
ساخت فیلم و سریال بعد از توقف چند ماهه آنها
به خاطر پاندمی کروناست.
به گزارش مهر ،کمیسیون فیلم نیوزیلند تایید
کرده که برخی از فیلم برداریهای سینمایی و
تلویزیونی «از همین حاال با ایمنی در حال انجام
هستند» .این میتواند راه را برای ادامــه فیلم
برداری بزرگترین پروژههای این کشور از جمله
دنبالههای جیمز کامرون برای «آواتار» و مجموعه
جدید «ارباب حلقهها» محصول آمازون هموار
کند .کامرون و تهیهکنندهاش جان الندو مشغول
فیلم برداری عناصر الیو اکشن این فیلم بودند که
پاندمی شکل گرفت .از آن موقع تا به حال آنها
در کالیفرنیا در حال کار برای تهیه بخشهای
مجازی فیلم بود هاند و با تیم جلو ههای ویژه و
دیجیتال همکاری میکنند.
توئیتر رسمی «آواتار» تصویری از کامرون را سر
صحنه فیلم برداری در حال کارگردانی بازیگر
فیلم در یک مخزن آبی منتشر کرده است .البته
زمان و لوکیشن عکس مشخص نیست و به نظر
می رسد هنوز تیم کامرون به نیوزیلند بازنگشته
باشد.
مراحل تهیه تمام دنبالههای «آواتــار» از سال
 ۲۰۱۷آغاز شده و گفته میشود بودجه ترکیبی
آنها بیش از یک میلیارد دالر است .اوایل امسال
اعالم شد «آواتار  »۲قرار است هفدهم دسامبر
 ۲۰۲۱اک ــران شــود ،قسمت بعدی دسامبر
 ۲۰۲۳بیرون میآید ،قسمت چهارم دسامبر
 ۲۰۲۵به پردهها میرسد و قسمت آخر دسامبر
 ۲۰۲۷منتشر میشود.
گــزارش شــده که سریال «ارب ــاب حلقهها» ی
آمــازون مجبور شــده صدها نفر از بازیگران و
دستاندرکاران خود در وست آکلند را در اواسط
ماه مارس به خانه بفرستد .سریال در حال فیلم
برداری دو اپیزود اول به کارگردانی جیای بایونا
بود و بیشتر فیلم برداریها انجام شده بود.
نیوزیلند یکی از بهترین پاسخها به کروناویروس
را داشته و تا به حال تنها  ۱۱۳۹مورد ابتال و
 ۲۱مرگ در کل کشور به ثبت رسیده است.
ایــن کشور به تدریج شــروع به تسهیل تدابیر
سفتوسخت قرنطینه کرده و انتظار میرود طی
هفتههای دیگر اجازه گردهماییهای بیش از
 ۱۰۰نفر هم داده بشود.

ســری دوم مسابقه «عصر جــدیــد» ،به دلیل
شیوع ویروس کرونا تولید پرماجرایی داشت.
تاثیراتی که کرونا از ابتدا تا همین امروز روی
روند ضبط مسابقه گذاشته ،جذابیت ،نحوه
پخش و حتی بخشی از ساختار مسابقه را دچار
تغییر و تحوالتی کرده و برنامهریز یها برای
زمان ضبط و پخش مراحل مختلف آن را به هم
ریخته است .پس از وقفهای تقریبا دو ماهه،
ضبط «عصر جدید» آغاز و مسابقه فعال بدون
حضور تماشاگران برگزار میشود.
▪تعطیلی  3ماهه «عصر جدید»

اوایل اسفند که از شیوع ویروس کرونا ،زمان
زیادی نمیگذشت و وضعیت بسیار بحرانی
بود ،به دلیل ممنوعیت برگزاری تجمعات و
خطر انتقال کرونا ،مردم امکان سفر به تهران و
حضور در استودیوی «عصر جدید» را نداشتند،
به همین دلیل دو قسمت از این مسابقه بدون
تماشاگرانوباصندلیهایخالیضبطشداما
تاثیر مهم غیبت تماشاچیان ،باعث شد احسان
علیخانی تصمیم بگیرد ضبط مسابقه را به طور
موقت ،تعطیل کند .او اوایل اسفند با انتشار
ویدئویی درباره این که قسمتهای کمی در
بهمنماه ضبط شده توضیح داد و خبر تعطیلی
موقت مسابقه را اعالم کرد.
▪مشورت علیخانی با مشاور وزیر بهداشت

در بحبوحه تعطیلی ضبط بعضی از برنامهها،
علیرضا وه ــا بزاده مشاور وزیــر بهداشت با
انتشار توئیتی به حضور تماشاگران در برنامه
«دورهمی» اعتراض کرد و آن را در مقام مقایسه
با «عصر جدید» قــرار داد .او در توئیت خود
نوشت که احسان علیخانی برای ضدعفونی
کــردن اســتــودیــوی «عصر جــدیــد» و بررسی
وضعیت تماشاگران از وزارت بهداشت کمک

خواسته تا ضبط برنامه را ادامه بدهد اما بنابر
توصیه او درباره ایمن نبودن این روش و به خطر
افتادن سالمت مردم ،ضبط مسابقه را متوقف
کرده است .او با کنایه نوشت احتماال علیخانی
هم باید به همان جایی که مهران مدیری مجوز
حضور تماشاگران را گرفته بود ،میرفت.

▪ادامه ضبط بدون تماشاگران

اکنون پس از این فــراز و نشیبها و طوالنی
شــدن دوران شیوع ویـــروس کــرونــا ،شبکه
 3دوبــاره به ســراغ تنها راه حل فعلی یعنی
ضبط مسابقه بدون حضور تماشاچیان رفته
است .البته طبق آن چه علیخانی شنبهشب
در پخش زنــده اینستاگرام خود گفته ،طی
نامهای از ستاد ملی مبارزه با کرونا دربــاره
حضور تماشاگران در برنامه ســوال کــرده و
در ایــن مــورد منتظر اعــام نظرستاد است.
بنابراین ممکن است ضبط مسابقه در غیبت

تماشاچیان خیلی طوالنی نشود و با عادیتر
شدن شرایط و رعایت اقدامات بهداشتی،
بــاالخــره شاهد حضور مــردم در استودیوی
«عصر جدید» باشیم .احسان علیخانی درباره
ضدعفونی شدن استودیو و کنترل عوامل و
شرکتکنندگان توسط تیم پزشکی هم به
مردم اطمینان داده است.
▪شانس مهم شبکه  3برای جذب مخاطب

شــبــکــه 3در م ــاهه ــای گــذشــتــه ،روزهــــای
کممخاطبی را پشت سر گذاشته است ،پس
از سریال ن ــوروزی «دوپینگ» که در جذب
مخاطب چندان موفق نبود ،اکنون با سریال
«ســربــاز» و برنامه ویــژه افطار «مثل مــاه» هم
در جذب مخاطب عملکرد موفقی نداشته و
تالش کرده با بازگرداندن برنامه «اتفاق» به
جدول پخش ،این وضعیت را تا حدی جبران
کند .ظاهرا دومین راه حل شبکه 3برای جلب
توجه دوبــاره مخاطبان ،ادامه ضبط مسابقه

تهیهکنندگان فیلم و تلویزیون ایتالیا با تهیه
پروتکلهای ایمنی به منظور آغاز دوبــاره فیلم
برداری ،ماه ژوئن را برای فعالیتهای تولیدی
تعیین کردهاند.
به گــزارش مهر ،با توجه به این که ایتالیا دارد
به تدریج برخی از محدودیتهای قرنطینه را
برمیدارد ،تهیهکنندگان فیلم و تلویزیون این
کشور مشغول تهیه پروتکلهای ایمنی برای
آغاز دوباره فیلم برداری هستند .این صنعت هم
اکنون ماه ژوئن را هدف خود برای آغاز دوباره
فعالیتها تعیین کرده است .ایتالیا با حدود ۳۰
هزار مرگ بعد از بریتانیا دومین کشور مرگبار
شیوع ویروس کرونا در اروپا بوده و در تالش برای
کاهش میزان ابتالست.
از روز چهارم مه این کشور وارد «فاز دوم» تدابیر
خــود شــد و تــعــدادی از محلهای کــار دوبــاره
بازگشایی شدند .در همان روز ،منطقه مرکزی
التزیو که مرکز اصلی صنعت فیلم و تلویزیون
است ،اعالم کرد میخواهد دوباره پروژهها را از
سر بگیرد .این باعث شد برخی رسانههای محلی
بگویند تولید فیلم و سریال دوبــاره آغــاز شده
است اما احیای فعالیتها کاری بسیار پیچیده
خواهد بود.
حدود  ۴۰پروژه فیلم برداری از جمله  ۱۷فیلم
سینمایی و  ۱۹ســریــال تلویزیونی بــه خاطر
قرنطینه در مــاه مــارس متوقف شدند که باید
دوباره به تدریج راهاندازی شوند .یکی از آنها
«سوبورا» سریال ایتالیایی اورجینال نتفلیکس
است که تنها چند روز با پایان فیلم برداری فاصله
داشت.

▪اثر غیبت تماشاگران بر «عصر جدید»

غیبت تماشاگران تاثیر مستقیمی بر «عصر
جدید» خواهد داشــت .همان طور که در دو
قسمت آخر «عصر جدید» دیدیم ،استودیوی
خالی از تماشاگر ،هیجان و تشویقهای آنها
در جذابیت مسابقه بیتاثیر نیست .مهمتر
از ایــن مسئله ،احتماال قضاوت داوران هم
تغییرات جزئی خواهد داشت ،چون دیگر رای
آ نهــا نمیتواند مساوی باشد و تماشاگری
نیست کــه تصمیم دربـــاره حــذف یــا حضور
شرکتکننده در فینال آن قسمت به رایشان
گذاشته شود ،بنابراین داوران ناچار هستند
طوری رای بدهند که تکلیف شرکتکننده
بنابر رای آنها مشخص شود.

مائده کاشیان  -روز شنبه قسمت پایانی
سریال نمایش خانگی «کرگدن» اثر کیارش
اسدیزاده ،توزیع شد و این مجموعه به پایان
رســیــد .ایــن ســریــال نسبت بــه سریا لهای
مــلــودرام و خانوادگی نمایش خانگی ،اثر
متفاوتی بــود کــه میتوانست بــا استقبال
خــوب مخاطبان مواجه و دیــده شــود امــا به
دالیــل مختلفی که به حاشیه و متن سریال
برمیگردد ،ایــن اتفاق نیفتاد و «کرگدن»
بسیار کمتر از ظرفیتی کــه داش ــت مــورد
استقبال قرار گرفت.

بعضی مخاطبان گذاشته بود اما عــد های از
تماشاگران هم آن را نپسندیدند .عالوه بر این
که تقطیع زمانی ،پیچیدگیهایی را در قصه
ایجاد کرده بود ،خود داستان هم کمی پیچیده
بود بنابراین کار «کرگدن» برای جلب نظر عامه
مخاطبان سختتر شد.
▪زیر سایه «مانکن»

متعدد غیرقابل پیشبینی و گر هگشاییها
بودیم« .کرگدن» با شروع خوب میتوانست
مخاطب را تا انتها به دنبال خود بکشاند اما
این اتفاق نیفتاد.
▪روایت غیرخطی

یکی از ویــژگـیهــای ســریــال «کــرگــدن» که
هم به نفع و هم به ضرر آن تمام شد ،سبک

روایت غیرخطی آن بود .فلشبکهای متعدد
در سریال ،مخاطب را از کاراکترها و ابعاد
مختلف قصه آگــاه میکرد و داســتــان هیچ
نظم زمانی خاصی نداشت ،به همین دلیل
تماشاگر باید با پس و پیش کردن فلشبکها
در ذهن خود،از ماجرای قصه و چگونگی رخ
دادن بعضی اتفاقات با خبر می شد .اگرچه
این سبک روایت ،چالش جذابی را پیش روی

حمیدلوالییهفتهآیندهباسریال
کمدی «موچین» به کارگردانی
حسین تــبــریــزی ،بــه نمایش
خانگیمیآید.اینمجموعهقرار
بود از هشتم اردیبهشت توزیع
شودامازمانانتشارآنبهتعویقافتاد.
برزو ارجمند در تیزر تبلیغاتی
تلویزیونی یک نشان تجاری
مواد غذایی حاضر شده است.
عــاوه بــر او ،ایــن روزه ــا آتیال
پسیانی ،امین حیایی و شقایق
دهــقــان نیز در آگهی محصوالت مختلف در
تلویزیون دیده میشوند.
نــویــد مــحــمــودی در بــرنــامــه
«ش ـبگــرد» دربـــاره مشکالت
مهاجران افغانستانی در ایران
و فــرزنــدان آنهــا که در ایــران
متولد میشوند ،صحبت کرده
و از مسئوالن خواسته دستوری دهند تا این
مشکالت حل شود.

سینمای ایران

چرا سریال نمایش خانگی «کرگدن» با حضور ستارههایی چون مصطفی زمانی و سارا بهرامی ،توفیق چندانی نیافت؟

▪شروع ناموفق

آغازبهکار سینمای ایتالیا
تا  20روز دیگر

پربیننده خود یعنی «عصر جدید» حتی بدون
حضور تماشاگران است .طبیعتا این راه حل
جواب خواهد داد و پخش دوباره «عصر جدید»
به سود این شبکه خواهد بود.

«کرگدن» عامهنپسند

سریال «کــرگــدن» در قسمت نخست خوب
عمل کرد و مخاطب متوجه شد که با سریال
متفاوتی روبهروست اما در چند قسمت بعدی،
به اندازه کافی مطابق سلیقه مخاطبان پیش
نرفت ،به همین دلیل تعداد زیادی از مخاطبان
انگیزهای برای دنبال کردن سریال نداشتند.
نیمه اول سریال ریتم بسیار کندی داشت و
بیشتر به آشنایی مخاطب با زندگی و پیشینه
پنج شخصیت اصلی داستان مربوط بود ،شاید
بتوان گفت قصه تقریبا از قسمت  10سریال به
جریان افتاد و پس از آن ،ناگهان شاهد اتفاقات

اصـــغـــر فــــرهــــادی در فیلم
«قــهــرمــان» ،بیشتر از حضور
بازیگران بومی شیراز استفاده
خواهد کرد .شبکه آرته فرانسه
از سرمایهگذاران فیلم است
و عــاوه بر فرهادی ،شرکت ممنتو فیلمز نیز
تهیهکنندگی آن را برعهده دارد.
علی مصفا فیلم «جهان با من
برقص» ساخته سروش صحت
را آماده توزیع در نمایش خانگی
دارد .ایــن فیلم که در اکــران
عمومی شــش و نیم میلیارد
تومان فروخت ،احتماال خرداد ماه در این رسانه
منتشر میشود.

▪تغییر جدول پخش شبکه 3

تعطیلی ضبط «عصر جدید» ،جــدول پخش
تلویزیون را تغییر داد .قرار بود این مسابقه
پیش از نوروز شنبه و یک شنبهشب روی آنتن
برود .دو قسمت اول مسابقه طبق برنامهریزی
 17و  18اسفند روی آنتن رفت اما قسمت
سوم و چهارم پیش از سال جدید پخش نشد
و برای این که مسابقه در تعطیالت نوروز هر
شب به پخش برسد 24 ،و  25اسفند بازپخش
دو قسمت ابتدایی روی آنتن رفت و دلیل این
اتفاق هم استقبال مخاطبان اعــام شد! از
آن جایی که  7قسمت از مسابقه برای پخش
در تعطیالت عید باقیمانده بــود ،شبکه 3
هر قسمت را طی دو شب روی آنتن فرستاد
تا کنداکتور شبکه  3در هفته دوم تعطیالت
نوروز ،از «عصر جدید» خالی نماند.

چهره ها و خبر ها

زمان توزیع سریال «کرگدن» نیز یکی دیگر
از دالیلی است که به دیده شدن آن ضربه زد.
مجموعه «کرگدن»  16آبان  98زمانی منتشر
شد که سریال پرمخاطب «مانکن» در حال
توزیع و همه توجهات به سمت آن بود ،به همین
دلیل زیر سایه سریال «مانکن» قرار گرفت.
رقابت با یک ملودرام عامهپسند که ماجراهای
محبوب مخاطبان مانند مثلث عشقی و انتقام
را به نمایش میگذاشت ،کار سادهای نبود و
«کرگدن» از پس آن برنیامد .این مجموعه در
انتهای راه هم با مشکالتی برای توزیع روبهرو
بود .نسخه فیزیکی سریال از قسمت  ،19به
بهانه شیوع ویــروس کرونا دیگر توزیع نشد
و د ی و ی دی  8قسمت پایانی در دسترس
مخاطبانی که از این طریق سریال را دنبال
میکردند ،قرار نگرفت.

آغازمجددفیلمبرداریآثارسینمایی
تولیداتسینماییبارعایتدستورالعملستادملی
مبارزهباکروناادامهپیدامیکند.
روابط عمومی سازمان سینمایی اعالم کرد« :پیرو
اطالعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر امکان
آغاز فعالیتهای تولیدی کشور با رعایت ضوابط
بهداشتی اعالمشده ستاد و با توجه به آغاز فعالیت
آثار نیمهتمام دارای مجوز از این سازمان بهآگاهی
متقاضیان دریافت پروانه ساخت میرساند که
فعالیت شوراهای بررسی و صدور پروانه ساخت ،به
زودی آغاز خواهد شد و متقاضیان جدید میتوانند
مــدارک مورد نیاز را در سامانه سازمان سینمایی
بارگذاری کنند ».در این اطالعیه همچنین آمده
است« :ایجاد شرایط برای رعایت دستورالعملها
اعمازمواردمربوطبهرفتوآمدگروهوفاصلهگذاری
حینفعالیتدرزمرهحقوقهمکارانهرپروژهاست
که اطمینان داریم تهیهکنندگان محترم به اجرای
آنهااهتمامالزمراخواهندداشت.ضمنادرصورتی
کهضوابطیادشدهرعایتنشود،هریکازهمکاران
میتوانندمراتبرابرایرسیدگیفوریبهادارهکل
نظارت بر تولید یا خانه سینما اطالع دهند تا ضمن
رسیدگی،تصمیمدربارهادامهیاتوقففعالیتپروژه
مدنظرگرفتهشود».

