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اکران آنالین ،آخرین امید «زیر نظر»

رضا عطاران که با اولین ساخته مجید صالحی موفقیت ویژهای در گیشه نداشت ،به سینمای آنالین میآید تا رقم فروش فیلم را باال ببرد

جدیدترین «مکس دیوانه»
در راه است
جرج میلر ،خالق دنیای سینمایی «مکس دیوانه»
در گفت وگویی از تصمیم خود برای ساخت اثری
جدید در این حوزه با یک داستان پیشزمینهای
راجع به کاراکتر «فیوروسا» سخن گفت.
به گزارش صبا ،جرج میلر کارگردان  ۷۵ساله
هالیوود قصد دارد ،دنیای مجموعه فیلمهای
«مکس دیوانه» را با ساخت اثری پیشدرآمد راجع
به کاراکتر «امپراتور فیوروسا» که شارلیز ترون
آن را در «مکس دیوانه :جاده خشم» بازی کرده
است ،گسترش بخشد .میلر در گفت وگویی با
نیویور کتایمز در این باره بیان کرد  :این فیلم
داستانی جدید دارد و هماکنون به دنبال بازیگر
زنیاستکهبتواندنقش ۲۰سالگیشارلیزترون
را بازی کند .او ادامه داد که فناوریهای جدید
تغییر سن و استفاده از آنها روی خود ترون را
مدنظر داشته ،اما در نهایت در بهکارگیری از آن
به نتیجه نرسیده است .میلر گفت« :برای مدت
زمانی طوالنی با خودم میگفتم که از جلوههای
ویژه کامپیوتری برای جوان کردن ترون استفاده
خواهم کرد ،اما االن فکر میکنم به این تصمیم
نزدیک نیستیم .با وجود حرکت شجاعانه «مرد
ایرلندی» برای استفاده از این فناوری ،من گمان
میکنم این حوزه کار را غیرطبیعی میکند».

مائده کاشیان  -پس از دو فیلم «خــروج» و
«طــا» ،حاال «زیر نظر» به کارگردانی مجید
صالحی ،سومین فیلمی است که به سینمای
آنالین راه پیدا کرده و قرار است از روز دوشنبه
در سرویسهای ویاودی نمایش داده شود.
تفاوت مهم این فیلم با دو اثر دیگری که در
سینمای آنالین اکران شدند  ،این است که از
اکران «زیر نظر» چند ماه میگذرد و فیلم قبال
به صورت عمومی به نمایش درآمده است ،اما
به دالیلی مانند شرایط خاصی که زمان اکران
فیلم وجــود داشــت« ،زیــر نظر» فــروش قابل
توجهی در گیشه نداشت.
▪شکست امید گیشه 98

حضور بازیگر محبوبی مانند رضا عطاران در
فیلم ،مهمترین ویژگی «زیر نظر» بود که باعث
میشد پیش از اکران ،فروش خوبی برای فیلم
پیشبینی شود و جزو امیدهای گیشه سال
 98باشد ،اما در اکران عمومی اتفاق دیگری
رقم خــورد« .زیر نظر» در دو ماه اکــران ،تنها
 8.5میلیارد تومان فروخت که این رقم برای
فیلمی با بازی پولسازترین بازیگر سالهای
اخیر سینمای ایران ،اصال عدد قابل توجهی
به حساب نمیآید .این فیلم سال  97ساخته
شد و جزو گزینههای اکران نوروز  98بود اما
در نهایت از اکران عید نوروز حذف شد .پس از
نوروز امیدها به نمایش این فیلم در اکران عید
فطر بود اما باز هم جای این فیلم در فهرست
اکران عید فطر خالی بود .سرانجام «زیر نظر»

را برای فروش از دست داده بود و رقم فروش
نمیتوانست خیلی باال برود.
▪تغییر هویت سینمای آنالین

مهرماه  98پروانه نمایش گرفت .باتوجه به
طوالنی شدن روند صدور پروانه نمایش ،این
شائبه به وجــود آمــد که احتماال اصالحیه و
ممیزیهایی در فیلم اعمال شده است.
▪اکران «زیر نظر» در شرایط نامناسب

فیلم «زیــر نظر» چهارم د یمــاه سال  ،98به
صــورت عمومی اک ــران شــد و در اولــیــن ماه
اکــــران ،روزهــــای پرالتهابی را پشت سر
ن و قطعی سراسری
گذاشت .به دلیل وقایع آبا 
اینترنت در کــشــور ،شــرایــط طــوری بــود که
اولویت یا دغدغه مردم سینما رفتن نبود .پس
از آن هم اتفاقات مهم دیگری مانند شهادت
سردار حاجقاسم سلیمانی و سقوط هواپیمای
اوکراینی رخ داد که باعث شد در کشور عزای

عمومی اعالم شود و سینماها تعطیل شوند.
پــس از بازگشایی سینماها هــم تاثیر این
اتفاقات در جامعه از بین نرفته بود و سینماها
روزهــای بیرونقی را تجربه میکردند .این
شرایط «زیــر نظر» را با توقف و سپس افت
فروش روبهرو کرد .به هر حال فیلم در همین
وضعیتی که اتفاقی پیش آمده بود به مدت دو
ماه روی پــرده سینماها بود تا این که شیوع
ویروس کرونا سینماها را به تعطیلی کشاند.
حتی اگر فرض کنیم ویروس کرونا شیوع پیدا
نمیکرد و سینماها طبق روال عــادی خود
آثاری را اکران میکردند ،اواخر اسفند کمدی
پر فروش «خوب ،بد ،جلف  »2اکران شد و پس
از آن هم فیلمهای اکران نوروزی  99در راه
بودند ،بنابراین «زیر نظر» عمال شانس خود

اکنون «زیــر نظر» پس از دو مــاه نمایش در
سینماها ،زمانی که به طور طبیعی یا باید تا
زمان بازگشایی سینماها منتظر میماند یا قید
ادامه اکران را میزد ،قرار است در سینمای
آنالین به اکــران خود ادامــه دهد .با توجه به
این که «زیر نظر» قبال اکران شده ،میتوانست
برای توزیع در نمایش خانگی آماده شود اما
به نظر میرسد صاحبان فیلم ،اکران آنالین
را فرصت تازهای برای فروش فیلم دیدهاند و
قصد دارند آخرین شانس خود را برای فروش
بیشتر امتحان کنند .ایــن در حالی است
که در ابتدا ،قرار بود اکــران آنالین فرصتی
باشد بــرای تماشای آثــاری که تا به حــال به
نمایش درنیامدهاند و برای اولین بار از طریق
سرویسهای ویاودی دیده شوند ،اما اگر قرار
باشد این روند ادامه داشته باشد و فیلمهایی
که در اکــران عمومی شکست میخورند،
نمایش خــود را به اســم سینمای آنالین در
ویاودیها ادامه دهند ،معنای اکران آنالین
به کل تغییر خواهد کرد و سینمای آنالین به
حاشیه خواهد رفت .باید تفاوتی میان نمایش
خانگی و سینمای آنالین وجود داشته باشد و
مرز میان آنها مشخص باشد ،نه این که برای
تماشای فیلمها در نمایش خانگی ،به نوعی
بلیتفروشی انجام شود.

«صورتزخمی» بازسازیمیشود
مارک والبرگ
در فیلم جاسوسی نتفلیکس
مارک والبرگ در حال مذاکره با نتفلیکس است
تا به فیلم جاسوسی «آدم ما در نیوجرسی» ملحق
شود.
به گزارش مهر ،مذاکره با مارک والبرگ شروع
شده تا او بهعنوان تهیهکننده و بازیگر به فیلم
«آدم ما در نیوجرسی» بپیوندد .اگر این مذاکرات
به نتیجه برسد والبرگ در نقش شخصیتی مانند
«جیمز باند» بازی خواهد کرد .دیوید گوگنهایم
نویسنده «خانه امن» اکنون در حال مذاکره است
تا فیلم نامه را گسترش دهد و به نتیجه برساند.
استیون لوینسون که ایده داستان را ارائه کرده
نیز در کنار والبرگ از تهیهکنندگان پروژه خواهد
بود.
والبرگ و لوینسون با نتفلیکس در کمدی اکشن
«محرمانه اسپنسر» به کارگردانی پیتر برگ
همکاری کرده بودند .نمایش این فیلم از ۶مارس
بهصورت آنالین شروع شد .والبرگ در آن فیلم
هم بازیگر نقش اصلی و هم تهیهکننده بود.
«تبدیل شوندگان :آخرین شوالیه» ۲۲« ،مایل»،
«خانه بابا  »۲و «خانواده فــوری» از جدیدترین
فیلمهای والبرگ هستند.

لوکاگوادانینوکارگردانایتالیایینسخهجدید
فیلم معروف «صورت زخمی» را پس از سالها
با فیلم نامهای از برادران کوئن برای شرکت
یونیورسال مقابل دوربین میبرد.
به گزارش ایسنا ،یونیورسال پیکچرز از سال
 ۲۰۱۱پــروژه ساخت فیلم جدید «صــورت
زخمی» را در برنامه داشت و در ابتدا دیوید آیر و
آنتونی فوکوا برای کارگردانی این فیلم در نظر
گرفته شده بودند ،اما در نهایت لوکا گوادانینو
کــارگــردان نامزد اسکار ایتالیایی به عنوان
کارگردان این فیلم انتخاب شد.
اولین فیلم «صورت زخمی» در سال ۱۹۳۲

به کارگردانی هاوارد هاوکس و ریچارد راسن
و بازی پل مونی ساخته شد و پس از آن برایان
دیپالما در سال  ۱۹۸۲فیلم جدید «صورت
زخمی» را برای شرکت یونیورسال ساخت و آل
پاچینو در نقش اصلی «تونی مونتانا» گانگستر
کوبایی بازی کرد.
نسخه جــدیــد فیلم «صــــورت زخــمــی» در
ل ـسآنــجــلــس مــقــابــل دوربـــیـــن مـــــیرود و
برادران کوئن هم در سه سال اخیر به عنوان
نویسندگان فیلم نامه با این پروژه سینمایی
همکاری داشتهاند و نسخه اولیه فیلم نامه
نیز توسط گرت دانــت ،جاناتان هرمان و پل

آتاناسیو نوشته شده است .دایالن کالرک نیز
تهیهکننده این فیلم سینمایی جدید خواهد
بود.
لوکا گوادانینو در سال  ۲۰۱۷فیلم «مرا با نام
خودت صدا کن» را ساخت که در چهارشاخه
نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار از جمله
بهترین فیلم نامه نامزد جایزه شد و در نهایت
جایزه بهترین فیلم نامه اقتباسی را به خانه
برد .این کارگردان و فیلم نامهنویس
ایتالیایی ،ساخت قسمت دوم این
فیلم با عنوان «پیدایم کن» را هم
با بازیگران قسمت اصلی شامل تیموتی

ش ــل ــم ــی ،آرمــــی
هــمــر و مــایــکــل
اس ــت ــل ــب ــرگ در
برنامه دارد.

چهره ها و خبر ها
امین حیایی برای بازی در فیلم
کمدی «رقصنده» به کارگردانی
بهمنگودرزی،بایدبههنگکنگ
سفرکند.آغازفیلمبرداریوکلید
خوردن این اثر ،بستگی به زمان
بازشدنمرزهاوادامهپروازهاخواهدداشت.
جـــــواد رضــــویــــان بـــه زودی
تصویربرداری سریال کمدی
«نیوجرسی» را آغــاز خواهد
کــرد .ایــن مجموعه بازگشت
طنزهای  90شبی به تلویزیون
محسوب مــیشــود .سیامک انــصــاری دیگر
کارگردان این سریال است.
احسان علیخانی از فردا مسابقه
«عــصــر جـــدیـــد» را بـــا حــضــور
تماشاگران ضبط میکند .ثبت
نام تماشاچیان بــرای حضور در
قسمت جدید مسابقه با ظرفیت
محدود،دیروزدرسایتمسابقهانجامشدهبود.
عـــبـــدالـــرضـــا کـــاهـــانـــی در
اینستاگرامش نوشته در صورت
اجــازه شریکش بــرای نمایش
اینترنتی فیلم «ارادتــمــنــد،
نازنین ،بــهــاره ،تینا» ،درنــگ
نمیکرد.پیشترسعیدخانییکیازتهیهکنندگان
فیلم با این اقدام مخالفت کرده بود.
سعید نعمتا ...تصویربرداری
سریال خود به نام «زمین گرم» را
دوبارهازسرگرفتهاست.هنوزنام
بازیگران این سریال اعالم نشده
اما پیشتر کامران تفتی در یک
برنامهتلویزیونیخبرازبازیخوددرسریالدادهبود.
آنتونیا شرکا منتقد سینما با
انتشار پستی در اینستاگرامش
از ســریــال «س ــرب ــاز» تمجید
کـــــرده ،او در ایـــن پــســت از
نـــریـــشـــن ،گ ــفــتوگ ــوه ــای
درونی شخصیتها و کاراکتر «یلدا» به عنوان
ویژگیهای مثبت سریال یاد کرده است.

