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شبنشینیمعمولیباچهرههادر«شبگرد

عسلاکرانآنالین
پایانماه ِ

»

تازهترین برنامه گفتوگو محور محمد سلوکی در شبکه ، 2چه عیاری دارد؟
تلویزیونمعموالدرماهرمضان،عالوهبرسریالوبرنامههای
ویژه لحظات افطار و سحر ،بخشی از کنداکتور خود را
به برنامههای گفتوگومحور و جنگ شبانه اختصاص
میداد و در ساعات پایانی شب ،در شبکههایی مانند دو
و پنج شاهد چنین برنامههایی بودیم .امسال تنها برنامه
گفتوگومحوری که هرشب روی آنتن م ـیرود ،برنامه
«شبگرد»بااجرایمحمدسلوکیاست.اودرهرقسمتاز
اینبرنامهمیزبانچهرههایمختلفدرحوزههایورزشی،
سیاسیوهنریاست.اینبرنامههمزمانباآغازماهمبارک
رمضان ،از ششم اردیبهشت پخش خود را آغاز کرده و
هرشبساعت 23:30رویآنتنمیرود.
▪ازهنرمندانتامسئوالن

تا به حــال چهرههای شناختهشده مختلفی به برنامه
«شبگرد»دعوتشدهاندوخوشبختانهدایرهمهماناناین
برنامهتنهاازهنرمندانتشکیلنمیشود.بهجزچهرههای
هنری مانند نرگس آبیار ،سینا سرلک ،مرجانه گلچین و
نویدمحمودی،شخصیتهاییمانندهادیساعی،افشین
پیروانیومجیدجاللیدرحوزهورزشوچهرههایسیاسی
مانندعباسموسویسخنگویوزارتخارجه،مهماناین
برنامه بودهاند .جالب آن که مهمان اولین قسمت برنامه
مهدیسلوکیبرادرمجریبرنامهبودومحمدسلوکیدر
اینگفتوگوازتواناییهایبرادرشتعریفوتمجیدهایی
کــرد .میتوان تنوع مهمانان را نقطه قوت «شبگرد»
دانست.معمو ًالبرنامههایگفتوگومحورتلویزیونسعی
میکنندبادعوتازچهرههاجذابیتخودرابیشترکنند،به
همیندلیل تعدادمشخصیازچهرهها،درطولیکسال
به بهانههای مختلف در برنامههای شبکههای گوناگون
تلویزیون دعوت میشوند و شخصیتهای شناختهشده
در حوزههای دیگر احتماال به دلیل جذابیت کمتر ،به این
برنامههادعوتنمیشوند.
▪«شبگرد»مانند«شبگشت»؟

برنامه «شبگشت» با ساختاری نزدیک و اجرای محمد
سلوکی ،دی ماه  97از شبکه دو پخش میشد .البته
نمیتوان «شبگرد» را نسخهای دیگر از «شبگشت»
دانــســت .گــفـتوگــوهــا در «شــبگــرد» در مقایسه با
«شبگشت» ،فضای رسمیتری دارد ،اما در آن برنامه
هم تنها از بازیگران و هنرمندان دعــوت نمیشد و در
«شبگشت» نیز چنین سیاستی در پیش گرفته شده
بود .مسئوالن ،نمایندگان مجلس و چهرههای ورزشی از
کسانیبودندکهدرآنبرنامهحاضرمیشدند.جالبآنکه

عالوهبرنامایندوبرنامه،لوگویآنهاهمشباهتبسیاری
به یکدیگر دارد .در هر دو ،نام برنامه که با فونت مشابهی
طراحیشد هروییکماهدیدهمیشود.
توگوهایغیرچالشی
▪گف 

اجــرای محمد سلوکی در ایــن برنامه نیز قابل بررسی
است .معمو ًال سواالتی که سلوکی از مهمانان «شبگرد»
میپرسد ،چالشبرانگیز نیست و در این برنامه شاهد
یک گفتوگوی معمولی ،بدون حاشیه و چالش هستیم.
گرچه این که بسیاری از برنامهها با هدف وایرال شدن در
فضایمجازی،ازچهرههایخاصیدعوتمیکنندیاروند
گفتوگوراطوریپیشمیبرندکهپسازپایانبرنامه،بریده
ویدئوهایدقایقیازبرنامهدرشبکههایاجتماعیمنتشر
شود،برایبرنامهتلویزیونیمزیتبهحسابنمیآید،امابه
هرحال برنامهای مانند «شبگرد» باید نه با متوسل شدن
به حاشیه ،بلکه با طرح موضوعات جذاب و سواالت مهم
بحثبرانگیز،انتظارمخاطبرادربارهجذابیتگفتوگو،
بــرآورده کند .هرچند عوامل این برنامه ،آگاهانه چنین
ساختاری را برای آن در نظر گرفتهاند ،اما الزمه یک برنامه
گفتوگومحور،محتوایاسبکجذاببرایگفتوگوست.
▪برنامههایشبکه 2بامحمدسلوکی

محمدسلوکیجزومجریانباتجربهوخوبتلویزیوناستو
اجرایاستانداردیدارد،امااینمجریبهتازگیدرشبکه
دوحضورپررنگیداشتهوبرنامههایمختلفیبااجرایاو
پخش شده است .سلوکی اجرای ویژهبرنامه تحویل سال
«دونیمهماه»راکهاز 24اسفند 98رویآنتنرفتبرعهده
داشت و پس از آن اکنون «شبگرد» را اجرا میکند .او
پیش از این هم از دی ماه  97تا تقریبا پایان سال ،برنامه
«شبگشت» را روی آنتن داشت .این که یک مجری چند
ماهوحتییکسالبرنامهایرااجراکندطبیعیاست،اما
ظاهراشبکهدوبرایبرنامههایگفتوگومحورجدیدخود
گزینههایمعدودیبهعنوانمجریدراختیارداردکهیکی
ازافراداصلیآنمحمدسلوکیاست.

تازهترینآمارازفروش«خروج»و«طال»دراکرانآنالین،نشاندهندهافتفاحشهردوفیلماست
مصطفی قاسمیان  -در حــالــی که
فیلیمو و نماوا مدتی است آمار تاز های
از فروش فیلمهای «اکران آنالین» اعالم
نکرده انــد ،دیــروز مدیر روابــط عمومی
سازمان سینمایی در گفتوگو با یک
بــرنــامــه تــلــویــزیــونــی ،آمـــار جــدیــدی از
اکران آنالین ارائه کرد .مسعود نجفی
در گفتوگو با برنامه صبحگاهی «در
انتهای الوند» ،آمار بلیتفروشی برای
اکــران آنالین «خ ــروج» را حــدود 2.5
میلیارد تومان و «طــا» را حــدود 1.5
میلیارد تومان اعالم کرد .این آمار اگرچه
تقریبی است ،اما در غیبت آمار دقیق،
قابل استنادترین چیزی است که منتشر
شده اســت .با تحلیل این آمــار ،همراه
ما باشید.
▪افت سریع فروش

ابـــتـــدا خـــاصـــه آمــــارهــــای رســمــی
منتشرشده را مرور میکنیم« .خروج» به
عنوان نخستین فیلم اکران آنالین ،در
روز اول  34هزار بلیت ،در چهار روز اول
 84هزار بلیت و در  34روز اول حدود
 150هزار بلیت فروخته است« .طال»
نیز در دو روز اول  50هزار بلیت و در 16
روز اول حدود  100هزار بلیت فروخته
اســت .نــمــودار زیــر ،نشاندهنده افت
فاحش فروش هر دو فیلم بعد از روزهای
نخست اســت .نمودار ســوم ،میانگین
فروش پنج فیلم از میان آثار اکرانشده
در سال  98است که در پنج هفته نخست
اکران ،فروشی مشابه «خروج» و «طال»
را تجربه کردند« :جـــا ندار»« ،منطقه
پرواز ممنوع»« ،هزارتو»« ،ایده اصلی»
و «قسم» .هما نطور که در نمودار هم
واضــح اســت ،آثــار اکــران آنــایــن ،افت
بسیار سریعتری را نسبت به آثار اکران
سینمایی تجربه میکنند .جالب این
که پنج فیلم یادشده در نهایت به فروش
میانگین  4میلیارد و  428میلیون تومان
دست یافتند .این در حالی است که افت
فروش فیلمهای اکران سینمایی ،بسیار

فیلم تازه دنی بویل ،درباره جد حضرت نوح(ع)
دنی بویل کارگردان سرشناس انگلیسی فیلم
بعد یاش «متوشالح» را با بــازی مایکل بی .
جــوردن کارگردانی خواهد کــرد .به گزارش
مهر ،دنی بویل کارگردان برنده اسکار که پس
از جدایی از فیلم جدید «جیمز باند» به سراغ
فیلم «دیروز» رفت و فیلمی در دنیای موسیقی
ساخت ،حاال قرار است کارگردان فیلمی شود
که مایکل بــی.جــوردن از بازیگران آن است.
فیلم جدید بویل با عنوان «متوشالح» برای
استودیو برادران وارنر ساخته میشود .سایمون
بوفوی که با بویل در «میلیونر زاغهنشین» و
« ۱۲۷ساعت» همکاری کرده بود نیز انتظار
میرود برای بازنویسی فیلم نامه انتخاب شود.

موضوع اصلی فیلم درباره شخصیتی مذهبی
و جد اعــای حضرت ن ــوح(ع) اســت که طبق
روایتهای انجیل ۹۶۹ ،سال زندگی کرد و با
درگذشت او ،توفان نوح(ع) آغاز شد .اما گفته
شده استودیو در حال تغییر روایت و ایده اصلی
فیلم است .شرکت برادران وارنر مدتی است این
پروژه را تأیید کرده و ابتدا از تام کروز برای بازی
در آن سخن گفته شده بود تا این ظرفیت به وجود
بیاید که فیلم دنبالههایی هم داشته باشد .این
شرکت با موفقیت فیلم «کرید» و ادامههایش،
به مایکل بی.جوردن توجه کرد و سال گذشته
خبر رسید که جوردن به این فیلم پیوسته است.
جوردن به عنوان تهیهکننده هم انتخاب شده

و خود بویل از تهیهکنندگان فیلم خواهد بود.
بــرای بویل «متوشالح» بهعنوان بازگشتی به
فیلمهای دنبالهدار و بزرگ خواهد بود که فراتر
از ساخت فیلمهای با بودجه متوسط است.
جدیدترین فیلم بویل «دیـــروز» بــود که سال
گذشته در حالی که با بودجه  ۲۶میلیون دالری
ساخته شده بود  ۱۵۳میلیون دالر فروش کرد.

تخته گاز سینما -ماشینها در آمریکا
بابازگشاییتدریجیسالنهایسینمادرآمریکا
تاکنون ۲۰۰سینما در سراسر این کشور آغاز به
کار کردهاند که البته اغلب آنها سینما-ماشین
هستند.
به گــزارش ایسنا ،شمار سینماهای فعال در
آمــریــکــای شمالی بــا بازگشایی تدریجی از
هفته گذشته با افزایش تقریبا دو برابری به
 ۲۰۰سینما رسیده و البته بیشتر ظرفیت
سینمایی موجود در آمریکا در انحصار سینما-
ماشینهاستوازمیان ۳۰۶سینما-ماشیندر
آمریکا ۱۵۰ ،سینما در مقطع کنونی به نمایش
فیلم میپردازند .هماکنون ایــاالت تگزاس،

آرکــانــزاس ،جورجیا ،اوکالهاما و داکوتای
جنوبی با کاهش محدودیتهای قرنطینهای و
فاصلهگذاری اجتماعی به سبب شیوع ویروس
کرونا ،شماری از سالنهای نمایش فیلم خود را
وارد چرخه فعالیت کرده اند.
سهمجموعهسینمایبزرگزنجیرهایدرآمریکا
شامل رگال ،ایامســی و سینمارک از اواسط
ماه می به سبب تشدید بحران شیوع ویروس
کرونا در آمریکا سالنهای سینمایی خود را به
روی مخاطبان بستند و حاال انتظار میرود تا
اواسط تابستان اغلب سینماها فعالیت خود را
از سر بگیرند .تا تاریخ ۱۷جوالی نیز هیچ اکران

ادامه«سلمان»بعدازرمضان

تصویربرداری سریال «سلمان فارسی» ،بعد از
ماهمبارکرمضاندرشهرکسینمایینورادامه
خواهدیافتوبخشهایتازهایازفصلبیزانس
سریالدراینشهرک،تصویربرداریمیشود.
به گزارش مهر ،حسین طاهری تهیهکننده این
سریال گفت« :طبق برنامهریزیهای انجامشده
قرار بود بهار امسال برای ادامه تصویربرداری
راهیکشورهایدیگرازجملهترکیهوارمنستان
شویم ،اما به علت شیوع ویروس کرونا این سفر به
زماندیگریموکولشد».طاهریباتأکیدبراین
که ساخت سریال «سلمان فارسی» ،بدون وقفه
ادامه دارد ،به تغییرات ایجاد شده در روند تولید
این سریال اشــاره کرد و افــزود« :بخشهایی از
فصلبیزانسراکهقراربوددرترکیهتصویربرداری
کنیم به داخل کشور از جمله شهرک سینمایی
نور منتقل کردیم ».تهیهکننده سریال «سلمان
فــارســی» بــا بیان ایــن مطلب کــه جابه جایی
لوکیشنها ،نیاز به برنامهریزی مجدد داشت و

این کار بسیار پیچیده و سخت بود تاکید کرد:
«البتهاینجابهجاییهابرایپروژهبزرگیمانند
سریال «سلمان فارسی» اجتنابناپذیر است و
همکاران ما با نهایت انعطاف و حرفهایگری،
پروژه را همراهی میکنند تا این اثر فاخر ملی،
بدونمشکلبهمسیرساختخودادامهدهد».
طاهریبابیاناینکهتصویربرداریاینسریال،
بعد از مــاه مبارک رمضان در لوکیشنهای
داخلکشورازجملهشهرکسینمایینورادامه
خواهدیافت،بررعایتپروتکلهایبهداشتی
ستاد ملی مبارزه با کرونا در تمام مراحل کار
تاکیدکرد.

مهمی در گیشه آمریکا برنامهریزی نشده است.
«عقیده» جدیدترین ساخته کریستوفر نوالن با
آغاز اکران در این تاریخ به احتمال فراوان اولین
فیلم مهمی خواهد بود که با بازگشایی سینماها
رونمایی میشود .در مجموع بیش از  ۴۰هزار
سالن سینمایی در سراسر آمریکا وجود دارد.

میلیارد تومان بوده ،میتوان اطمینان
داشــت که «خـــروج» به مــرز سوددهی
نخواهد رسید ،اما این اتفاق ممکن است
برای «طال» بیفتد.
▪شفافسازی الزم است

کمتر از اکــران آنالین اســت .بنابراین
بسیار بعید به نظر میرسد که «خروج»،
«طال» و سایر فیلمهای اکران آنالین ،به
فروش  4.5میلیارد تومانی برسند.
▪بررسی امکان سوددهی فیلمها

با توجه به قواعد اکران آنالین که توسط
پلتفرمها اعالم شده ،ظاهرا  70درصد
از هزینه بلیت سهم صاحبان فیلمهای
اکــران آنالین است و  30درصــد آن به
پلتفر مها میرسد .این در حالی است
که در اکران سینمایی ،نصف این میزان
به صاحب اثر میرسد .بنابراین تا به حال
حدود یک میلیارد و  750میلیون تومان
به سازندگان فیلم «خروج» و یک میلیارد
و  50میلیون تومان به سازندگان «طال»
رسیده است .همچنین از آن جا که هزینه
تولید «خــروج» و «طال» به ترتیب  9و 3

خروج
طال
میانگین  ۵فیلم اکران شده در سال ۹۸

فیلیمو و نماوا به عنوان دو پلتفرم آنالینی
کــه تــاکــنــون بــه اکـــران فیلمها اقــدام
کردهاند ،آمار چندانی منتشر نکردهاند
که این موضوع خود محل انتقاد است .در
حالی که نتفلیکس به عنوان پیشروترین
سرویس استریم جهان ،برای بسیاری از
محصوالت خود ،به فراخور آمارهایی را
به صورت رسمی ارائه میکند ،اما فیلیمو
و نماوا از این شفافسازی سر باز زدهاند.
طی سه ماه اخیر ،نتفلیکس آمارهایی
از میزان تماشای «اســتــخــراج»« ،مرد
ایرلندی» 6« ،زیرزمینی»« ،ببرشاه»،
«معمای قتل»« ،مرز سهگانه»« ،جعبه
پرنده» و ...منتشر کرده است .نتفلیکس
همچنین هر از چند گــاه آمارهایی از
تماشای مــداوم ( )Bing Watchآثار
خود ارائه میکند .به عالوه به تازگی،
فهرست پربینندهترین آثار این سرویس
با ذکر دقایق تماشای هر اثر منتشر شد.
چنین شفافیتی در پلتفر مهای ایرانی
الزم است تا فیلم ســازان بهتر تصمیم
بگیرند که آیــا فیلمشان را به صورت
آنالین نمایش دهند یا خیر.

چهره ها و خبر ها
مسعودرایگاناحتماالخردادماه
همزمان با ادامه تصویربرداری
سریال «بوم و بانو» ساخته سعید
سلطانی ،بازی در این مجموعه
راازسرمیگیرد.قصهاینسریال
عاشقانهدردورهپهلویاولمیگذرد.
سام درخشانی از امشب دوباره
بــا مسابقه «ایـــران» کــه پخش
آن پیش از ماه رمضان متوقف
شد ،به تلویزیون برمیگردد.
مسابقه «ایران» تا هشتم خرداد
ماه هرشب ساعت  ،23:15روی آنتن شبکه
یک میرود.
مهناز افشار از روز چهارشنبه
بــا فیلم «مهمانخانه مــاه نو»
مــحــصــول مــشــتــرک ایــــران و
ژاپن ،در سینمای آنالین دیده
مــیشــود .ای ــن فیلم ساخته
تاکفومی تسوتسویی ،در سرویسهای ویاودی
قابل تماشاست.
برزو نیکنژاد در گفتوگویی
درباره اکران آنالین «دوزیست»
گفته است که ترجیح میدهد
فیلمش روی پرده سینما دیده
شــود و فعال تصمیمی بــرای
نمایشفیلم«دوزیست»درسینمایآنالینندارد.
مرجانه گلچین جمعه بــا سری
چهارم مسابقه «شــام ایــرانــی »2
ساخته سعید ابوطالب ،در نمایش
خانگیدیدهمیشود.آشامحرابی،
نعیمهنظامدوستونگینمعتضدی
دیگرشرکتکنندگاناینسریهستند.

افشین هاشمی آثار جشنواره
مجازی «تئاتر  +خانه» را داوری
میکند .هدف از این جشنواره،
یادگیری و تقویت جنبههای
آموزشی تئاتر و ترویج این هنر
در میان خانوادههاست و اسامی برندگان عید
فطر اعالم میشود.

