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جدایی سیامک از مهران!

تلویزیون

ساخت یک سریال با محوریت
امام حسین(ع)
سریال «نجال» با محوریت امام حسین(ع) ساخته
میشود.
به گــزارش پایگاه اطال عرسانی سیما« ،نجال»
اولین تجربه سریالسازی خیرا ...تقیانیپور با
داستانی حول امام حسین(ع) و عاشقانهای در
سال  ۵۸به زودی کلید میخورد .این سریال در
سال  ۵۸روایت میشود که البته ربط خاصی
به انقالب اسالمی و دفاع مقدس نــدارد ،بلکه
عاشقانهای است که حول امام حسین(ع) روایت
میشود.
«نجال» احتماال در حــدود  ۱۵یا  ۱۶قسمت
ساخته می شود و در خرداد ماه تصویربرداری
آن در تهران و آبادان شروع خواهد شد .گفتنی
است تهیهکنندگی این مجموعه برعهده سعید
سعدی خواهد بود.

سینمای ایران

هفتهای  2فیلم در اکران آنالین
بــا گذشت بیش از یــک مــاه از طــرح سینمای
آنالین که از  ۲۴فروردین با اکران فیلم «خروج»
فعالیتاش را آغــاز کــرد ،آمارها از حــدود نیم
میلیون بلیت فروش رفته در مجموع پنج فیلم به
نمایش درآمده در فیلیمو و نماوا خبر میدهند.
به گزارش روابط عمومی فيليمو و نماوا ،طرح
سینمای آنــایــن از  ۲۴فــروردیــن  ۹۹بــرای
حمایت از سینمای ایران در بحران متاثر از شیوع
بیماری کرونا با نمایش فیلم «خروج» آغاز به کار
کرد که در ادامــه این مسیر چهار فیلم «طال»،
«زیرنظر»« ،مهمانخانه ما هنو» و «تیغ و ترمه»
نیز به آن پیوستند .با گذشت بیش از یک ماه از
شروع این طرح و در ادامه روند اطالعرسانی از
تعداد بلیتهای فروش رفته ،حدود نیم میلیون
بلیت در مجموع دو پلتفرم فيليمو و نماوا تاکنون
خریده شده است .این آمار خبر از گردش مالی
حدود  7/5میلیارد تومانی برای سینمای ایران
میدهد.
در طرح اکران آنالین که بلیت آن  ۱۵هزارتومان
قیمت گذاری شده و هر بلیت تا هشت ساعت پس
از خرید اعتبار تماشا دارد ،متناسب با متغیرهای
بازدید در شبکه نمایش خانگی ،برای هر بلیت
حداقل  2.5تماشاگر در نظر گرفته میشود.
به همین ترتیب میتوان بیش از یک میلیون و
 ۲۵۰هزار تماشاگر را در مدت یک ماه از شروع
طرح اکران آنالین برای این پنج فیلم برآورد کرد.
همچنین به دلیل تعلق گرفتن بدون واسطه ۷۰
درصد از درآمد فروش به صاحب اثر ،در مجموع
بیش از  50فیلم متقاضی اکران آنالین هستند و
تصمیم بر این است که این طرح با اکران هفتگی
حداقل دو فیلم ادامه یابد.

سینمای جهان

انفجار هواپیمای واقعی
در فیلم جدید نوالن
کریستوفر نــوالن در شرف اکــران آخرین فیلم
خود به نام «انگاشته» قرار دارد که چند روز پیش
جدیدترین تریلر آن و انفجار یک هواپیمای واقعی
نیز منتشر شده بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،کریستوفر
نوالن برای یکی از صحنههای اکشن و انفجاری
فیلم سینمایی «انگاشته» یک هواپیمای واقعی
را منفجر کــرده اســت .این تصادف و انفجار در
پایان آخرین تریلر این درام جاسوسی با موضوع
وارونگی زمان دیده شد .جان دیوید واشینگتن،
بازیگر شخصیت بدون نام و اصلی فیلم ،گفته
است که کل تیم سازنده فیلم زمانی که نوالن این
سکانس را ضبط کرده بود ،هیجانزده بودند .او
گفت« :یک هواپیمای واقعی بود که با برخورد به
یک ساختمان واقعی منفجر شد .ما و تمام عوامل
اینفیلمشاهدآنبودیم.واقعاباورنکردنیبود.هر
چیزی که شما در تریلر دیدید ،واقعا اتفاق افتاده
است ،حداقل تا شبی که من در آن جا بودم».
توتال فیلم نیز در جزئیات جدیدی که از این فیلم
منتشر کــرده میگوید بــرای این سکانس یک
هواپیمای بوئینگ  ۷۴۷خریده شده بود.
نوالن به توتال فیلم میگوید« :من در نظر داشتم
از تکنیک مینیاتو رها و ترکیب با جلو ههای
ویــژه استفاده کنم .با ایــن حــال زمانی که در
جستوجوی لوکیشن در کالیفرنیا بودیم،
مجموعه وسیعی از هواپیماهای قدیمی را کشف
و حساب کردیم و متوجه شدیم که خرید یک
هواپیمای واقعی و اجرای این سکانس جلوی
دوربین به صرفهتر از مینیاتو رها و جلو ههای
رایانه ای خواهد بود».
اکران فیلم سینمایی «انگاشته» برای تاریخ ۱۷
ژوئیه  ۲۷( ۲۰۲۰تیر) برنامهریزی شده است.
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مائده کاشیان  -سالهاست که نام سیامک
انصاری در کنار نام مهران مدیری دیده شده
و همکاریهای متعدد آنها سیامک انصاری
را به بازیگر ثابت آثــار مهران مدیری تبدیل
کرده بود ،تا این که سال  97این همکاری در
سریال نمایش خانگی «هیوال» تکرار نشد و
علت غیبت سیامک انصاری در این مجموعه
به یک عالمت سؤال تبدیل شد .معلوم نیست
سریال «هیوال» استثنا بوده یا سیامک انصاری
در کارهای بعدی مهران مدیری هم حضور
نخواهد داشت ،اما این بازیگر پس از جدایی از
مدیری تغییر مسیر داده و دست به تجربههای
تازهای زده است.
▪ 15سالهمکاریبامهرانمدیری

سیامک انصاری تا پیش از «هیوال» در تمام
سریالهای تلویزیونی و نمایش خانگی مهران
مدیری ایفای نقش کرده بود .اولین همکاری
ایــن بازیگر با مهران مدیری ســال  ،81در
سریال «پاورچین» اتفاق افتاد و پس از آن با
سریالهای دیگری مانند «نقطهچین»« ،جایزه
بزرگ»« ،شبهای برره»« ،باغ مظفر»« ،مرد
دوهزارچهره» و چند سریال دیگر ادامه یافت.
سیامک انصاری آخرین بار سال  ،96به عنوان
بازیگر در نمایشهای برنامه «دورهمی» در

چهره ها و خبر ها

با فیلم سازانی مثل جــواد رضــویــان ،داریــوش
مهرجویی ،مسعود کیمیایی و روحا ...حجازی،
همکاری کرد که به جز «زهرمار» بقیه آثار هنوز
اکران نشدهاند .البته سیامک انصاری پیش از
اینهمباآثارکارگردانانمختلفیدرسینمادیده
شده بود اما در این فیلمها معموال نقش اصلی را
بازینمیکردوچندانوجههسینمایینداشت.
▪ورودبهعرصهکارگردانی

شبکه نسیم دیده شد و پس از آن سری جدید
برنامه در غیبت او و با تغییر بازیگران تولید
شد .بنابراین سابقه حضور سیامک انصاری
در سریا لهای مهران مدیری ،به  15سال
میرسد .انصاری تقریبا در همه این آثار نقش
یکسانی را بــازی مـیکــرد .او معمو ًال نقش
شخصیت عاقل و ســاد های را داشت که بین
آد مهــای کمهوش و ساد هلوح گیر میافتد.
تالشهای او برای قانع کردن آنها در مسائل
مختلف و دردسرهایی که این افراد با بالهت
خود برای او ایجاد میکردند ،موقعیتهای
کمدی قصه را میساخت.

▪جداییبا«هیوال»

سال 97وقتیخبرهمکاریدوبارهمهرانمدیری
با پیمان قاسم خانی و ساخت سریال نمایش
خانگی«هیوال»منتشرشد،همهتصورمیکردند
کهقطعاسیامکانصارینقشاصلیاینمجموعه
را بازی میکند و منتظر اعالم اسامی بازیگران
دیگربودند،باتوجهبههمکاریچندینوچندساله
ایندوبایکدیگر،اینپیشبینیاصالعجیبنبود،
امابااعالمنامبازیگراناینسریال،غیبتسیامک
انصاریهمهراغافلگیرکرد.اوپسازاینجدایی
در سینما حضور پررنگی داشت و در فیلمهایی
مانند «زهرمار»« ،المینور»« ،خون شد» و «روشن»

قدم مهمی که سیامک انصاری پس از جدایی از
مهران مدیری و قطع همکاری با او برداشته ،ورود
به عرصه کارگردانی و ساخت سریال تلویزیونی
است .انصاری به همراه جواد رضویان ساخت
سریالکمدی«صفربیستویک»راآغازکردهاست
و عالوه بر کارگردان ،به عنوان بازیگر نیز در این
پروژهحضوردارد.باتوجهبهسابقهایکهاینبازیگر
در تلویزیون دارد ،تجربه جدید او اتفاق مهمی در
کارنامهاش خواهد بود .همچنین او در تلویزیون
بازیگر اصلی سریالهای مهران مدیری بوده و
بازی در سریالی به کارگردانی خودش و جواد
رضویان ،برای مخاطبان هم اتفاق تازهای خواهد
بــود .ساخت این سریال و بــازی در آن ،به دیده
شدنسیامکانصاریپسازسالهادرجایگاهی
مستقل از بازیگر اصلی آثار مهران مدیری ،تاثیر
مهمی در زندگی حــرفـهای او خواهد داشــت.

تداومخوشبینیامینحیاییورویگردانیناگهانیآریا از ورزش
آنالیز آرای داوران مسابقه «عصر جدید» در فصل دوم و تغییرات آن نسبت به فصل نخست

یکیازجذابیتهایمسابقه«عصرجدید»،آنالیز
وتحلیلآرایداوراناست.دراینتحلیلوبررسی
از تعداد آرای سفید و قرمز گرفته تا میزان آرای
مثبت به رشتههای مختلف ،نکات جالبی دیده
ی است
میشود که بعضی از آنها مطابق تصور 
کهمخاطبدارد،بعضیازآنهاهمکامالمتضاد
باتصورغالباست.
▪امینحیایی

امین حیایی داور خوشبین و مثبتنگر مسابقه،
ایــن بــار هم در فصل مقدماتی «عصر جدید»
بیشترین آرای سفید را دارد و در مقایسه با سری
گذشته تغییر رویه نداده .حیایی برخالف سری
قبل که بیشترین رای را به رشتههای ورزشی
داده بود ،در سری جدید بیشترین آرای سفید
را به رشتههای هنری اختصاص داده است.
وی در مقایسه با دیگر داوران بیشترین رای را
به رشتههای خوانندگی و موسیقی داده است.
حیایی زنگ طالییاش را به صدا درآورده و رای
ممتنعنداشتهاست.

داور

سفید

قرمز

ممتنع

آریا عظیمینژاد
امین حیایی
بشیر حسینی
رویا نونهالی

49
61
59
58

20
9
11
7

2
0
0
6

▪سیدبشیرحسینی

سیدبشیر حسینی در مرحله مقدماتی سری
اول «عصر جدید» بیشترین رأی را به رشتههای
سرگرمی داده بــود ،امــا ایــن بــار توجه ویــژهای
به استعدادهای ورزشــی داشته است .البته او
در مقایسه با سه داور دیگر بیشترین رأی را به
سرگرمی داده ،اما در مقایسه با عملکرد خودش
در سری اول ،تغییر رویه داشته است .رأی این
داورهممانندامینحیاییتابهحالمسدودنشده
ورأیممتنعنداشتهاست.سیدبشیرحسینیهم
زنگ طالیی را زده و تا به حال رأی خود را تغییر
ندادهاست.

زنگ
طالیی
0
1
1
0

▪آریاعظیمینژاد

علمی و
آموزشی
3
4
4
4

ورزشی

هنری

13
16
17
15

13
19
15
15

آریا عظیمینژاد مانند سری اول «عصر جدید»،
کمترین آرای سفید را داشته .آرای او تقریبا
بین رشتههای مختلف تقسیم شده اما در سری
دوم برخالف سری قبلی که بیشترین میزان
آرای سفیدش یعنی  78درصد آن به رشتههای
ورزشی اختصاص داشت ،کمترین رای سفید
را به رشتههای ورزشی داده! نکته جالب دیگر
درباره آرای عظیمینژاد این است که او کمترین
رأی مثبت را به استعدادهای حوزه خوانندگی و
موسیقی داده .او تا به حال یک بار رأی قرمز خود
رابهسفیدتغییردادهاست.

▪رویانونهالی

خوانندگی
سرگرمی
و موسیقی
12
5
16
5
14
7
16
6

رویا نونهالی در مرحله مقدماتی سری اول،
مانند سه داور دیگر بیشترین آرای خــود را
به رشتههای ورزشــی داده بــود ،اما در سری
دوم مانند امین حیایی بیشترین رای سفید
را به شرکتکنندگان در حــوزه موسیقی و
خوانندگی داده است .نونهالی در مقایسه با
دیگر داوران ،بیشترین استفاده را از رای ممتنع
کرده و تا به حال ،شش بار رأی او مسدود شده
است .رویا نونهالی هنوز از تنها فرصت زنگ
طالیی خود استفاده نکرده و تا به حال رای
قرمز خود را نیز تغییر نداده است.

پرویز پرستویی با فیلم «آن جا،
هــمــان ســـاعـــت»در سینمای
آنالیندیدهخواهدشد.اینفیلم
سال  97ساخته شده و شهرام
حقیقتدوست ،ماهور الوند و
امیرحسینفتحیدیگربازیگرانآنهستند.
نیکی کریمی این روزها مشغول
بــازی در ســریــال «آقــــازاده» به
کــارگــردانــی بهرنگ توفیقی
استوبهزودیبااینمجموعهبه
نمایشخانگیمیآید.اوآخرین
بارباسریال«ممنوعه»درنمایشخانگیدیدهشد.
سعید آقاخانی در فیلم «مجوز
خـــــروج» کـــــاری از کــیــارش
اسدیزاده بازی خواهد کرد و
در این اثر با پژمان جمشیدی،
نازنین بیاتی و ستاره پسیانی،
همبازی میشود .او فیلم «خون شد» اثر مسعود
کیمیایی را آماده اکران دارد.
محسن کیایی دوشنبه هفته
آینده با ادامه سریال «همگناه»
به کارگردانی مصطفی کیایی،
بــه نــمــایــش خــانــگــی م ـیآیــد.
قسمت  13این مجموعه با یک
هفته تأخیر و در قالب فصل دوم عرضه میشود.
بابک حمیدیان به زودی مرحله
پیشتولید اولین فیلم خود به
نــام «پیرپسر» را آغــاز خواهد
کرد .اکتای براهنی نویسنده و
کارگردان این فیلم است و بابک
حمیدیان تهیهکنندگی آن را برعهده دارد.
بهارهکیانافشاربهزودیبافیلم
«بیوزنی»اثرمهدیفردقادری،
به سینمای آنالین میآید .این
فیلم اواخــر بهمن سال گذشته
اکــــران شــد و اکــنــون بــه دلیل
تعطیلیسینماهاازادامهاکرانانصرافدادهاست.
بهاره رهنما با انتشار پستی از
تولید مستندی به نام «آفــرود
مـــز ههـــا» خــبــر داده اســـت.
محوریت این مستند ،آشپزی
اســت و در  15قسمت ویــژه
شبکه نمایش خانگی ساخته میشود.

