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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها
نــادر طالب زاده کــه بــه دلیل
ابتال به ویروس کووید 19-در
بیمارستان بستری شده بود،
به تازگی از بیمارستان مرخص
شده است و از هفته آینده برنامه
«عصر» را از شبکه افق ،روی آنتن خواهد داشت.

شرط برگزاری آنالین جشنواره فجر
رئیس سازمان سینمایی در نشست رسانه ای
مجازیبهسواالتاهالیرسانهپاسخداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی
و سمعی بصری ،حسین انتظامی درباره احتمال
برگزاری آنالین جشنوارههای سینمایی گفت:
«دوســتــان ما در دبیرخانههای پنجگانه دارنــد
مدلهای مختلف برگزاری جشنواره آنالین را
بررسی میکنند تا متوجه بشویم چقدر از این
جشنوارهها را میتوانیم به شکل سنتی و معمول
و چقدر از این جشنوارهها را میتوانیم به شکل
آنالینبرگزارکنیم.امیدوارهستیمبهزودیبهیک
جمعبندیبرسیم.شایدبشودظرفیتهاییبرای
برگزاری جشنواره فیلم کوتاه و مستند به شکل
آنالین ایجاد کــرد ».وی دربــاره امکان برگزاری
آنالینجشنوارهفیلمفجرتأکیدکرد«:بخشیازاین
موضوع به تعداد تولیدات برمیگردد .دسترسی
به فناوری برای جلوگیری از سرقت فیلمها دشوار
است .طبیعتا برای آنها امکان حضور نیست .تا
این لحظه در هیچ جای دنیا تضمینی برای عدم
سرقتوجودندارد.مادرحالبررسیراهکارهای
احتمالی هستیم ،ولی در جشنواره فیلم کوتاه با
توجه به این که  7هزار فیلم خارجی و حدود 500
فیلم کوتاه داخلی آماده است و کمتر جنبه تجاری
دارد ،شاید فرصت مناسبی باشد برای برگزاری
جشنوارهآنالین».

تلویزیون

بازگشت «اتفاق» از شهریور
تولید برنامه «اتفاق» با اجــرای رضا رشیدپور که
مدتی به دلیل شرایط کرونایی متوقف شده بود،
با تغییراتی در دکور بهزودی از سر گرفته میشود
و این برنامه از شهریور ماه به کنداکتور شبکه ۳
بازمیگردد.
مدیر روابط عمومی برنامه «اتفاق» در پاسخ به مهر
گفت« :این برنامه به دلیل شیوع بیماری کرونا و
محدودیتهایارتباطیوپروتکلهایبهداشتیاز
آوردنحدودهزارنفرتماشاچیبرایبرنامهاصلی
خود محروم است اما این روزها در حال تغییراتی
در دکور و حال و هوای برنامه هستیم و تا پایان این
هفتهاینتغییراتصورتمیگیرد وعواملبرنامه
آمادهضبطبرنامهخواهندشد».ویافزود«:تالش
سازندگان بــرای تغییرات برنامه با هدف حفظ
سالمت تماشاچیان و عوامل خواهد بود و پخش
مجدد«اتفاق»ازشهریورماهآغازخواهدشد».

رضــــا عـــطـــاران ایــــن روزهــــا
مشغول بــازی در فیلم کمدی
«شیشلیک» بــه کــارگــردانــی
محمدحسین مهدویان است.
او هــمــچــنــیــن فــیــلــم کــمــدی
«انفرادی» و فیلم غیرکمدی «روشن» را هم آماده
اکران دارد.

میزبانیویژهبرنامهها ازمهمانانتکراری

عباس غزالی ،فریدون آسرایی ،محمد سلوکی و داریوش ارجمند مهمانان تکراری ویژه برنامههای عید قربان تا غدیر بودهاند

در روزهای گذشته ،تلویزیون از عید قربان
تا غدیر ویژه برنامههایی را از شبکههای
مختلف روی آنتن بــرد« .عید همدلی»،
«شب فیروزهای»« ،کودکشو» و «عیدانه»
ویژ هبرنامههایی بودند که در این مدت
از شبکههای دو ،پنج ،نسیم و افق پخش
شدند .طبق روال معمول تلویزیون ،این
برنامهها میزبان هنرمندان ،خوانندگان
و چهر ههای شناختهشد های بودند که
بیشتر آنها به تازگی در دیگر برنامههای
تلویزیون حضور یافته و بــرای مخاطب
تکراری بودند.

که از شبکه دو پخش مـیشــود ،دیــده شده
بود .علیرضا خمسه تقریبا یک هفته پیش از
«کودکشو» ،به برنامه «دوربــرگــردون» ویژه
عید قربان رفته بود ،فلورا سام ششم خردادماه
در برنامه «دورهمی» دیده شده بود ،حمید
لوالیی تنها چهار شب قبل از پخش برنامه
«کودکشو» ،مهمان برنامه «شب فیروزهای»
در شبکه پنج شده بود ،رزیتا غفاری  11روز
پیش از این برنامه به «زنده رود» در شبکه شما
رفته بود و فریبا متخصص به تازگی در مقام
مجری برنامه «مکث» دیــده شد .شهربانو و
سهیال منصوریان نیز 4ماه پیش از «کودکشو»
در ویژهبرنامه «دستپخت» شرکت کرده بودند.
گروه موسیقی «پازل» نیز چندماه قبل در ویژه
برنامه تحویل سال «اتفاق نود و نو» حضور پیدا
کرده بودند.

«عیـد همدلـی» دعـوت شـده بـود کـه 11
روز پیـش از آن بـه «شـب فیـروزهای» و اوایـل
اردیبهشـت نیز به برنامه «شـبگرد» با اجرای
بـرادرش رفتـه بـود .کامـران تفتـی مهمـان
اولیـن قسـمت از «عیـد همدلـی» بـود و پیـش
از ایـن برنامـه ،چنـد مـاه قبـل در ویـژه برنامـه
نـوروز «فرمـول یـک» حاضـر شـده بـود .امیـر
تاجیـک یکـی دیگـر از مهمانـان برنامه بـود که
پیـش از ایـن  31خردادمـاه در برنامـه «شـب
فیـروزهای» در شـبکه پنـج نیـز دیده شـده بود.
سـپیده خـداوردی پیـش از «عیـد همدلـی»،
نـوروز  99مهمان دو برنامه «شـب فیـروزهای»
و «بهارجـان» شـده بـود .سـیما تیرانـداز بـه
تازگی یعنی سـه ماه قبل از «عید همدلی» ،در
برنامه «دورهمی» بـا مهران مدیـری گفتوگو
کـرده بـود.

کودکشو

عیدهمدلی

شب فیروزهای

شبکه نسیم

شبکه دو

شبکه پنج

برنامه «کــود کشــو» طبق روال همیشگی
خود ،در شبهایی که به مناسبت خاصی به
صورت ویژه پخش میشود ،میزبان هنرمندان
و خوانندهها بوده است .تعدادی از مهمانان
ایــن بــرنــامــه بــا مهمانان «عــیــد هــمــدلــی» و
«شب فــیــروزهای» مشترک بــوده اســت .برزو
ارجمند  11مرداد به همراه خانوادهاش در
این برنامه حاضر شده بــود ،اما درســت شب
قبل از «کودکشو» ،در برنامه «عید همدلی»

برنامـه «عیـد همدلـی» ویژهبرنامـه شـبکه دو
بـود کـه از نهـم مـرداد تـا عیـد غدیـر ،هرشـب
سـاعت  22پخـش شـد و اجـرای آن را باربـد
بابایـی برعهـده داشـت .تعـداد زیـادی از
مهمانـان ایـن برنامـه قبلا بـه عنـوان مهمـان
در برنامههـای دیگر دیده شـده بودنـد .محمد
معتمـدی درسـت یـک شـب قبـل از حضـور در
ایـن برنامـه ،در «کودکشـو» حضـور داشـت،
مهـدی سـلوکی در حالی شنبهشـب بـه برنامه

برنامه «شب فیروزهای» که مدتی است از شبکه
پنج پخش میشود ،شبهای عید به صورت
ویژه روی آنتن رفت .این برنامه هم مانند دیگر
ویژهبرنامههایی که نوشتیم ،میزبان مهمانان
تکراری مختلفی بوده است .فریدون آسرایی
که  16مــرداد مهمان ایــن برنامه بــوده ،یک
هفته پیش از آن مهمان برنامه «دوربرگردون»
و اوایل خرداد نیز مهمان برنامه «کودکشو»
بوده است .بهنام تشکر که یک هفته قبل در

مائده کاشیان/روزنامه نگار

برنامه «شب فیروزهای» حاضر شده بود ،چهار
ماه قبل به برنامه تحویل سال شبکه سه یعنی
«اتفاق نود و نو» رفته بود .شبنم قلیخانی نیز
که شنبهشب در «شب فیروزهای» دیده شده،
پیش از این نوروز 99مهمان برنامه تحویل سال
همین شبکه بوده است .برخی مهمانان «شب
فیروزهای» نیز در «کودک شو» و «عید همدلی»
حضور داشتند که در بندهای باالتر اشاره شد.

عیدانه
شبکه افق
میتوان گفت برنامه «عیدانه» که جمعهشب
به مناسبت عید غدیر روی آنتن رفت ،میزبان
تکراریترین مهمانان بــوده اســت .داریــوش
ارجمند سه شب پیش از «عیدانه» در برنامه
«عید همدلی» دیده شده بود و عباس غزالی
نیز  6شب پیش از «عیدانه» ،مهمان برنامه
«عید همدلی» شده بود .یوسف سالمی پیش
از این برنامه ،پنج شنبه صبح به مناسبت روز
خبرنگار در برنامه «صبحی دیگر» با نیما کرمی
گفتوگو کرده بود .محمد انصاری نیز دو هفته
پیش از «عیدانه» در برنامه «ورزش و مردم»
حضور پیدا کرده بود 4 .مهمان تکراری در یک
قسمت ویژه برنامه ،نقطه ضعف مهمی است.
عالوه بر مهمانان ،سیدجواد هاشمی در مقام
مجری این برنامه هم چهرهای تکراری بود ،این
بازیگر  15مرداد برنامه «چراغانی» را در شبکه
سه اجرا کرده بود.

ترانه علیدوستی فیلم «ربهکا»
به کارگردانی آلفرد هیچکاک
را ویژه مخاطبان نابینا ،روایت
و توضیحدار کــرده اســت .این
فیلم محصول سال  ،1940به
زودی در دسترس مخاطبان نابینا قرار میگیرد.
پگاه آهنگرانی به زودی برای
بــازی در فیلم «بــرای مرجان»
به کارگردانی حمید زرگرنژاد
جلوی دوربــیــن خواهد رفت.
این بازیگر فیلم «شیرجه بزرگ»
ساخته کریم لکزاده را نیز آماده اکران دارد.
لیال زارع در موزیک ویدئوی
قطعه «دلــم گرفته» با صدای
علیرضا قربانی حضور دارد.
قرار بود این موزیک ویدئو ،شب
گذشته منتشر شود .این اولین
تجربه زارع در زمینه بازی در موزیک ویدئو است.
الـــهـــام طــهــمــوری بـــه جمع
بــازیــگــران ســریــال «شـــرم» اثر
احمد کــاوری اضافه شــده و با
ابوالفضل پــورعــرب ،فاطمه
گــــودرزی ،فریبا متخصص و
نسیم ادبی همبازی شده است .او مدتی پیش
سریال «وارش» را روی آنتن داشت.

