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اخبار

چهره ها و خبر ها
محمدرضاگلزارازاجرایمسابق ه
جدیدی به نام «هفت خان» خبر
داده اســت .هنوز اخبار رسمی
درباره این مسابقه منتشر نشده
استوشنیدهمیشوداینمسابقه
برایپلتفرمهایآنالینساختهمیشود.

پیمانقاسمخانی:االننمیشود
حتیبهساخت«مارمولک»فکرکرد!
پیمان قاسمخانی در بخشی از قسمت سیزدهم
برنامه اینترنتی «همرفیق» گفت« :در «نان ،عشق
و موتور هزار» دو آدم از دو جناح مختلف که با هم بد
بودند و کتک کاری میکردند ،آخر در مقابل یک
دشمنمشترکباهمدوستشدند.آنموقعبهاین
اعتقاد داشتم که میتوانیم بدون این که همعقیده
باشیم ،با هم حرف بزنیم .در سالهای اخیر شکاف
ترسناکی در جامعه به وجود آمده و دو گروه هستند
کهواقعادوستدارندسربهتنهمنباشد».ویافزود:
«االن من آن روحیه دوره «نان ،عشق و موتور هزار» را
ندارم،یعنیدرجامعهاینتحملومدارارانمیبینم.
اگرامروزچنینفیلمیباشد،فکرمیکنمآخرشهم
دیگرراسرببرند!»قاسمخانیتأکیدکرد«:نمیدانم
چهچیزیمارابهاینجارساندهاست.بههمیندلیل
،منبهشخصهاالنبهطرفکمدیهاییمیرومکه
حرفخاصینداشتهباشد.چیزیمثل«مارمولک»و
«مکس»رامیشدقبالنوشت،امااالناصالنمیشود
حتی به آنها فکر کنی! نمیگویم این کمدیها
بیخاصیت است ،اما کمدیهایی است که حرفی
پشتشنیستوفقطسرگرمکنندهاست».

دستخالینمایندهایرانازبرلیناله
هیئت داوران جشنواره برلین فهرست اسامی
بهترین های سال ۲۰۲۱برلیناله امسال را معرفی
کرد .به گــزارش صبا ،جشنواره بین المللی فیلم
برلین اسامی برگزیدگان هفتاد و یکمین دوره خود
را اعالم کرد ،در این دوره که به مدت پنج روز و به
صورت مجازی برگزار شد هیئت داوران متشکل
از شش فیلم ساز برنده پیشین خرس طالی برلین
بــود .فیلم سینمایی «قصیده گاو سفید» ساخته
بهتاش صناعیها و مریم مقدم هیچ جایزهای از این
دورهجشنواره بهدستنیاورد.برایناساس،خرس
طال به فیلمی از رومانی رسید .همچنین با حذف
تفکیک جنسیتی در بخش بازیگری که برای اولین
بار اتفاق افتاده است ،هر دو جایزه بهترین بازیگری
این جشنواره به بازیگران زن رسید .مارن اگارت
در فیلم «من مرد تو هستم» خرس نقرهای بهترین
نقشآفرینیاولراکسبکردوخرسنقرهایبهترین
نقشآفرینی مکمل به لیلیا کیزلینگر بــرای فیلم
«جنگل:منتوراهمهجامیبینم»رسید.

مصطفی قاسمیان

پلتفرم ویاودی «فیلیمو» که یکی از دو سرویس
پرمخاطب در بازار نمایش آنالین فیلم و سریال
است ،گزارش سالیانه خود را از آذر 98تا آذر99
ارائه کرده است .در این گزارش نکات متعددی
دربــاره محصوالت در حال ساخت ،محصوالت
پربیننده و همچنین میزان مخاطبان این پلتفرم
آمدهاست.فیلیمواگرچههمهآنچیزینیستکه
درنمایشخانگیوجوددارد،اماآنقدرسهمش
ازبازارفیلموسریالآنالینباالستکهمیتوانبا
تقریب خوبی ،نتایج این گزارش را به کل نمایش
خانگی در ایران تعمیم داد .نکاتی را از گزارش
سالیانه فیلیمو استخراج کردهایم که در ادامه
میخوانید:
▪ازمهدویانتامحمدکارت

فیلیمو در این گزارش ،هفت سریال مطرح آینده
خودرامعرفیکردهکهبرخیازآنهاجدیداست.
اغلب این آثار به کارگردانی فیلم سازانی ساخته
میشود که در سالهای اخیر موفقیتهای
چشمگیریدرسینما،تلویزیونونمایشخانگی
داشتهاند و به توفیق آنها امید م ـیرود .به جز
حسن فتحی ،سیروس مقدم و حامد محمدی
که سریالهایشان پیشتر معرفی شده است،
مشخصشدکهمحسنتنابندهسریال«ماساژور»
را بــرای فیلیمو خواهد ساخت و محمد کارت
کارگردان فیلم موفق «شنای پروانه» با مجموعه
نمایشخانگی«یاغی»بهاینپلتفرمخواهدآمد.
همچنینمحمدحسینمهدویانونیماجاویدی
نیز سریالهای «زخم کاری» و «آکتور» را به طور
اختصاصی بــرای پخش از فیلیمو کارگردانی
خواهند کرد .فیلیمو همچنین اعالم کرده است
 30سریال نمایش خانگی در دست ساخت و

تولیددارد؛رقمیکهتنهبهتنهتولیداتتلویزیون
میزند.
▪کمدیهابیرقیبدرنمایشخانگی

بر اساس این گــزارش« ،مطرب» به کارگردانی
مصطفی کیایی با  105میلیون دقیقه تماشا ،با
اقتدار در صدر پربینندهترین آثاری قرار دارد که
از آذر  98تا آذر  99در فیلیمو تماشا شده است.
«ساموراییدربرلین»بهکارگردانیمهدینادری
با 86میلیوندقیقهتماشادوماستو«خوب،بد،
جلف :ارتش سری» با  79میلیون دقیقه تماشا
رتبه سوم را در اختیار دارد .برتری مطلق در این
فهرست،باکمدیهاست؛بسیاربیشترازسینما.
درحالیکهفیلمهایغیرکمدیبسیارپرفروشی
چون «متری شیش و نیم» و «سرخپوست» نیز در
این بازه زمانی در فیلیمو منتشر شده ،اما در این
فهرست نامی از آنهــا نیست .به نظر میرسد
سلیقهمخاطبنمایشخانگی،نسبتبهسینما
بیشترمنطبقبرکمدیهایسینمایایراناست؛
موضوعی که با نگاهی دقیقتر به طیف سینما
رو ایرانی ،قابل پیشبینی هم بود .با نگاهی به
فهرست فیلمهای پربیننده فیلیمو ،میتوان
دیــد که ستارههایی چــون الناز شاکردوست،
بهرامافشاری،پژمانافشاری،جوادعزتیوامیر
جعفریدربیشازیکفیلمحضوردارند.اگرچه
عوامل متعددی در پربیننده شدن فیلمها مؤثر
است ،اما به نظر میرسد این چهرهها از آن دست
بازیگرانی هستند که این روزها در جلب توجه
مخاطبانعاماقبالبیشتریدارند.
بترند
لهایعاشقانهمحبو 
▪سریا 

هرچقدردرفهرستفیلمهایمحبوبمخاطبان
نمایش خانگی ،کمدیها برتری دارنــد ،اما در
فهرست سریالها ،اثــری از سریالهای طنز
نیست .در فهرست باالترین مــیــزان بیننده
سریالهای نمایش خانگی در فیلیمو ،مجموعه

«آقازاده»بهکارگردانیبهرنگتوفیقیبامیانگین
هرقسمت42میلیوندقیقهتماشادررتبهنخست
قرارداردو«همگناه»بامیانگین 40میلیوندقیقه
تماشا دوم است« .شبهای مافیا» و «مانکن» با
میانگین  29میلیون دقیقه تماشا در رتبههای
سوموچهارمقراردارند.جالباستکه«آقازاده»
با مایههای سیاسی ،پربینندهترین سریال این
فهرست اســت .به نظر میرسد وجــه عاشقانه
ماجرای «آقــازاده» ،آنقدر قوی بوده که از دیگر
سریالهابیشتردیدهشدهاست.دراینفهرست،
خبری از «هیوال» به کارگردانی مهران مدیری،
«دل» به کارگردانی منوچهر هادی و «کرگدن»
به کارگردانی کیارش اسدیزاده که در این بازه
منتشر میشدند ،نیست .جالب این جاست که
«هیوال»و«دل»هردودرقسمتهاینخست،جزو
رکوردشکنهایفیلیموبودند،اما«دل»باگذشت
زمان افت محسوسی کرد و «هیوال» نیز نتوانست
درصدربماند.
▪عالقهمخاطبانبهاکشنهایخارجی

سلیقهمخاطبانفیلیمودربارهمحتوایخارجی
نیز جالب است« .سریع و خشن تقدیم میکند:
هابز و شاو» با  46میلیون دقیقه تماشا در رتبه
نخست پربینندهترین فیلمهای خارجی این
پلتفرم است و «ددپــول  »2با  40میلیون دقیقه
تماشا در رتبه دوم قرار دارد .حضور «جوکر»،
«انتقامجویان :پایان بازی» و «آن :بخش دوم»،
نشاندهندهآناستکهآثارابرقهرمانیواکشن
سینمایآمریکابیشترازدیگرفیلمهایخارجی
توجهمخاطبانمحصوالتقانونینمایشخانگی

راجلبمیکند.همینسلیقهمخاطبدربخش
سریالها نیز حاکم است« .دیدن» و «چرنوبیل»
به ترتیب با میانگین  9و  6میلیون دقیقه تماشا
در رتبههای نخست پربینندهترین سریالهای
فیلیمو قرار دارند« .پاور رنجر»« ،ویچر» و «خانه
کاغذی»نیزرتبههایبعدیرادراختیاردارند.
▪نخستینآماررسمیازکاربرانفیلیمو

بر اســاس این گــزارش ،سرعت رشد فیلیمو به
عنوان پرچمدار پلتفرمهای آنالین نمایش فیلم
و سریال ،بسیار باالست .فیلیمو اعالم کرده که
تعداد کاربرانش در طول یک سال 2.5 ،برابر
شده است! این پلتفرم همچنین برای نخستین
بــار ،آمــاری از شمار کاربرانش ارائــه کــرده و در
این گزارش آورده که در آذر  ،99یک میلیون و
 100هــزار کاربر فعال داشته اســت .تا پیش
از این هیچکدام از پلتفرمها آمــاری رسمی از
میزانکاربرانخودارائهنکردهبودند.اینپلتفرم
همچنین اعالم کرده که در چهار سال منتهی
به  ،99میزان تماشای فیلم و سریال در آن 41
برابر شده و به مرز 30میلیارد دقیقه در یک سال
نزدیک شده است .با نگاهی به این آمارها و دیگر
اعداد و ارقام پراکندهای که از رشد پلتفرمهای
آنالین در ایران اعالم میشود ،میتوان دریافت
ویاودیهـــای ایرانی با شتاب فوقالعادهای
به سمت عمومیت در میان مردم ایران حرکت
میکنند .این در حالی است که فیلیمو از سال
 1395به صورت رسمی راهاندازی شده و طی
چهار سال به این حجم از مخاطب و ترافیک
رسیدهاست!

مــجــیــد مــظــفــری در مسابقه
«شبهای مافیا» ساخته سعید
ابوطالب حضور داشته است.
یوسفتیموری،محمدمعتمدی،
ارسالن قاسمی ،رحیم نوروزی و
رامبدشکرابیازدیگرشرکتکنندگاناینمسابقه
هستند.
ستاره اسکندری مجوز نمایش
اولینفیلمش«خورشیدآنماه»
را دریافت کرد .این فیلم با بازی
پژمان بازغی و نازنین فراهانی،
امسال در جشنواره فجر حضور
داشت ،اما نامزد هیچ جایزهای نشد.
مــجــیــد صــالــحــی در صفحه
اینستاگرامش از ابتالی خود به
بیماری کــوویــد 19-خبر داده
است .او به تازگی مشغول بازی
در فیلم «برف آخر» به کارگردانی
امیرحسین عسکری بوده است و سریال «سیاوش»
رادرحالانتشاردارد.
میرطاهر مظلومی در فیلم «مرغ
بیست میلیونی» به کارگردانی
حامد صلح میرزایی بازی خواهد
کرد.اینفیلمکهاکنوندرمرحله
پیشتولید است ،در ژانر کمدی
ساختهمیشودوبهزودیجلویدوربینمیرود.
نـــرگـــس مــحــمــدی در فیلم
«خــائـنکــشــی» بــه کــارگــردانــی
مسعود کیمیایی بازی میکند.
الهام حمیدی ،سام درخشانی
و حمیدرضا آذرنـــگ نیز دیگر
بازیگرانی هستند که به تازگی حضورشان در این
فیلمرسانهایشدهاست.

