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سینمای جهان

زالتان بازیگر میشود

سینمای ایران

«دیدن این فیلم جرم است!»
 2میلیاردی شد
معاون توزیع سازمان سینمایی حــوزه هنری،
فروش فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است»
در اکران آنالین را  2میلیارد تومان اعالم کرد.
هــادی اسماعیلی در گفتوگو با مهر دربــاره
وضعیت فروش فیلم سینمایی «دیدن این فیلم
جرم است» به کارگردانی رضا زهتابچیان گفت:
«طبق برنامهریزی صورت گرفته پس از اکران این
فیلم در سینماهای سراسر کشور و کسب گیشه
خوب  1/2میلیارد تومانی ،از هفته آخر اسفند
برنامه اکران آنالین این فیلم را در پلتفرمهای
مطرح اینترنتی آغاز کردیم ».وی افزود« :همان
طور که پیش بینی میکردیم به دلیل اشتیاق
مخاطبان برای تماشای این فیلم ،استقبال از
آن در نمایش آنالین نیز ادامــه یافت و توانست
طی سه هفته به فروش حدود دو میلیارد تومانی
دست یابد».

مصطفی قاسمیان

عملکرد شــهــاب حسینی مــجــری برنامه
«همرفیق» در چهار ماهی که اجرای این برنامه
را بر عهده داشته ،با واکنشهای فراوانی
مواجه شده که اگرچه همیشه منفی نبوده ،اما
کفه انتقادها به وضوح سنگینتر از تمجیدها
بــوده اســت .او در بخشی از قسمت هجدهم
ایــن برنامه که آخــر هفته گذشته در پلتفرم
نماوا منتشر شد ،وقتی در حال صحبت درباره
زندگی کردن در لحظه و لذت بردن از لحظات
زندگی بود ،نکتهای را درباره شیوه اجرای خود
در «همرفیق» بر زبان آورد که قابل تأمل است.
حسینی گفت« :زنــدگــی پر از لحظه است.
من وقتی میآیم این جا ،نه پالتویی دارم و نه
حتی انتخاب کردم که چه میخواهم بگویم.
چرا باید از پیش تعیین کنم که چه میخواهم
بگویم؟ میآییم این جا و میبینیم چه قرار
است بگوییم و اصال چه پیش میآید؟ آلمانیها
ضر بالمثل خوبی دارند که میگوید بگذار
زندگی سورپرایزت کند».
▪علت بیحالی «همرفیق»

شنیدن این جمالت از شهاب حسینی ،برای
کسانی که «همرفیق» را دنبال میکنند،
غیرقابلباورنیست.درهفتههایگذشتهبارها
به شیوه اجرای او در این برنامه انتقادهایی
وارد شده و بسیاری از این که این ستاره سینما
طــرح مشخصی بــرای گفتوگو با مهمانان

برنامهاش نــدارد ،صحبت کــردهانــد .به نظر
میرسد علت احوا لپرسیهای طوالنی او
با مهمانان نیز همین اســت .به همین دلیل
اســت کــه خــروجــی کــار هنرمندی بــا سابقه
رشکبرانگیز و بااستعداد ،یک برنامه متوسط
با اجرای متوسط است .بدیهی است کسی که
در کمتر از  20سال ،از اجرا در شبکه دو سیما
به معتبرترین جایزه بازیگری هنرپیشههای
ایرانی و کسب جایزه بهترین بازیگر جشنواره
فیلم کن رسیده ،اگــر تــاش کند و طراحی
داشــتــه بــاشــد ،م ـیتــوانــد بــرنــامــه و اجــرای
بسیار بهتری داشته باشد .درست به همین
دلیل ،هرگاه مهمان «همرفیق» چهر های
خوشمشرب و خوشسخن مانند زندهیاد علی
انصاریان باشد ،برنامه را به دست میگیرد و
هرگاهمانندبعضیدیگرازمهمانان،کمحرفو
کمتر شاداب باشد ،برنامه نیز از دست میرود.
▪شهاب یا رامبد؟

در چنین فــضــایــی ،حــضــور یــک نویسنده
چیرهدست مانند سروش صحت ،میتوانست
بسیار به کمک «همرفیق» و شهاب حسینی
بیاید .اما همینطور که میدانید ،با این که
پیش از آغــاز ضبط ،صحت به طوررسمی به
عنوان نویسنده برنامه معرفی شده بود ،اما در
نهایت هیچگاه این همکاری شکل نگرفت و
سروش صحت همکار اهالی «همرفیق» نشد.
درست در نقطه مقابل شهاب حسینی ،رامبد
جــوان قــرار دارد؛ طــراح و مجری «خندوانه»
که همواره برای این برنامه طراحی میکند و
تالش دارد تا بهترین خروجی را داشته باشد.

رضا عطاران از فردا شب سریال
کمدی «ترش و شیرین» را روی
آنــتــن شبکه آ یفیلم خواهد
داشت .او عالوه بر کارگردان،
به عنوان بازیگر نیز در سریال
حضور داشته .این مجموعه پربیننده اولین بار
نوروز  86روی آنتن رفت.

عکس  :آزاده امیرخان

زالت ــان ابراهیموویچ فوتبالیست مشهور در
نخستین تجربه سینمایی اش در کنار ماریون
کوتیار و وینسنت کسل ظاهر می شود.
به گــزارش صبا ،گــروه بازیگران قسمت پنجم
الیــواکــشــن «استریکس و اوبلیکس» کــه یک
مجموعه محبوب کودکان است ،اعالم شدند .بنا
به اعالم مسئوالن فیلم ،قرار است فیلم برداری
این پروژه بهار امسال آغاز شود.
بازیگران ایــن فیلم شامل گیوم کنه در نقش
«استریکس» ،ژیل للوش در نقش «اوبلیکس»،
وینسنت کسل در نقش «ســزار» ،ماریون کوتیار
در نقش «کلئوپاترا» و جاناتان کوهن در نقش
«فینالتزیس» هستند و اولین بار است که ژرار
دوپــاردیــو نقش «اوبلیکس» را در ایــن فرنشایز
فرانسوی برعهده ندارد .از دیگر بازیگران این فیلم
می توان به زالتان ابراهیموویچ ستاره فوتبال تیم
ملی سوئد و باشگاه آث میالن اشاره کرد که اولین
فیلم سینمایی خود را تجربه می کند.

چهره ها و خبر ها

بیتردید فهرست بلندباالی تیتراژ «خندوانه»
برای همه برنامهسازان تلویزیونی و نمایش
خانگی یک درس است؛ جایی که اسامی یک
تیم نویسنده بــرای برنامه و اسامی یک تیم
ایــدهپــرداز بــرای «جناب خــان» پشت سر هم
ردیف میشود .نتیجه این است که خروجی
مجموعه د ههــا شبکه تلویزیونی سیما ،در
زمانی که «خندوانه» روی آنتن است ،نسبت
به زمانی که «خندوانه» روی آنتن نیست،
متفاوت است .اما آیا نمایش خانگی با و بدون
«همرفیق» شرایط متفاوتی دارد؟ آیا اصال خود
نماوا به عنوان پلتفرم پخش برنامه ،با و بدون
«همرفیق» شرایط متفاوتی دارد؟
▪آغاز یک پایان

طبیعی اس ــت ،ایــن کــه یــک ســوپــراســتــار از
محبوبیت خــود در ســا لهــای گذشته که تا

امروز ادامه دارد ،استفاده و بدون زحمت زیاد،
هفتهای دو ساعت برنامه اجرا کند و چند ده
میلیون یا چند صد میلیون دستمزد بگیرد،
برای خود این ستاره بسیار دلپذیر است ،اما
آیــا حد و انــدازه ایــن سوپراستار ،همینقدر
اســت؟ انتظار مخاطبان از شهاب حسینی،
این است که در مقابل مهمان ،نداند باید چه
چیزی بگوید؟ شهاب حسینی یک هنرمند
پر از استعداد و مهارت است ،اما وقتی انگیزه
نداشته باشد و برای موفقیت تالشی نکند ،با
یک مجری دستچندم تلویزیون هیچ تفاوتی
نــدارد .از قضا همین دستمزد بــاال و همین
محبوبیت امــروز ،مدیون سالهایی است که
با انگیزه کار میکرد و برای موفقیت زحمت
میکشید .آیا موفقیت و محبوبیت چهرهای که
از قبل نمیداند جلوی دوربین چه میخواهد
بگوید ،ماندگار است؟

محبوبترین سریال 99انتخاب شد
سریال «نون خ  »۲به عنوان برترین
سریال ســال  ۹۹تلویزیون با رای
مردم انتخاب شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
همزمان بــا نـــوروز  ۱۴۰۰برنامه
سریالیست روی آنتن رفت .در برنامه
«سریالیست» تــمــام ســریــا لهــای
پخش شده سال  ۹۹از شبکههای
یک ،دو ،سه و پنج ،بر اساس میزان
مخاطبونظرسنجیمرکزتحقیقات

سازمان صدا و سیما در شش گروه
پنج تیمی قرعه کشی شدند .در هر
گــروه بازیگران و دستاندرکاران
سریالها به طور مساوی طی دو شب
از آنتن شبکه یک و فضای مجازی
امکان تبلیغ و یادآوری جذابیتهای
سریال خود را داشتند .پس از ۱۳
روز رقابت سریالهای سال  ۹۹در
برنامه «سریالیست» ،سریا لهای
«بــچــه مــهــنــدس»( ،شبکه دو) «از

سرنوشت»( ،شبکه دو) «پایتخت ،»۶
(شبکه یک) «نون خ ( ،»۲شبکه یک)
«خانه امــن» و «زیرخاکی» (شبکه
یک) به عنوان سریالهای برتر سال
با رای مستقیم مــردم به فینال راه
یافتند.
ایــن برنامه بــا همکاری مشترک
شبکه یک سیما و اپلیکیشن تلوبیون
طــراحــی شــد و عـــاوه بــر پیامک،
برای اولین مرتبه از طریق تلوبیون

امکان شرکت در نظرسنجی درباره
برنامهها برای مردم مهیا شد .پنج
شنبه شــب گذشته ســریــال «نــون
خ  »۲بــا  47درص ــد آرا بــه عنوان
برترین سریال سال  ۹۹تلویزیون
بــا رای مــردم انتخاب شــد .پــس از
ایــن مجموعه ،به ترتیب «پایتخت
« ،»6خــانــه امـــن»« ،بچه مهندس
« ،»۳زیرخاکی» و «از سرنوشت» در
جایگاه دوم تا ششم قرار گرفتند.

سام درخشانی امــروز با سری
جدید مسابقه «شبهای مافیا»
بــه نــمــایــش خــانــگــی م ـیآیــد.
کامبیز دیرباز ،مجید مظفری،
سپند امیرسلیمانی ،شهرام
قائدی و یوسف تیموری از دیگر شرکتکنندگان
مسابقه هستند.
نسرین مقانلو به زودی با فیلم
«خـــون ش ــد» بــه کــارگــردانــی
مسعود کیمیایی ،در سینمای
آنالین دیــده خواهد شد .این
فیلم پیش از تعطیلی سینماها
در حال اکران بود و تاکنون  84میلیون تومان
در گیشه فروخته است.
فـــرزاد حسنی در واکــنــش به
شــایــعــات دربــــاره مهاجرتش
یادداشتی منتشر کــرده و در
بخشی از آن نوشته به عنوان
چهر های شناخت هشده ،خودش
را موظف م ـیدانــد کــه پاسخ گــوی شایعات و
سوءتفاهمها باشد.
کمند امیرسلیمانی ماه رمضان
ســـری دوم مــجــمــوعــه «کلبه
عموپورنگ» را روی آنتن شبکه
دو دارد .احمد درویشعلیپور
کـــــارگـــــردان مــجــمــوعــه در
گفتوگو با صبا ،خبر از ساخت
ایــن مجموعه  27قسمتی ویــژه رمضان داده
است.
حسام نــوابصفوی با انتشار
پستی از ابتالی خود به ویروس
کووید 19-و بستری شدن در
بخش آیسییوی بیمارستان،
خبر داده است .او نوشته است
که با وجود رعایت پروتکلها ،غیرمنتظره دچار
این بیماری شده است.
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