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سینمای ایران
«آینده» و «موافقت اصولی»
در مسیر اکران

س��یدضیاء هاش��می بیان کرد در طول دوره
قرنطین��ه  ۸۰طرح و فیلمنامه خوانده اس��ت
که اکثر آنها برای تولید مناسب نبوده است.
سیدضیاء هاشمی تهیهکننده سینما در گفتگو
با مهر درباره پروژههای سینمایی که در دست
دارد ،گفت :با ش��یوع بیماری کرونا و تعطیل
ش��دن بخشی از فعالیتها در سینمای ایران،
نزدیک ب��ه  ۸۰طرح و فیلمنام��ه را مطالعه
کردم که متاس��فانه اکثر آنها مناسب تولید
نبودند .البته چند ط��رح را انتخاب کردهام تا
فیلمنامه آن نوشته و بعد درباره امکان ساخت
آن تصمیمگیری ش��ود.وی بی��ان کرد :این
فیلمنامهها و طرحه��ا در گونههای مختلفی
بود ،امیدوارم فیلمنامه مناس��ب برای تولید را
پیدا کنم تا ش��هریورماه بتوانیم یک فیلمنامه
را برای تولید انتخ��اب کنیم.این تهیه کننده
س��ینما درباره فیلمه��ای آماده اک��ران خود
نی��ز توضیح داد :فیلم س��ینمایی «آینده» به
کارگردانی امیر پورکیان در انتظار اکران است
و پروانه نمایش آن صادر شده است.هاشمی
ادامه داد :امیدوارم شرایط مناسب برای اکران
فیلمها به گونهای فراهم ش��ود تا کس��ی در
این شرایط آسیب نبیند .چرا که سالمتی جان
مخاطب برای ما بس��یار مهم اس��توی بیان
کرد :فیلم س��ینمایی «موافق��ت اصولی» به
کارگردانی امیر پورکیان نیز در مرحله تدوین
است و به زودی این پروژه سینمایی نیز آماده
نمایش میشود.

تلویزیون
بازگشت «سینما یک » به تلویزیون

برنامه «س��ینما یک» از برنامه های س��ابقه
دار ش��بکه یک سیما بناست با طراحی جدید
دوب��اره روی آنت��ن برود.به گ��زارش فارس،
برنام��ه تلویزیونی «س��ینما یک» از س��ال
 ۱۳۸۲ب��ا محوریت پخ��ش فیلمهای مطرح
تاریخ س��ینمای جهان و نقد و بررسی آنها
تولید و پخش ش��د.بنا بر این گزارش ،حضور
منتقدان جدی سینما و پخش فیلم های روز
از جمله ویژگی های ای��ن برنامه تلویزیونی
ب��ود که آخرین فصل آن در س��ال  96روی
آنتن رفت.حاال بناست فصل جدید این برنامه
با س��اختاری جدید پخش شود .پیش از این
«سینما یک» تنها در ساعات پایانی پنجشنبه
ش��بها پخش می ش��د درحالی که در فصل
جدید  2شب در هفته و روزهای چهارشنبه و
پنجشنبه روانه آنتن خواهد شد که در طراحی
اولیه نقد و بررسی سینمای ایران و جهان در
هرکدام از این شبها دیده شده است.همچنین
«فریدون جیرانی» کارگردان مطرح س��ینما
و تلویزیون از جمل��ه گزینه های اجرای این
برنامه ب��ه تهیه کنندگ��ی ابوالفضل صفری
است.جیرانی پیش از این اجرای برنامه هفت
را در تلویزیون برعهده داشت.

موسیقی
آغاز کنسرتها با بلیت
۲۶۵هزارتومانی

اولین کنس��رت موس��یقی پ��اپ در روزهای
کرونای��ی روز پنجش��نبه دوم مردادم��اه ب��ا
خوانندگی امید حاجیلی در حالی برگزار میشود
که افزایش قیمت بلی��ت این اجرا قابل تأمل
اس��ت.به گزارش مهر ،امی��د حاجیلی خواننده
موس��یقی پاپ روز پنجش��نبه دوم مرداد ماه
طی دو نوبت اولین کنسرت روزهای کرونایی
تهران را در تاالر بزرگ وزارت کش��ور برگزار
میکند.برگزاری کنس��رت امی��د حاجیلی در
ش��رایطی اس��ت که طبق اعالم سامانههای
ف��روش اینترنتی ،بعد از خری��د بلیت ۲ ،عدد
صندلی قبل و بعد جهت حفظ فاصله اجتماعی
غیرفعال خواهد شد ضمن اینکه همراه داشتن
ماس��ک و دس��تکش حین ورود به سالن اجرا
الزامی اس��ت.از نکات جالب توج��ه برگزاری
اولین کنسرت دوران کرونایی که به نظر میآید
پس از اعالم ظرفیت مجاز  ۵۰درصدی برای
سالنهای اجرا درباره آن از سوی شرکتهای
برگزارکننده کنسرت برنامهریزی شده افزایش
قیمت بلیتها نسبت به سال قبل است.برای
اولین کنس��رت قیمت بلیت از  ۷۰هزار تومان
برای قسمتهای با دید نامناسب تماشاگر آغاز
میشود و تا مبلغ  ۲۶۵هزار تومان نیز ادامه پیدا
میکند!این ارقام در حالی تعیین شده است که
تا پیش از ش��یوع ویروس کرونا و در چارچوب
قیمت گذاری معمول بلیت کنسرتها ،شاهد
قیمتهای معقولتری بودیم و افزایش اینگونه
قیمتها آن هم در آستانه از سرگیری اجراهای
زنده ،جای تأمل دارد.

بیثباتی در بازار کاغذ ضربه مهلکی به بازار نشر وارد میکند
می��زان پیرامون قیمت کاغذ ،گفت :هر چه
قیم��ت کاغذ افزایش پیدا کند ش��اهد باال
رفتن قیمت کتاب خواهیم بود .این رویدادی
نامناس��ب برای ناش��ران و مخاطبان است
اکنون فعالیتهای جانب��ی مانند صحافی
کتاب ،چاپ و وس��ایل جانبی جهت تهیه
کتاب هزینههای بس��یاری را برای ناشر به
همراه دارد که این بر افزایش قیمت کتاب
تاثیر مس��تقیم دارد.مدیر موسسه فرهنگی

یک ناش��ر کتاب گفت :در دهه  ۸۰ناشران
س��ه نوبت کتاب چاپ میکردند ،اما هرگز
قیم��ت پش��ت کت��اب در طی یک س��ال
افزایش پیدا نمیکرد ،اما متاس��فانه اکنون
ش��اهد هس��تیم که هر روزه قیمت کتاب
افزایش پی��دا میکند ،این یعنی عدم ثبات
ب��ازار در حوزه تولی��د کاالی فرهنگی که
ضربه مهلکی بر بدنه نشر وارد میکند.
محمد حس��ن زمانه وزیری در گفتوگو با

هنری کاربردی خیبر ب��ه قیمت کتاب در
دهه  ۸۰اش��اره و تصریح کرد :در دهه ۸۰
ناشران سه نوبت کتاب چاپ میکردند ،اما
هرگز قیمت پشت کتاب در طی یک سال
افزایش پیدا نمیکرد ،اما متاس��فانه اکنون
ش��اهد هس��تیم که هر روزه قیمت کتاب
افزایش پی��دا میکند ،این یعنی عدم ثبات
بازار در حوزه تولید کاالی فرهنگی ،قطع به
یقین ناشران از این که قیمت کتاب افزایش

یابد ناراحت و مخاطبان و عالقمندان کتاب
نیز از این رویه بسیار ناراضی هستند ،در این
میان عرضه و تقاضای کتاب با چالشهای
فراوانی روبرو اس��ت و نیاز است تا با تدبیر
و برنامه ریزی درس��ت و مناس��ب به حل
مش��کالت بپردازیم.وی لزوم معین شدن
برخی از شاخصها در آمار سرانه مطالعه را
مهم دانست خاطرنشان کرد :شاخصهای
تعیین آمار به منظور مشخص شدن سرانه

اکران نسخه تازه
«مردان ایکس» به تعویق افتاد

مطالعه نیازمن��د یک بازنگ��ری دارد ،زیرا
اکن��ون کتابهای الکترونیکی و صوتی در
بین جوانان و برخ��ی خانوادهها طرفداران
فراوانی دارند و همین امر در سرانه مطالعه
نیز تاثیر دارد.

حضور متفاوت بازیگران؛

فصل جدید «روزگار جوانی»پس از  20سال ساخته می شود

گ�روه فرهنگ�ی  :بعد از حدود  20س��ال از نس��خه اولیه
س��ریال «روزگار جوانی» به کارگردانی اصغر توس��لی،
نسخه جدید این سریال به نویسندگی حمید طاهری در
 30قسمت در دس��ت نگارش است .به گزارش فارس ،
درست سه سال بعد از تاسیس شبکه پنج بود که سریالی
آنتن این ش��بکه را در دس��ت گرفت و در کنار س��ریال
هایی مثل تولدی دیگر ،دوران سرکش��ی ،داستان یک
شهر ،دختران و  ...یکی از موفق ترین سریال های زمان
خود شد .حاال و بعد از حدود  ۲۰سال از پخش اولیه این
سریال ،ش��بکه پنج همزمان با احیاسازی بخش فیلم و
س��ریال خود قصد دارد س��ریالی را با همین نام تهیه و
تولید کند .این موضوع بهانه ای ش��د که به طور اجمالی
به س��ریال  ۲۰س��ال پیش تلویزیون و یادآوری خاطره
های نه چندان دورش بپردازیم.

طاه�ری :حضور بازیگر اصلی نس�خه قبل�ی «روزگار

جوانی» در نسخه جدید

داستان دانشجوهایی که به تهران آمده بودند


داس��تان از این قرار بود که پنج جوان بیست و خرده ای
ساله بعد از آشنایی در دوران خدمت سربازی ،هر کدام در
یکی از دانشگاه های تهران قبول شده بودند و تصمیم بر
این گرفتند تا خانه ای را به صورت مشترک اجاره کنند.
اصل قصه این بود اما در ادامه مخاطب شاهد اتفاق هایی
می ش��د که برای زندگی شخصی و اجتماعی هر کدام
از ای��ن افراد می افتاد و گاهی درگیری های این افراد با
یکدیگر قصه هایی پر چالش را به تصویر می کشید.
بازیگرانی که با «روزگار جوانی» دیده شدند


تقریب��ا تمامی  ۵بازیگری که در این س��ریال و در نقش
های اصلی حاضر شدند ،بعد از روزگار جوانی به محبوبیت
خوبی رسیدند«.نصراله رادش» که قبل از روزگار جوانی
در ساعت خوش به محبوبیت خوبی رسیده بود ،بعد از 4
سال با حضور در نقش «حمیدرضا» پسری اهل آبادان که
در رشته مدیریت تحصیل می کرد ،شهرت خود را تکرار
کرد.ش��اید بتوان روزگار جوانی را اولین کار جدی «امین
حیایی» نامید .او در این س��ریال و با ایفای نقش افشین
که اتفاقا اهل تهران بود به ش��هرت رسید« .افشین» به
دلیل اختالفی که با خانواده خود داشت ،با دوستانش در
یک خانه اجاره ای زندگی می کرد«.بهزاد خداویس��ی»
دو س��ال قبل از روزگار جوانی در نقش مصطفی دستیار
پلیسی به نام امیرحسین اوصیا در سریال «سرنخ» بازی
کرده بود و در آنجا ش��ناخته ش��ده بود .او در این سریال
نقش «مجید» پس��ری اصفهانی را بازی می کرد که در
رشته نقاشی تحصیل می کرد«.کیهان ملکی» که قبلتر
در س��ریال نوروز ،۷۳جنگ  ،۳۹پهلوانان نمی میرند و ...

ب��ه ایفای نقش پرداخت ،با بازی در نقش «احد» روزگار
جوانی و ادای لهجه آذری نقش یک پزشک را بازی کرد.
مهدی صبائی دیگر بازیگر این سریال برای اولین بار در
یک س��ریال ظاهر شد و نقش شهریار اهل کرمانشاه را
در رشته کشاورزی بازی کرد.
سریالی دو فصلی با نویسنده های مختلف


فصل اول این س��ریال در س��ال  ۷۷ب��ه تهیه کنندگی
اصغر توس��لی و کارگردانی شاپور قریب و اصغر توسلی
و نویس��ندگی اصغر فرهادی س��اخته شد و فصل دو در
س��ال  ۷۸به تهیه کنندگی و کارگردانی اصغر توسلی و
نویس��ندگی علی اکبر محلوجیان و فرهاد نقدعلی روانه
آنتن شبکه پنج سیما شد.
اصغر توسلی و دغدغه های اجتماعی او


اصغر توسلی که در همان سالها بیشتر فعالیت می کرد،
دس��ت مایه اغلب کارهایش دغدغه ه��ای اجتماعی و
نش��ان دادن مش��کالت جوانان بود .او بعد از کارگردانی
س��ریال روزگار جوانی به سمت ساخت سریالی با همین
تم البته در حوزه دختران رفت .این س��ریال دختران نام
داشت و به زندگی چند دختر شهرستانی در یک خوابگاه
و خانه می پرداخت.
شروع سریال با ایده ای جدید


ش��اید دور از ذهن باشد که سریالی قبل از تیتراژ با ایده
ای جذاب شروع شود اما روزگار جوانی در فصل اول این
کار را کرد و اصغر توس��لی به همراه شاپور قریب قبل از
اینکه تیتراژ شروع ش��ود ،قصه همان قسمت از سریال

را توس��ط نقاشی روی کاغذ به مخاطب نشان می دادند
و نریش��نی با صدای اصغر توس��لی توضیحاتی را برای
مخاطبان سریال بیان می کرد.
تصویر کاریکاتوری روی در اتاق


یکی دیگ��ر از ریزه کاری هایی که در تهیه و تولید این
سریال در نظر گرفته شده بود ،نصب عکس کاریکاتوری
هر کدام از بازیگران اصلی روی در اتاق آنها بود.

شوخی هایی که مصائب اجتماعی را به کمدی تبدیل

کرد

ب��ا اینک��ه روزگار جوانی ب��ه دغدغه های ش��خصی و
اجتماع��ی  5کاراکتر در پنج نقط��ه ایران می پرداخت و
قص��ه ای اجتماعی بود اما در خالل آن اغلب ش��وخی
هایی بین بازیگران نقش های اصلی صورت می گرفت
که دست مایه طنز اثر را نیز فراهم می کرد.
محبوبیت قطعه «مثل یک رنگین کمون هفت رنگ


یکی دیگر از آیتم هایی که این س��ریال را نزد مردم به
محبوبیت رس��اند استفاده از موسیقی و خواننده در تیتراژ
پایانی بود .روزگار جوانی از اولین سریال های تلویزیونی
ب��ود که خواننده تیتراژ داش��ت و ب��ه همین خاطر مردم
با پدیده نوظهوری در آن س��الها روبرو ش��دند و همین
ب��ه جذابیت و مقبولیت آن افزود« .محمدرضا عیوضی»
خوانن��ده قطع��ه «رنگین کمون» بود که ب��ا ترجیع بند
«همزبون��ی ها اگه ش��یرین تره همدل��ی از هم زبونی
بهتره» برای این س��ریال خوانندگ��ی کرد و خود نیز به
محبوبیت خوبی رسید.

«حمید طاهری» که به تازگی نویسندگی فصل جدیدی
از این س��ریال را با همین نام عهده دار شده است ،قبل تر
نگارش سریال های در جست و جوی آرامش ،آرماندو و نیاز
را برای تلویزیون داشته است .در حال حاضر تهیه کننده و
کارگردانی برای این سریال انتخاب نشده است .طاهری که
این روزها مشغول نگارش «روزگار جوانی» است ،در گفت
و گو با خبرنگار فارس درباره متن های این س��ریال گفت:
به تازگی س��یناپس های این سریال به پایان رسیده است
و مرحل��ه نگارش را آغاز کردیم.وی درباره تعداد قس��مت
های این سریال نیز گفت :تا االن نزدیک به  ۳۰قسمت را
برای «روزگار جوانی» در نظر گرفتیم اما به احتمال فراوان
پتانس��یل قصه آن را تا  ۵۰قسمت برساند .به شخصه این
اطمینان را دارم که سریال موفقی را روانه آنتن شبکه پنج
خواهیم کرد .این نویسنده با بیان شباهت هایی بین نسخه
جدید و قدیمی این سریال نیز بیان داشت :قصه ای که ما
به تصویر می کش��یم ادامه داستان همان شخصیت های
قبلی نیست چراکه دیگر  ۲۰سال از آن زمان می گذرد اما
باید بگویم که قصه ای که در دس��ت داریم قرابت جنسی
دارد با نس��خه «روزگار جوانی» در فصل یک و دو که در
سال  ۷۷پخش شد.طاهری همچنین افزود :ما در قصه مان
چند جوان دانش��جوی بیست ساله داریم که از شهرستان
به تهران آمده اند و برای پیدا کردن کار ،ش��غل ،تحصیل
و خانه و  ...با مش��کالتی مواجهن��د .تم جذابی که آن کار
داشت ،حضور دانشجوها در تهران و رابطه آنها با یکدیگر
بود .اما خب به خاطر تغییر زمانه و ش��رایط جدید و تغییر
س��بک زندگی دهه  ۷۰و  ۸۰ای ها ب��ا دهه  ۵۰و  ۶۰ای
ها ما هم باید این تغییرات را نسبت به سریالی که در دهه
 ۷۰پخش شد را در قصه می گنجاندیم.این نویسنده درباره
انتخاب بازیگران این سریال نیز عنوان داشت :بالطبع باید از
بازیگران جدید در بازیگری استفاده کنیم که بین رده سنی
 ۲۰تا  ۳۰س��ال باش��ند و با نقش هماهنگی داشته باشند.
ب��ا این کار می توانیم تعدادی بازیگر جدید را به س��ینما و
تلویزیون کش��ور معرفی کنیم.وی در پایان نیز با اشاره به
حضور یکی از بازیگران اصلی «روزگار جوانی» در نسخه
جدید این سریال نیز گفت :طبق صحبت هایی که انجام
ش��ده است قرار بر این اس��ت تا یکی از پنج بازیگر اصلی
روزگار جوانی در نسخه جدید این سریال نیز حضور داشته
باشد اما هنوز قطعی نشده که کدامیک از این دوستان در
این سریال بازی می کنند.

مهوش صبرکن  :به سینمای سال  ۹۹امیدی ندارم

بازیگر س��ریال «دخترم نرگ��س» گفت :تا
آنجایی که من حضور داشتم ،سریال با دقتی
خاص و با کیفیت ساخته شد ،حاال باید دید
در تدوین و صداگذاری به چه صورت پیش
م��یرود ،اما گم��ان میکنم که به واس��طه
داس��تانی جذاب ،از جمله سریالهای موفق
تلویزیون در س��الهای اخیر باش��د.مهوش
صبرک��ن در گفتگ��و ب��ا می��زان ،پیرامون
حضورش در سریال «دخترم نرگس» گفت:
در این سریال نقش بسیار متفاوتی را نسبت
به گذش��ته بازی میکنم ،شخصیتی که من
ایفاگر آن هس��تم س��الها از خودم مسنتر

«دخترم نرگس» اثری موفق در تاریخ تلویزیون میشود

اس��ت و همین چالش جذابی ب��ود که این
نقش برایم به همراه داشت.وی نقش خود در
س��ریال «دخترم نرگس» را اینگونه تشریح
کرد :این نقش برخالف خود من کاراکتری
بسیار آرام اس��ت ،فردی که از لحاظ وجهه
اجتماعی به ش��دت با من در تفاوت اس��ت،
نکته جالب توجه درباره این نقش آن اس��ت
که این کاراکتر بس��یار درشت اندامتر از من
اس��ت و به همین دلیل من باید حرکاتم در
قالب نقش را بسیار کند انجام میدادم.بازیگر
سریال «یوسف پیامبر (ع)» در همین رابطه
ادامه داد :من در س��ریال «دخترم نرگس»

نقش مادر ب��زرگ یک خانواده پرجمعیت را
بازی میکنم ،این کاراکتر به نوعی لیدر این
خانواده است و تمامی تصمیمات مهم تحت
نظر وی گرفته میشود.وی درباره چگونگی
پیوستن به س��ریال «دخترم نرگس» افزود:
در ابتدا فیلمنامه برای من ارسال شد ،بعد از
خواندن آن س��ریعا نقش را قبول کردم ،زیرا
از لحاظ حال و هوا و اتمسفر کامال متفاوت
از کارهایی بود که تاکنون بازی کرده ام.این
بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون درباره
احتمال موفقیت س��ریال «دخترم نرگس»
در میان مخاطبان اذعان کرد :تا آنجایی که

من حضور داشتم ،سریال با دقتی خاص و با
کیفیت س��اخته شد ،حاال باید دید در تدوین
و صداگذاری به چه ص��ورت پیش میرود،
اما گمان میکنم که به واس��طه داس��تانی
جذاب ،از جمله سریالهای موفق تلویزیون
در س��الهای اخیر باش��د.وی درب��اره زمان
تولید س��ریال «دخترم نرگس» اضافه کرد:
این س��ریال تابستان س��ال گذشته در شهر
ارومیه ساخته شد ،با اینکه این اثر در شبکه
استانی ساخته شده ،اما زبان اثر فارسی است
و اکثریت کاراکترها به زبان فارسی صحبت
میکنند.صبرک��ن درب��اره وضعی��ت کنونی

س��ینما و هنر بعد از ش��یوع بیم��اری کرونا
خاطرنش��ان کرد :به ش��خصه بعید میدانم
که س��ینما تا س��ال  ۱۴۰۰به وضعیت قبلی
برگردد ،اکثریت جش��نها و جش��نوارههای
س��ینمایی تاکنون لغو ش��ده ان��د به همین
دلیل احتمال میدهم ما بار دیگر س��ینمای
پررونق را در س��ال آتی تجرب��ه کنیم ،البته
این وضعیت تنها به کشور ما ختم نمیشود
و هر روز ش��اهدیم که جشنهای سینمایی
همچون اسکار هم به تعویق میافتند ،کرونا
مش��کلی جهانی است که کل هنر در جهان
را با مشکل مواجه کرده است.

فقیهه سلطانی  :بازیگری دست آقازادههای سینمایی افتاده است
بازیگر س��ریال «تبریز در مه» گفت :نقش های خوب
سینما به افراد خاص و عده محدودی می رسد ،سینما
دست آقازادههای هنری افتاده است ،افرادی که در خفا
از آقازاده بودن دیگران گالیه دارند اما خودشان آقازاده
سینمایی شده اند.
فقیه��ه س��لطانی در گفتوگ��و ب��ا می��زان ،پیرامون
اجرای نمای��ش «یه گاز کوچولو» پس از بازگش��ایی
تماش��اخانههای تئاتر گفت :تئاتر ماهها به دلیل شیوع
بیماری کرونا تعطیل بود ،من فکر میکنم چارهای جز
آغاز دوباره تئاتر نداش��ت ه باشیم ،به عنوان مثال گروه
نمایش «یه گاز کوچولو» برای این اثر زحمات بسیاری
کش��ید ،تمرینات بس��یاری انجام ش��د و من در مقام
کارگردان نمیخواستم زحمت گروه به هدر برود .وی
در همین راس��تا ادامه داد :عالوه بر نگاه شخصی من
برای اجرای نمایش «یه گاز کوچولو» باید این مسئله
را در نظر داش��ت که اتمام قطعی بیماری کرونا هنوز
زمانبندی مشخصی ندارد و ما نمیتوانیم کال دست از
کار بکش��یم تا یک روز باالخره کرونا تمام ش��ود ،این
بازگشایی در حالی است که اتفاقا به نظر من تئاتر ضرر
خاصی ندارد و از خیلی حرفههای دیگر که پیشتر آغاز
به کار کردهاند امنیت جانی بیشتری نسبت به بیماری

هیچ وقت ممنوع الکار نبوده و نیستم

کرونا دارد .زیرا در سالن نمایش اگر فاصله رعایت شود
هیچک��س به دیگری حرف نمی زند و به همین دلیل
خطری ش��خصی را تهدید نمیکند .سلطانی با اشاره
به ش��ایعه ممنوع الکار شدنش افزود :من به هیچ وجه
ممن��وع الکار نبودم ،اصال دلیلی برای این اتفاق وجود
نداش��ته اس��ت ،اتفاقا با وجود مراقبت از فرزندم تا حد
امکان فعالیت داش��تم ،اما برخی در این میان ش��ایعه
س��اختند که من ممنوع الکار ش��دم ک��ه به هیچ وجه
درس��ت نیست .بازیگر فیلم سینمایی «صورتی» تئاتر
را کم خطرترین ش��غل در ایام کرونا دانس��ت و اضافه
کرد :وقتی نمایش��ی روی صحنه م��یرود مخاطبان
ماس��ک زده و در طول اجرا تنها تمرکزش��ان روی اثر
است ،با توجه به تخصیص نصف ظرفیت سالن فاصله
افراد هم با یکدیگر به صورت اصولی رعایت شده پس
ترسی از واگیر کرونا در این اماکن وجود ندارد .عالوه
بر این در اکثریت نمایش��ها بازیگ��ران هفتهای یکبار
تست کرونا می دهند تا خطر به کمترین حالت ممکن
برسد .وی درباره حمایت مرکزهای نمایشی از اجرای
آثار پیش��تاز در بازگشایی تماشاخانه ها تاکید کرد :آن
طور که به گروه ما اعالم ش��د قرار اس��ت که بیست
درصد همیش��گی فروش که از س��وی مرکز هنرهای

نمایش��ی دریافت میشد به گروه برگردانده شود ،البته
نکته عجیب آنجاست که اگر قرار بر بخشش آن مبلغ
هس��ت چرا آن را یکبار دریافت می کنند که بخواهند
دوباره به ما پس دهند .این کارگردان تئاتر با اشاره به
رس��الت هنر تئاتر در وضعیت کنونی اظهار کرد :گروه
ما نمایش «ی��ه گاز کوچولو» را به امید گیش��ه روی
صحنه نبرده اس��ت ،ما در تالش هس��تیم تا این هنر
در وضعیت بد کنونی زنده بماند ،ما س��عی میکنیم با
رعایت تمامی نکات ایمنی ش��روع کننده ای باشیم تا
بار دیگر مخاطب وارد سالن نمایش شود .تمام تالش
ما آش��تی دوباره مردم با تئاتر در ش��رایطی اس��ت که
ماهه��ا از هنر دور بوده اند .وی با اش��اره به س��رمایه
گذاری ش��خصی خود برای روی صحنه بردن نمایش
«یه گاز کوچولو» افزود :من هیچ وقت س��رمایه دار و
س��رمایه گذار نبوده و نیس��تم اما این تئاتر را با هزینه
ش��خصی آماده کردم ،البته در این بین تمامی عوامل
گروه همکاری بسیار زیادی با من داشتند و همراهانه
کنار من ایس��تادند .خوشبختانه در این نمایش با افراد
حرفهای تئاتر همکاری میکنم و با عش��ق به این اثر
نگاه میکنند .این بازیگر سینما و تئاتر درباره بازخورد
روی صحن��ه بردن نمایش «ی��ه گاز کوچول» تاکید

کرد :برخی هستند که ش��اید با بازگشایی تئاتر کامال
مخالفند اما من خوش��خبتانه تنها امید و شوق دریافت
ک��ردم ،تاکنون حتی یک نظر مخالف هم نس��بت به
اینک��ه در زم��ان فعل��ی روی صحنه تئات��ر می روم
نداش��تهام و اکثریت اطرافیانم مرا تشویق به این کار
کرده اند.وی در همین راس��تا ادامه داد :من به تمامی
مخالفان بازگش��ایی تئاتر هم حق میدهم آنها بدون
ش��ک به مس��ائل مختلف همچون مسائل مالی تئاتر
در شرایط فعلی نگاه درستی دارند اما اینکه این اتفاق
را حکم کنند را درست نمیدانم ،البته حمایت از اهالی
تئاتر در شرایط فعلی حق مسلم تمامی هنرمندان این
عرصه است ،حال اگر ما جان بر کف روی صحنه آمده
ایم بحش جداست و دلیلی نمیشود که دیگران از حق
خود بگذرند .س��لطانی با اشاره به وجود مافیای بزرگ
سینما ادامه داد :نقش های خوب سینما به افراد خاص
و عده محدودی می رس��د ،س��ینما دست آقازادههای
هنری افتاده اس��ت ،افرادی که در خفا از آقازاده بودن
دیگران گالیه دارند اما خودشان آقازاده سینمایی شده
اند .به همین دلیل نقشهای مهم و جذاب به من و یا
امثال من نمی رسد تا بتوانیم بار دیگر توانایی خودمان
را محک بزنیم.

فیلم س��ینمایی «جهش یافتگان جدید» تازه
ترین نس��خه س��ینمایی فیلم مطرح مردان
ایک��س در ابتدا ق��رار بود در تاری��خ  ۳آوریل
 ۲۰۲۰از سوی فاکس قرن بیستم منتشر شود
اما با شیوع موج تازه کرونا این فیلم با تعویقی
طوالنی و در تاریخ بیستم آگوست سال جاری
میالدی اکران می شود.به گزارش میزان،فیلم
سینمایی «جهش یافتگان جدید» تازه ترین
نسخه سینمایی فیلم مطرح مردان ایکس در
ابتدا قرار بود در تاریخ  ۳آوریل  ۲۰۲۰از سوی
فاکس قرن بیستم منتشر شود اما با شیوع موج
ت��ازه کرونا این فیلم ب��ا تعویقی طوالنی و در
تاریخ بیس��تم آگوست س��ال جاری میالدی
اکران می شود«.جهش یافتگان جدید» فیلمی
رو به اکران در سبک ابرقهرمانی و ترسناک به
کارگردانی جاش بون است که بر اساس یک
گروه ابرقهرمان نوجوان به همین نام از شرکت
مارول کامیکس ساخته شدهاست.فیلمنامه این
فیلم توس��ط بون و کنات لی به رشته تحریر
درآمده اس��ت .این فیلم به عنوان سیزدهمین
قس��مت در مجموعه فیلمهای مردان ایکس
بهشمار میرود.از بازیگران آن میتوان به آنیا
تیلور-جوی ،میس��ی ویلیامز ،چارلی هیتون،
هنری زاگا و آلیس براگا اش��اره کرد« .آنتونیو
باندراس» بازیگر مطرح سینمای هالیوود که
بیشتر برای بازی در فیلم «دسپرادو» شناخته
میشود در پروژه جدید فیلم «مردان ایکس»
به ایفای نقش پرداخته اس��ت .نکته جالب در
این نس��خه از فیلم مردان ایکس عدم حضور
تمامی بازیگ��ران اصلی این فیل��م و حضور
چهرههای جدید س��ینمایی اس��ت .این فیلم
مستقل از مردان ایکس ساخته شده است.
سینماهای بریتانیا در
بدترین شرایط  ۲۴سال اخیر

پیشبینی میشود درآمدهای صنعت سینمای
بریتانیا علیرغم طرح بازگش��ایی سالنهای
نمایش فیلم با کاه��ش  ۹۰۰میلیون پوندی
در سال  ۲۰۲۰همراه شود.به گزارش ایسنا به
نقل از گاردین ،تاثیرات مخرب بحران شیوع
ویروس کرونا در حالی همچنان ادامه دارد که
صنعت س��ینمای بریتانیا در حال ثبت کردن
بدترین س��ال ممکن از  ۱۹۹۶تاکنون است
و برآورد ش��ده است که درآمدهای حاصل از
گیشه با کاهش  ۹۰۰میلیون پوندی در سال
ج��اری میالدی رو به رو خواهد ش��د .دولت
بریتانیا برای بازگشایی سالنهای سینما از تاریخ
 ۴ج��والی و با رعایت فاصل��ه اجتماعی دو
صندلی و دیگر و دستورالعملهای بهداشتی
چراغ س��بز نشان داده است و سینماداران نیز
چش��م امید به فروش فیلمه��ای هالیوودی
چ��ون «م��والن» محصول جدی��د دیزنی و
«انگاره» س��اخته جدید «کریستوفر نوالن»
داش��تند تا بار دیگر به گیش��ه سینماها رونق
ببخش��ند اما هفته گذش��ته تاریخ اکران این
دو فیل��م باز هم به تعویق افتاد و قرار اس��ت
ب��ه ترتیب در  ۲۱و  ۲۱م��اه اوت اکران خود
را آغاز کنند .حاال ک��ه اکران فیلمهای مهم
و جدید هالیوودی به تعویق افتاده ،سینماهای
بریتانیا برای بازگش��ایی باید ب��ه بازنمایش
فیلمهای کالس��یک و موفق قدیمیتر چون
«کازابالنکا»« ،هری پاتر»« ،گرگ و میش»
و «سریع وخشن» بسنده کنند.

سریال
پایان تصویربرداری
سکانسهای باقیمانده «نفوذ»

تصویرب��رداری س��کانسهای باق��ی مانده
سریال «نفوذ» به کارگردانی جواد شمقدری
انجام ش��د.به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران
جوان ،تصویرب��رداری س��کانسهای باقی
مان��ده س��ریال «نف��وذ» ب��ه کارگردانی و
نویسندگی جواد ش��مقدری و تهیهکنندگی
محس��ن عل��ی اکبری ب��ه پایان رس��ید و
مراحل فنی مجموعه در حال انجام اس��ت.
تصویربرداری س��کانسهای باقی مانده در
قزوین ،ش��هرک غزال��ی ،ورامین و روبروی
الن��ه جاسوس��ی انج��ام ش��د.بهزاد عبدی
آهنگس��ازی مجموعه را انج��ام میدهد و
آرش قاسمی هم صداگذاری کار را به عهده
گرفته اس��ت .بخش جلوههای ویژه بصری
هم ب��ه سرپرس��تی محمد امام��ی در حال
انجام اس��ت.جواد ش��مقدری در این سریال
تاری��خ انق�لاب را از بهمن  ۵۷ت��ا آبان ۵۸
را در  ۴۲قس��مت نشان میدهد« .نفوذ» به
سفارش مرکز سیما فیلم تهیه و تولید خواهد
شد.یلدا افشارینیا ،امین اسکندریان ،کیمیا
اکرمی ،احم��د نجفی ،حمید گودرزی ،رحیم
نوروزی ،علی��رام نورایی ،صالح میرزا آقایی،
شهره لرستانی ،زهرا سعیدی ،حجتاالسالم
سیدمحسن هاشمی ،جلیل فرجاد ،ماشاءاهلل
ش��اه مرادی ،کاوه سماک باشی ،امیرمحمد
زند ،نج��وا صاحب الزمان��ی ،فاطمه بیگی،
محمدجواد جعفرپور ،جالل فاطمی بازیگران
ایرانی این سریال و فیلیپ ساپرکین و سامی
بابو از بازیگران خارجی این سریال هستند.

