فریدون محرابی:

یکشنبه  28اردیبهشت  23 1399رمضان 1441
 17می 2020شماره 2992

فرهنگ و هنر

6

www.asre-iranian.ir

تلویزیون

از سرگیری تصویربرداری «بوم و بانو»
از خرداد ماه

تصویرب��رداری س��ریال «ب��وم و بان��و» به
کارگردانی سعید س��لطانی از خرداد ماه آغاز
میش��ود.به گزارش ف��ارس ،تصویربرداری
س��ریال «بوم و بانو» که قبل از شروع سال
جدید به دلیل ش��یوع کرونا متوقف شده بود
قرار اس��ت از خرداد ماه آغاز شود .به گزارش
فارس ،مس��عود رایگان در این سریال ایفاگر
نقش تیمسار افش��ار و بهنام تشکر نیز نقش
س��رهنگ س��پنتا را بر عه��ده دارد .س��اغر
قناعت که پیش از این با فیلمهای سینمایی
«ماالریا» س��اخته پرویز شهبازی و «جشن
دلتنگی» به کارگردان پوری��ا آذربایجانی در
قامت بازیگر ش��ناخته ش��ده بود با بازی در
س��ریال «بوم و بانو» اولین حضور تلویزیونی
خود را تجربه میکند .فریبا متخصص نیز در
این پروژه نقش ماهرخ همسر تیمسار افشار را
برعهده دارد .همچنین مهدی احمدی و دیبا
زاهدی از دیگر بازیگران این سریال هستند.
این سریال در شهرک سینمایی ،زندان قصر
و  ...مقاب��ل دوربی��ن رفته اس��ت.در خالصه
داستان «بوم و بانو» آمده است :در ایامی که
عشق رهروان محرم به مسلخ برده می شود
و شورشان به یغما می رود ،عشقی بی آالیش
سر بر میآورد که در دل طوفان بالیای زمانه
به ابتال کش��یده میش��ود و در سایه تزویر و
فری��ب بدخواهان تا مرز ناب��ودی می رود اما
در واپس��ین لحظات چون سیمرغی از میان
خاکستر برمی خیزد .

انیمیشن
کتاب «من و خارپشت و عروسکم»
انیمیشن میشود

انیمیش��ن «من و خارپشت و عروسکم» به
کارگردانی «امیر س��حرخیز» از روی کتابی
به همین نام با تهیه کنندگی کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان تولید میش��ود.
به گ��زارش ایرنا ،کارگردان انیمیش��ن من
و خارپش��ت و عروس��کم اظهار ک��رد :این
انیمیشن با توجه به موضوع فقر که در حال
حاضر کمتر در آثار ویژه گروه سنی نوجوان
ب��ه آن پرداخت��ه میش��ود ،س��اخته خواهد
ش��د.امیر س��حرخیز درباره موضوع مدنظر
در انیمیش��ن من و خارپش��ت و عروس��کم
توضیح داد :این انیمیش��ن بر اساس کتابی
با همین نام نوش��ته راضیه دهقانسلماسی
از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان ساخته میشود و داستان آن درباره
دنیای خیالی دختربچهای با عروس��ک خود
همچنی��ن ش��خصیتهایی غیرواقعی مانند
خارپشت و برداش��ت فانتزی این دختربچه
از موضوع فقر اس��ت.وی با اشاره به اینکه
کت��اب من و خارپش��ت و عروس��کم برای
مربیان کتابخانههای کانون نوش��ته ش��ده،
افزود :با رش��د اجتماعی و اتفاقهایی که در
این زمینه رخ داده ،اکنون نوجوانان میتوانند
مخاطب این کتاب و داستان باشند.سحرخیز
یادآور شد :کتاب من و خارپشت و عروسکم
مفاهیمی مهم و ج��دی را بیان میکند که
کمتر در این سالها در کتابهای کودک و
نوجوان به آنها پرداخته شده است.

کتاب
تکلیف برگزاری نمایشگاه کتاب پس از
عید فطر مشخص میشود

ش��ورای سیاس��تگذاری نمایش��گاه کتاب،
پ��س از عی��د فطر درب��اره برگ��زاری یا لغو
این رویداد فرهنگ��ی تصمیمگیری میکند.
ایوب دهقانکار سرپرست موسسه نمایشگاه
های فرهنگی ایران ،در گفتوگو با باش��گاه
خبرنگاران جوان ،در خصوص زمان برگزاری
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت :هنوز
زمان برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین
المللی کتاب تهران مش��خص نش��ده است.
پس از عید فطر جلسه شورای سیاستگذاری
نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران با حضور
جهانپور سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
برگزار میشود .در این جلسه درباره برگزاری
یا لغو س��ی و سومین نمایش��گاه بین المللی
کتاب ته��ران تصمیم گیری خواهد ش��د.او
افزود :هنوز هی��چ تصمیمی درباره برگزاری
یا لغو س��ی و سومین نمایش��گاه بین المللی
کت��اب ته��ران در ش��ورای سیاس��تگذاری
نمایش��گاه گرفته نشده است.قرار بود سی و
سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ،از
 ۲۵فروردین تا  ۵اردیبهشت ماه برگزار شود؛
ولی این رویداد فرهنگی به دلیل شیوع کرونا
در تاریخ مقرر برگزار نشد.

کمسلیقگی و شلختگی در تئاتر کارکرد این هنر را مخدوش کرده است

فریدون محرابی معتقد است در حقیقت این
تئاتر نیست که اوضاع خوبی ندارد بلکه این
شلختگی و گاهی کم سلیقگی در تئاتر است
که باعث میشود کارکرد سالم و صحیح آن
کمی مخدوش شود.فریدون محرابی بازیگر
تئات��ر و س��ینما در گفتوگو ب��ا پانا اظهار
داش��ت :در این ایام س��عی کردم بیشتر در
خانه بمانم ،مطالعه کنم و به کارهای عقب

ماندهام رسیدگی کردم  .وی همچنین درباره
وضعیت تئاتر در شرایط فعلی کشور تصریح
کرد :تئاتر و جریان تئاتری در شرایط کنونی
نیاز ب��ه برنامهریزیهای دقی��ق و تالش
برای اج��رای آن برنامهها دارد ،در حقیقت
این تئاتر نیست که اوضاع خوبی ندارد بلکه
این شلختگی و گاهی کم سلیقگی در تئاتر
اس��ت که باعث میش��ود کارکرد سالم و

صحیح آن کمی مخدوش شود .محرابی با
اش��اره به اهمیت و جایگاه تئاتر در زندگی
انسان گفت :تئاتر هنری خاص و بیبدیل،
بس��یار قدیمی و ریشهدار است که میتواند
محفلی جه��ت انتقال اندیش��ه و فرهنگ
باش��د که تاثیر مس��تقیم بر زندگ��ی دارد.
تئاتر آموزش میدهد و انسانس��از اس��ت،
یادمان باشد هرجا سخن از انسان و دانایی

باش��د آنجا محلی برای درک بهتر جهان و
بش��ریت وجود دارد و قطعا با سهلانگاری،
خودخواهی و م��رز در تفکر و کردار فاصله
دارد.وی ادام��ه داد :هم تئات��ر داریم و هم
تماشاگر ،در بخش دولتی یکی از مشکالت
ن��گاه کارمندی به تئاتر اس��ت و در بخش
خصوصی یکی از مش��کالت پایینآوردن
س��طح س��لیقه تماش��اگران تئاتر اس��ت.

فراموش کردن جریان دانشجویی و تقویت
آن بهعنوان ستونهای تئاتر حرفهای کشور
و بها ندادن به تئاتر تجربی ،کارگاهی و تئاتر
در شهرس��تانها یکی از معضالت روزگار
تئاتری ماس��ت که در حقیقت دانستن این
مطلب هم کافی نیس��ت بلکه راهکارها و
راهحلهایی وجود دارد ک ه بهنظرم تا االن از
آنها استفاده درست و کافی نشده است.

نوجوانان برای داشتن فیلترشکن بهانه پیدا کردهاند؛

ضرورت آموزش سواد رسانه ای به والدین و فرزندان

گروه فرهنگی  :کارشناس حوزه رسانه گفت :امروز دست
پیداکردن به شبکه های اجتماعی که فیلتر است ،این بهانه
را ایجاد کرده تا کودکان و نوجوانان فیلترشکن روی گوشی
خود نصب کنند و متأسفانه پس از آن دیگر هیچ حریم و
مرزی برای نوجوان وجود ندارد .به گزارش فارس  ،فضای
مجازی ،دنیایی مس��تقل از فضای حقیقی نیست؛ دنیایی
وابس��ته به دنیای واقعیت است ،برخالف تصور بسیاری از
افراد که این دنیا را چندان جدی نمی گیرند.رس��انه های
نوین به ویژه فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی می
تواند برای هر گروهی خطرآفرین باشد ،اگر بدون مهارت
و آموزش وارد شوند که البته در این میان کودکان بخشی
از قربانیان ماجرا هستند.امیرحس��ین شمشادی کارشناس
حوزه رسانه و مدرس دانشگاه معتقد است که جدی ترین
خطرهایی که کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی
با آن مواجه هستند ،موضوع قرار گرفتن در معرض محتوای
نامناسب مانند متون یا تصاویر حاوی خشونت و پرخاشگری
و محتوای نامناسب برای سن کودکان و نوجوانان است.به
همین بهانه و با موضوع حقوق کودک در رسانه و خطراتی
که می تواند برای این گروه از جامعه ایجاد کند ،به بحث و
گفت و گو نشستیم .آنچه از نظر می گذرانید ،حاصل گفت
و گوی ما با وی است.
ام�روزه بخش�ی از ک�ودکان و نوجوانان ما در رس�انه های
اجتماعی حضور دارند ،این حضور تا چه اندازه میتواند برای
آنها مؤثر و یا خطرآفرین باشد؟

رسانه های اجتماعی به یک جنبه اساسی زندگی اجتماعی
و خالقانه نوجوانان و کودکان تبدیل ش��ده است؛ کودکان
و نوجوانان از رسانه های اجتماعی برای مقاصد گوناگونی
همچون تفریح ،ایجاد و حفظ دوستی ،به اشتراک گذاری
عالئق ،کشف هویت و توسعه روابط با خانواده استفاده می
کنند.همچنین به تازگی ما ب��ا مفهومی به نام “یادگیری
مشارکتی” مواجه هستیم که در بستر شبکه های اجتماعی
ش��کل می گیرد و به افزایش دان��ش و آگاهی کودکان و
نوجوانان کمک می کند؛ بر این اساس کودکان و نوجوانان
می توانند با اش��تراک گذاری محتوای آموزش��ی ،شرکت
در اجتماعات آنالین و نظایر آن ،احس��اس تعلق و ارتباط
خودش��ان را با جامعه افزایش دهند.استفاده از شبکه های
اجتماعی س��بب افزای��ش خالقیت ،یادگیری و توس��عه
ارتباطات می ش��ود .پژوهش ها در ابعاد بین المللی نشان
م��ی دهد که بخش عمده ای از کودکان با س��نین باالتر
و نوجوانان از ش��بکه های اجتماعی استفاده می کنند.نظر
می رس��د آموزش و پرورش دسترسی مناسبی به والدین
ک��ودکان و نوجوانان دارد و می تواند در قالب کالس های
حضوری و با ارائه بسته های آموزشی این مهارت ها را به
والدین گوشزد و توانایی آنها را در زمینه نظارت و حفاظت
از کودکان در فضای مجازی تقویت کند.برای مثال نتیجه
پژوهش در انگلستان نشان می دهد که سه چهارم کودکان
 10تا  12س��ال از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند؛
بنابراین ش��بکه های اجتماعی یک نیاز واقعی در زندگی
نوجوانان و کودکان امروز محسوب می شود و کارکردهای
متفاوتی دارد.در این میان فقدان یک شبکه اجتماعی فراگیر
ملی که درصد باالیی از کاربران اینترنت در کشور عضو آن
باشند و در آن به فعالیت بپردازند به خوبی به چشم می آید.

آنالی��ن ،جنبه های س��رگرمی فضای مج��ازی را برای
کودکان بسیار جذاب کرده اند ،اما این به آن معنی نیست
که امکان اس��تفاده از این فضا به عنوان فضای آموزش��ی
وجود ندارد .تجربه فراگیر ش��دن کرونا در جهان نشان داد
که در بس��تر ش��بکه های اجتماعی ،می توان به آموزش
کودکان ،نوجوانان و حتی بزرگساالن پرداخت ،منتها باید به
این موضوع توجه کرد که موضوع فضای مجازی و شبک ه
های اجتماعی یک موضوع جدید است که دچار تغییرات
روزمره و آنی می شود و هر نوع سرمایه گذاری و سیاست
گ��ذاری در این فضا باید پی��ش از آغاز با مطالعات علمی
همراه باشد.

رسانه چگونه می تواند سواد رسانه ای را به کودکان آموزش
دهد؟

اما استفاده نوجوانان و کودکان از شبکه های اجتماعی غیر
از کارکردهایی که ذکر شد ،مخاطراتی به همراه دارد.

درخصوص مخاطراتی که می تواند کودکان و نوجوانان را در
رسانه های اجتماعی تهدید کند ،بیشتر توضیح می دهید؟

جدی ترین خطرهایی که کودکان و نوجوانان در ش��بکه
های اجتماعی با آن مواجه هستند ،موضوع قرار گرفتن در
معرض محتوای نامناس��ب برای سن کودکان و نوجوانان
است؛ عالوه بر این خطر نقض حریم خصوصی برای همه
کاربران شبکه های اجتماعی وجود دارد ،اما باید دقت کرد
که این خطر برای کودکان و نوجوان بیش��تر احساس می
ش��ود؛ چراکه توانمندی ،دان��ش و آگاهی و تجربه آنها در
فضای مجازی کمتر از بزرگساالن است.
بنظر ش�ما باید چ�ه اقداماتی انجام ش�ود تا آس�یب های
کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
به حداقل برسد؟

در این زمینه هم خانواده ها و هم دولت و حاکمیت دارای
مسئولیت های واقعی هستند؛ در حوزه مسئولیتهای ملی
انتظار می رود تا به سرعت به سمت طراحی و ترویج یک
ش��بکه اجتماعی فراگیر ملی متناسب با نیازهای واقعی و
فرهنگ حاکم بر کشورمان حرکت کنیم.این موضوع یکی
از وجوهی اس��ت که توس��ط دولتمردان مغفول واقع شده
است و شبکه های اجتماعی که تا کنون در کشور طراحی
و توسعه داده شده است ،متأسفانه مجموعا روی هم رفته
بیش��تر از پنج درصد از نیاز مخاطبان ایرانی را پاسخ نمی
دهد؛ بنابراین  95درصد اس��تفاده از شبکه های اجتماعی
تا کنون با استفاده از شبکه های اجتماعی غیربومی انجام
می شود .مسأله دیگر این است که با توجه به فیلترشدن
برخی از شبکه های اجتماعی پرطرفدار همچون تلگرام و
یوتویوب ،متأسفانه استفاده از فیلترشکن درمیان نوجوانان
و جوان��ان و حتی کودکان رواج یافته اس��ت؛ اگر تا پیش
از ای��ن هیچ ک��ودک و نوجوانی دلیل قان��ع کننده برای
اس��تفاده از فیلترشکن روی گوش��ی هوشمندش نداشت؛
امروز دس��ت پیداکردن به شبکه های اجتماعی همچون
تلگرام و یوتویوب که فیلتر است ،این بهانه را ایجاد کرده
تا کودکان و نوجوانان فیلترشکن روی گوشی خود نصب
کنند و متأسفانه پس از نصب فیلترشکن دیگر هیچ حریم
و مرزی برای دسترس��ی نوجوان به محتوای نامناسب در
اینترنت وجود ندارد.بنا بر این یک موضوع دیگر این است

که سیاست های کالن در حوزه شبک ه اجتماعی به ویژه در
مورد لزوم ادامه فیلتر شدن برخی از شبکه های اجتماعی
باید م��ورد بازنگری قرار بگیرد و به این س��وال به خوبی
پاسخ داده شود که منافع و مضررات فیلترینگ شبکه های
اجتماعی چیست و کدام بر دیگری غلبه دارد؛ درحالی که ما
در کشور فاقد یک شبکه اجتماعی فراگیر ملی هستیم.

به نظر می رسد ما نیازمند شبکه های اجتماعی ویژه کودک
با نظارت والدین هستیم.

بله کامال درس��ت است؛ در دنیا عالوه بر انواع شبکه های
اجتماعی محبوب ،شبکه های اجتماعی ویژه کودکان به
تعداد زیاد طراحی و توس��عه داده ش��ده است .برای مثال
ش��بکه اجتماعی به نام «اس��پات الیت» مدل ساده شده
و الگوبرداری از ش��بکه اجتماعی اینستاگرام بوده که برای
کودکان و نوجوانان باالی هشت سال طراحی شده است.
در خصوص وظایف خانواده ها بیشتر توضیح می دهید؟

آقای دیوید ام ،به عنوان کارشناس امنیت فضای مجازی
از ش��رکت “کسپرس��کی” بیان می کند که گفت و گو با
ک��ودک در مورد امنیت در فضای مج��ازی باید در همان
س��نین پایین شروع شود؛ این نظر درستی است و معتقدم
هر خانواده باید مجموعه ای از قوانین خانگی را برای نحوه
اس��تفاده کودک و نوجوان را از شبکه های اجتماعی وضع
کند و با دقت آن را اجرا کند.برای مثال والدین باید به نام
کاربری و گذرواژه های همه حس��اب های فرزندان شان
در ش��بکه های اجتماعی دسترسی داشته باشند.همچنین
والدین باید به محتوای مشاهده شده و به اشتراک گذاشته
توسط کودک و نوجوان در فضای مجازی دسترسی داشته
باشند؛ آموزش تفکیک فضای مجازی از واقعیت و گوش
زد کردن این نکته که هویت افراد در فضای مجازی لزوما
با هویت آنها در فضای واقعی یکی نیست به کودکان یکی
از ضرورت های این حوزه به شمار می رود .همچنین باید
فضایی فراهم شود تا کودک بتواند درباره تجربیات خودش
در فضای مجازی با بزرگترها به گفت و گو بنشیند.
به نظر ش�ما وجه س�رگرمی ب�رای کودک اولوی�ت دارد یا
آموزش؟

از دی��د کودکان اینترنت یک محیط جادویی بوده که قادر
به پاس��خگویی به پرس��ش ها و ابهامات فراوان کودکان
اس��ت؛ جنبه هایی همچون امکانات چندرسانه ای ،فیلم،
پویانمایی(انیمیشن) ،موس��یقی ،چت روم ها و بازی های

در پاسخ به این پرسش ابتدا مروری بر تعریف سواد رسانه
ای داش��ته باشیم .سواد رس��انه ای در تعریف کلی ،نوعی
درک متکی بر مهارتی است که که براساس آن می توان
انواع رسانه و تولیدات آنها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و
شناسایی کرد.سواد رسانه ای می توان به مخاطبان رسانه
ها این آموزش را بدهد که از حالت انفعالی و مصرف گرایی
صرف خارج ش��وند و نوع مواجه ش��ان با فضای مجازی،
مواجه فعاالنه و متقابل باشد و به گونه ای از منافع شبکه
ه��ای اجتماع��ی و فضای مجازی اس��تفاده کنند که این
استفاده هوشمندانه و مفید باشد.

این آموزش سواد رسانه ای باید چگونه باشد؟

آموزش س��واد رس��انه ای به ک��ودکان در مرحله اول باید
نظری و عملی باشد؛ متأسفانه در سال های اخیر به ویژه در
زمینه آموزش های رسمی در مدارس با این مسأله مواجه
هستیم که رویکرد عمده در زمینه آموزش سواد رسانه ای
به کودکان تنها در بعد نظری شکل گرفته که این موضوع
کافی نیس��ت و باید به صورت عملی امکان آموزش سواد
رسانه ای به کودکان و نوجوان فراهم باشد.همچنین این
آم��وزش ها باید مبتنی بر نیاز واقع��ی و واقعیت های روز
جامعه شکل بگیرد .موضوع شبکه های اجتماعی ،موضوع
متغیری اس��ت؛ بنابراین هر نوع آموزش کاربردی و مورد
استفاده واقعی کودکان و نوجوان ،باید مبتنی بر نیازهای روز
آنها باشد .در موضوع سواد رسانه ای باید به موضوع مهارت
آموزی توجه کرد و بر تقویت مهارت هایی همچون نقد و
مهارت تولید رسانه ای تأکید شود.

متأس�فانه برخی از والدین از آموزش های سواد رسانه ای
برخوردار نیستند؛ برای حل این مشکل باید چه کرد؟

ابتدا باید متون و بسته های آموزشی با هدف آموزش والدین
تهیه شود و این موضوع به صورت فراگیر در اختیار والدین
قرار بگیرد.به نظر می رس��د آموزش و پرورش دسترس��ی
مناس��بی به والدین کودکان و نوجوانان دارد و می تواند در
قالب کالس های حضوری و با ارائه بس��ته های آموزشی
این مهارت ها را به والدین گوشزد و توانایی آنها را در زمینه
نظارت و حفاظت از کودکان در فضای مجازی تقویت کند.
عالوه بر این ما رسانه فراگیری همچون صداوسیما داریم
که باید بخش��ی از زمان آموزش��ی خود را به آموزش این
مفاهیم برای والدین اختص��اص دهد تا بتوانیم در نهایت
فضای ایمن تری برای کودکان مان در بستر شبکه های
اجتماعی فراهم کنیم.

رییس انجمن مدیران تدارکات سینما :

ریی��س انجمن مدی��ران تدارکات س��ینما با اش��اره به
آس��یبپذیری اصناف ضعیفت��ر از اس��تمرار تعطیلی
پروژههای سینمایی تاکید کرد فعالیتهای سینمایی باید
با رعایت پروتکلهای بهداشتی از سرگرفته شود.
مجید امانیزاده رییس انجمن مدیران تدارکات در گفتگو
با مهر درب��اره تاثیرات کرونا بر س��ینما و نقش آفرینی
صنوف در از سرگیری فعالیتهای سینمایی گفت :صنف
مدیران تدارکات تابع تصمیم جمعی مسئوالن خانه سینما
اس��ت و هر تصمیمی گرفته شود از آن پیروی میکند.
ب��ا توجه به اینکه هنوز پروانه س��اخت برای پروژههای
جدید صادر نشده است ،نمیتوان پیشبینی کرد با آغاز
پروژههای سینمایی چه اتفاقی در رابطه با ویروس کرونا

بودجهایبرایتأمینمالیاعضایصنفنداریم

رخ میدهد.وی بیان کرد :این احتمال وجود دارد که بعد
از ماه مبارک رمضان پروانه س��اخت آثار سینمایی صادر
شود ،اما مساله مهم این است که در حال حاضر عوامل
سینمایی بیکار بوده و همین مساله مشکالتی را برای
آنها فراهم کرده است.مدیر تدارکات «شبهای تهران»
توضیح داد :در ش��رایط فعلی بسیاری از اعضای صنوف
ضعیف از جمله صنف ما به دلیل اینکه مدتی است سینما
تعطیل شده است ،ش��رایط اقتصادی خوبی قرار ندارند،
هر روز تماسهای مختلفی از سوی اعضای صنف خود
داریم که پیگیر آغاز دوباره پروژهها سینمایی هستند.وی
تاکید کرد :البته ما خواهان شروع فعالیتهای سینمایی
هستیم ،هنوز معلوم نیست که کرونا تا چه زمانی وجود

خواهد داشت و اگر بخواهیم تا مدتها سینما را تعطیل
کنیم ش��رایط بس��یار بدی برای اعضای خانواده بزرگ
س��ینما بوجود میآید.این سینماگر بیان کرد :در صورتی
که پروژههای سینمایی کلید بخورد بیشک پروتکلهای
بهداشتی از سوی عوامل فیلم رعایت میشود ،تا مشکلی
برای آنها پیش نیاید .تصمیم گرفتهایم تا قبل از شروع
پروژههای سینمایی جلسهای را با اعضای خود و با حضور
نمایندهای از وزارت بهداشت داشته باشیم تا آموزشهای
الزم در زمینه چگونگی رعایت بهداش��ت برای مقابله با
کرونا آم��وزش دهیم .در واقع صن��ف مدیران تدارکات
بیشتر در حوزه خدمات رسانی در سینما فعالیت میکنند
و بیش از هر چیز با عوامل پروژههای سینمایی در ارتباط

هس��تند ،به خصوص همیاران مدیران تدارکات که باید
بیشتر از دیگران پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.
وی توضیح داد :تاکید میکنم ادامه تعطیلی پروژههای
سینمایی شرایط اقتصادی بدی را برای صنوف ضعیف
بوجود میآورد که این مساله بسیار بد است و مشخص
نیست که چه کسی باید صنوف سینمایی را تامین مالی
کند ،البته خانه سینما با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای اعضای خانه
س��ینما و دیگر هنرمندان است که البته هنوز مشخص
نیس��ت چه اتفاقی در این زمینه رخ میدهد .این را هم
تاکید میکنم که صنف م��ا بودجهای ندارد که بخواهد
اعضای خود را از نظر مالی تامین کنند.

مسعود نجفی :بلیت سینماها گران نمیشود

مس��عود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان
س��ینمایی عنوان کرد که بلیت سینماها در
س��ال جاری ،نسبت به سال گذشته تغییری
نخواهد داشت.به گزارش مهر ،مسعود نجفی
مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی با ارائه
گزارش��ی از وضعی��ت اکرانه��ای آنالین،
گفت :این ط��رح راه افتاده و اس��تقبال نیز
شده است .وقتی با مدیر یکی از پلتفرمهای
نمایش آنالین فیلم صحبت میکردم گفت
ک��ه بیش از  ۱۰فیلم متقاضی این هس��تند
که اکران آنالین داش��ته باشند .تا روز شنبه

 ۱۰فیلم اکراننشده متقاضی اکران آنالین

فیلم سینمایی «خروج» نزدیک به  ۱۵هزار
بلی��ط و ح��دود  ۲.۵میلی��ارد تومان فروش
داشته اس��ت که نتیجه آن حدود  ۳۵۷هزار
بیننده اس��ت .اگر خاطرتان باشد ،ماه پیش
که صحبت کردیم پیشبینیمان از فروش
این فیلم  ۳میلیارد ب��ود که اکنون میتواند
ب��ه این رقم دس��ت پیدا کن��د .وی افزود:
دومی��ن فیلمی که به صورت آنالین عرضه
شد ،فیلم س��ینمایی «طال» بود که تاکنون
بیش از  ۱۰۰هزار بلیط فروخته و نزدیک به
 ۱.۵میلیارد تومان فروش داش��ته ،این فیلم

تا امروز نزدیک به  ۲۵۰هزار بیننده داش��ته
است که آمار خوبی به شمار میرود .البته با
توجه به اینکه این کار تجربه جدیدی برای
عوامل فیلمها و مردم بوده اس��ت میتوان
گفت که اس��تقبال خوبی را ش��اهد بودیم.
نجفی در پاسخ به س��والی مبنی بر این که
اک��ران چ��ه فیلمهای جدی��دی به صورت
آنالین خواهد بود ،گفت :تاکنون مش��خص
شده اس��ت که ادامه اکران فیلم «زیرنظر»
در VODها باشد اما قرارداد بقیه فیلمهای
متقاضی نهایی نشده است .با این حال بیش

از  ۱۰فیلم اکران نشده متقاضی هستند که از
این طریق عرضه شوند.وی در مورد تفاوت
ط فیلمهای س��ینمایی «خروج» و
قیمت بلی 
«طال» و روند این قیمتگذاری هم توضیح
داد :این مس��اله بسته به توافق عوامل فیلم
با VODها اس��ت .در این زمینه س��ازمان
س��ینمایی دخالتی ن��دارد .با توج��ه به این
ن در
ک��ه تجربه جدیدی اس��ت همانند اکرا 
س��ینما ،آییننامه و ضوابط مشخصی ندارد.
ش��اید دلیل گرانتر بودن فیلم «طال» این
باشد که این فیلم متعلق به بخش خصوصی

اس��ت .البته این قیمتگ��ذاری تحت تاثیر
عرض��ه و تقاضا اس��ت و عوام��ل فیلم باید
قیمتی را انتخاب کنن��د که بتواند مخاطب
ج��ذب کند.نجفی با اش��اره ب��ه تصمیمات
مرتبط با بازگش��ایی سینماها گفت ۲ :هفته
پیش بود که آییننامه  ۱۵بندی در کارگروه
بررس��ی آسیبهای کرونا در سینما نهایی و
به س��تاد ملی مبارزه با کرونا پیش��نهاد شد.
به این ستاد اعالم کردیم که آمادگی وجود
دارد که سینماها در روز عید فطر بازگشایی
شود.

سینمای جهان
رایان گاسلینگ دوباره به فضا میرود

رایان گاس��لینگ به عنوان ی��ک فضانورد،
در فیلم��ی جدید ب��ه کارگردانی فیل لورد و
کریس میلر بازی میکند.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از هالیوود ریپورتر،
فی��ل لورد و کریس میلر با پروژه جدید خود
به فضا خواهند رفت .این دو قرار است فیلم
«پ��روژه درود ب��ر مریم» را ب��رای کمپانی
مترو گلدوین مای��ر کارگردانی کنند .این دو
نفر تهیه کننده فیلم نی��ز خواهند بود.رایان
گاس��لینگ برای بازی در این فیلم سینمایی
به این پروژه اضافه شده است .پروژهای که
اقتباس��ی از رمانی منتشر نشده نوشته اندی
ویر خواهد بود .این رمان بهار س��ال ۲۰۲۱
منتشر میشود .اندی ویر در سال  ۲۰۱۱رمان
«مریخی» را نوش��ته بود که در سال ۲۰۱۵
فیلم آن با همین نام س��اخته شد و توانست
جوایزی را در اس��کار کسب کند.گاسلینگ
که نقش اول فیلم سینمایی «پروژه درود بر
مریم» را بازی خواه��د کرد ،آخرین حضور
س��ینمایی اش به فیل��م بیوگرافی «First
 »Manدر س��ال  ۲۰۱۸ب��از میگ��ردد.
او در آن فیل��م در نقش نیل آرم اس��ترانگ
فضانورد مش��هور ،نقش آفرین��ی کرده بود.
این جدیدترین پروژه کمپانی  MGMبعد
از حضور رئیس جدیدش محسوب میشود.
آدیتا سود رئیس کمپانی فیلم سازی لرد میلر
به همراه امی پاسکال ،تهیه کنندگان دیگر
این پروژه خواهند بود.
«انگاشته» نوالن در تاریخ اصلی خود
اکران میشود؟

ددالین در گزارشی به بررسی احتمال اکران
فیلم س��ینمایی «انگاش��ته» به کارگردانی
مق��رر پرداخت.
کریس��توفر نوالن در تاریخ
ّ
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل
از ددالین ،تمام س��ینماروها و استودیوهای
هالیوودی منتظرند تا ببینند کمپانی برادران
وارنر فیلم س��ینمایی «انگاش��ته» را در ۱۷
ژوئی��ه اکران خواهد کرد ی��ا نه.منابع معتبر
میگویند ک��ه کمپانی ب��رادران وارنر برای
آنکه فیلم «انگاشته» را در تاریخ اصلی خود
اکران کند ،نیاز دارد  ۸۰درصد س��ینماهای
جهان از جمله نیویورک ،لس آنجلس و سان
فرانسیسکو بازگش��ایی شوند.اگر نشانههای
مثبتی از بازگش��ایی سینماها طی سه هفته
آینده و زودتر دیده نش��ود ،تاریخ اکران فیلم
انگاش��ته تغییر خواهد کرد .کمپانی برادران
وارنر برای آنکه بتواند از این فیلم س��ینمایی
که  ۲۰۰میلیون دالر هزینه ساخت داشته به
سود برسد ،به اکثریت سینماهای جهان نیاز
دارد.ددالین مدعی شد اگر اکران «انگاشته»
عق��ب بیفت��د ،فیلمهایی که قرار اس��ت در
تاریخه��ای جلوتر از  ۱۷ژوئیه اکران ش��وند
(مثل «موالن»« ،زن شگفت انگیز )»۱۹۸۴
دوباره دچار تغییر تاریخ اکران خواهند ش��د.
پیش از این هم این سایت مدعی شده بود با
تغییر اکران فیلم «زمانی برای مردن نیست»
تاری��خ دیگر فیلمها نیز تغیی��ر خواهد کرد؛
همینطور هم شد.خبر خوبی که درباره فیلم
سینمایی «انگاشته» وجود دارد این است که
از زمان انتشار تریلر آن در تاریخ  ۱۹دسامبر
سال گذشته ،تعداد بینندههای جهانی آن به
 ۴۶.۳میلیون نفر رسیده است.
الزامات ایمنی متفاوت برای شروع
دوباره فیلمسازی در اروپا

اسپانیا ،چک ،ایسلند و چند کشور اروپایی دیگر
پس از فروکش کردن تب کرونا ،ساخت فیل م
و آثار تلویزیونی را با اعمال برخی محدودیتها
آغاز کردند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
به نقل از ورایتی ،اروپا دوباره به عرصه تجارت
سینمایی بازگشته است .چندین کشور اروپایی
ن ساخت فیلم
از جمله کشورهایی که لوکیش 
بین المللی در آنها وجود دارد (مثل جمهوری
چک و ایس��لند) بعد از تعطیلیهای ناشی از
کرونا ،اجازه ادامه تولید به فیلمها و محصوالت
تلویزیونی دادهاند.مناطقی از لهستان تا پرتغال
ه��م قوانین جدید خ��ود را برای دوب��اره راه
انداختن تولیدات س��ینمایی اعالم کردند که
ب��ه س��ازندههای داخل��ی و بینالمللی فیلم
اجازه فعالیت دوب��اره خواهد داد.برخی از این
محدودیتها تقریب ًا جهانی هس��تند؛ از جمله
رعایت فاصل��ه اجتماعی دو متری بین اعضا
ک
و اینک��ه همه اعضای پروژه باید از ماس�� 
ص��ورت و ضد عفونی کننده اس��تفاده کنند.
اما با مش��اهده جزئیات ،مش��خص میشود
قوانین مربوط به فیلمب��رداری بین بعضی از
مناطق و کش��ورها متفاوت است .برای مثال
در اسپانیا ،اجازه فیلمبرداری در مناطقی مثل
جزایر قناری و منطقه والنسیا داده شده است
که آمار کمی از بیماران کرونایی داشتند؛ اما
هنوز فیلمبرداری در شهرهایی مثل مادرید و
بارسلونا با محدودیت روبروست.در پاریس هم
مناطق مشخصی از ش��هر به عنوان مناطق
سبز تعیین ش��ده اند که فیلمبرداری تنها در
آنها انجام خواهد ش��د .مناطقی هم به عنوان
مناطق قرمز هستند که ممنوعیت فیلمبرداری
در آنها هنوز پا برجاست.

