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کم رونقی گیشه سینما در تابستان

اخبار
اعالم زمان فروش
بلیتهای جشنواره
فیلمهای کودکان و
نوجوانان

عالقهمندان از روز پنجشنبه
 ۲۴مرداد میتوانند از طریق
سایت سینماتیکت بلیت فیلمهای
جشنواره فیلم کودک را خریداری
کنند.زمان فروش بلیتهای سی و
دومین جشنواره فیلمهای کودکان
و نوجوانان اعالم شد.بر این اساس
عالقهمندان میتوانند از ساعت
 ۱۳روز پنجشنبه  ۲۴مرداد با
مراجعه به سایت سینماتیکت
بلیت فیلمهای موردنظرشان را
تهیه کنند.
متقاضیان خرید بلیت تا
ساعت  ۲۳روز یکشنبه ۲۷
مرداد فرصت دارند که بلیتهای
مورد نظرشان را خریداری کنند.
الزم به ذکر است اعضای باشگاه
مخاطبان سی و دومین جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان میتوانند بلیتها را به
صورت نیمبها از سایت سینما
تیکت تهیهکنند.
در این دوره از جشنواره با
برنامهریزیهای از پیش تعیین
شده برای اولین بار بلیتهای
جشنواره فیلمهای کودکان و
نوجوانان پیش فروش شد.سی
و دومین جشنواره بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان ٢٨
مرداد تا  ۴شهریور  ٩٨به دبیری
علیرضا تابش در شهر تاریخی
اصفهان برگزار میشود.

تغییر زمان برگزاری
جشنواره سی و هشتم تئاتر
فجر

زمان برگزاری جشنواره
سی و هشتم تئاتر فجر تغییر
کرد.با انتشار فراخوان بخش
دیگرگونههای سی و هشتمین
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
مشخص شد با توجه به انتقادهایی
که نسبت به همزمانی دو جشنواره
فیلم فجر و تئاتر فجر مطرح شده
بود دستاندرکاران جشنواره تئاتر
فجر تصمیم گرفتهاند تا زمان
برگزاری این رویداد تئاتری را
دست کم دو روز جابهجا کنند.
به این ترتیب جشنواره تئاتر فجر
که طبق اعالم قبلی قرار بود از
 ۱۲تا  ۲۲بهمن و دقیقا همزمان
با جشنواره فیلم فجر برگزار شود
به  ۱۰تا  ۲۰بهمنماه تغییر زمان
پیدا کرده تا دست کم اختتامیه
این دو رویداد که از مهمترین
بخشهای این جشنوارههاست
همزمان نباشد.
سی و هشتمین جشنواره
بینالمللیتئاتر فجر در بخشهای
نمایشهایصحنهای ،نمایشهای
دیگرگونههای
خیابانی،
اجرایی ،تئاتر ملل ،مسابقه
نمایشنامهنویسی ،مسابقه و
نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر،
کارگاهها و نشستهای تخصصی
و بخش به عالوه فجر به دبیری
نادر برهانیمرند و توسط اداره کل
هنرهای نمایشی ،انجمن هنرهای
نمایشی ایران و انستیتو بینالمللی
تئاتر ( )ITIبرگزار میشود.

از خطر مجوز پالک
موتورسیکلتهای
کاربراتوری تا اقتصاد
دیجیتال در میدان آزادی

رادیو فرهنگ امشب در
برنامه «میدان آزادی» به سراغ
اخبار اقتصادی و اجتماعی و
پیگیری آن از مسئوالن میرود.
برنامه «میدان آزادی»
امشب در بخش سرآغاز با یکی
از مسئولین درباره هشدار وزارت
بهداشت درباره شمارهگذاری
۱۲هزار موتورسیکلت کاربراتوری
گفتوگو میکند .بخش نیمه
دوم برنامه به سراغ خبر کاهش
۹هزار تومانی قیمت دام سنگین
میرود و از مسئولین این حوزه
سوال میشود که چرا قیمت برای
مصرفکننده کاهش نمییابد.
همچنین چشم سوم برنامه
«میدان آزادی» به برگزاری
هفتمین نمایشگاه «ایران نوشت»
در سال رونق تولید میپردازد.
این برنامه در پرده آخر نیز به
سخن وزیر ارتباطات درخصوص
اقتصاد دیجیتال ،جایگزین اقتصاد
نفتی اشاره کرده و در گفتوگو با
کارشناسان این موضوع را بررسی
میکند .برنامه «میدان آزادی»
ساعت  21به تهیهکنندگی
سعید فرحآبادی ،اجراکارشناسی
امیررضا طوسینژاد و گویندگی
احسان همتی از رادیو فرهنگ
پخش میشود.
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یک پخشکننده سینمایی با اشاره به
گیشه کمرونق تابستان بیان کرد :این اتفاق
فقط تقصیر سازمان سینمایی یا شورای صنفی
نمایش نیست؛ خود ما هم به عنوان سازنده
فیلمها مقصریم و اصرار داریم آثارمان هرچه
زودتر و در ششماهه اول سال روی پرده برود،
مگر در ششماهه دوم سال چه خبر است؟
امیرحسین حیدری ،مدیر پخش نمایش
گستران در گفتوگویی  ،درباره ارزیابیاش از
اکران فیلمها در فصل تابستان بیان کرد :اکنون
که تابستان از نیمه گذشته است میتوانیم
بگوییم که اکران تابستان ما به خوبی سالهای
قبل نبود و تعدد و ترافیک اکران فیلمها زیاد
بود .فیلمها با وجود اینکه همه از حد استاندارد
باالتر هستند و پیشبینی می شد فروش خوبی
داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد.
او ادامه داد :متاسفانه ما در عید نوروز
و عید فطر فیلمهای کمدیمان را که برای
سال  ۹۸ساخته شده بود ،خرج کردیم .البته
مردم از آنها استقبال خوبی کردند اما نسبت
به تابستان پارسال که مثال فیلم «هزارپا» به
نمایش درآمد و رونقی به سینماها داد امسال
شاهد چنین اتفاقی نبودیم .به نظر میآید وجود
یکی دو فیلم خوب پرفروش کمدی میتواند به
فروش باقی فیلمها و آثار اجتماعی روی پرده
کمک کند و گیشه را تحت تاثیر قرار دهد.
این پخشکننده سینمایی با تاکید بر

اینکه «در کنار استقبال از کمدیها از دیگر
ژانرها نیز استقبال میشود» گفت :امسال
تابستان خیلی خوبی را پشت سر نگذاشتیم
و امیدوارم ماههای آینده شرایط کمی بهتر
شود .عالوه بر آن فیلمهایی که در حال اکران
هستند تعداد سینماهای محدودی را در اختیار
دارند؛ این در حالی است که خود سینماداران
هم نمیدانند با این حجم از فیلم چه کنند و
چگونه خدمات بدهند .در این شکل اکران فیلم
هم سینمادار ناراضی است و هم صاحب اثر؛ اما
کاری هم از دست کسی برنمیآید.

او افزود :تعداد فیلمها زیاد است و از
طرف دیگر با توجه به اینکه سالن سینمایی
کم داریم خیلی از آثار به حقشان نمیرسند
و به خوبی دیده نمیشوند .برخی فیلمها مانند
آثار کودک و نوجوان نیاز است که بیشتر روی
پرده باشند تا جا بیفتند اما به دلیل تراکم اکران
فیلمها این امکان وجود ندارد و سریع از روی
پرده برداشته میشوند تا به فیلمهای دیگر
برسیم .باید برنامهریزی درستی در این زمینه
صورت بگیرد.
حیدری ادامه داد :این اتفاق فقط تقصیر

سازمان سینمایی یا شورای صنفی نمایش
نیست؛ خود ما هم به عنوان سازنده فیلمها
مقصریم و اصرار داریم آثارمان هرچه زودتر و
در ششماهه اول سال روی پرده برود ،حاال
نمیدانیم قرار است در ششماهه دوم سال
چه اتفاقی بیفتد که این همه متقاضی برای
ششماهه اول سال وجود دارد؟ همین اتفاق
باعث شد چندین فیلم خوب با هم روی پرده
بروند و ما نتوانیم به فروش قابل توجهی که
حقشان بود برسیم .از طرف دیگر هم در
فصلهای بعدی دچار مشکل میشویم.این
پخشکننده بیان کرد :فیلم خوب اگر روی
پرده باشد مردم در هر شرایطی از آن استقبال
میکنند و این اصطالح که میگویند در ایام ماه
محرم گیشه از رونق میافتد ،میتواند با یک
برنامهریزی درست پیشبینی شود.
او در پایان گفت :فکر می کنم فروش
گیشه امسال اختالف قابل توجهی با تابستان
سال گذشته داشته باشد .اگر برنامهریزی مدونی
از طرف من پخشکننده یا فیلمساز و سازمان
سینمایی وجود داشته باشد و یک هماهنگی
ایجاد شود دیگر با چنین موقعیتهایی روبهرو
نخواهیم شد .به نظر میرسد اگر قرار باشد
اکرانها به همین شکل ادامه پیدا کند ،در
شش ماه دوم سال به مشکل خواهیم خورد و
آمار نسبت به سال گذشته اختالف قابل توجهی
خواهد داشت.

سه هنرمند برگزیده مسافر پاریس می شوند؛

فرصت هفتاد روزه هنرمندان برای تصویرگری از آثار مکتوب باستانی پاریزی

تصویرگری آثار مکتوب محمد ابراهیم باستانی پاریزی
موضوع نخستین دوره جایزه آینه دار دوران است که دی ماه هم
زمان با زاد روز این استاد برگزیدگانش را می شناسد.
به گزارش امتیاز؛ «از پاریز تا پاریس» عنوان این جایزه
است و بر اساس اعالم سید عباس دعایی مدیر آن ،عالقمندان
تا دوشنبه  ٢٩مهرماه فرصت دارند با ارائه آثار خود این رویداد
ملی شرکت کنند.
دعایی با بیان این نکته که «تنها اصل آثار ،كار دست،
پذیرفته میشوند» گفت»:تكنيك و اندازه آثار آزاد است و هر
هنرمند میتواند از آثاراستاد باستانی پاریزی یک تا سه اثر
تصویرگری را به دفتر آینه دار دوران ارسال نماید».
او خاطر نشان کرد »:آثار برگزیده در كتاب آینه دار دوران
 ،از انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران ،به چاپ
میرسند .همچنین هنرمند برتر امتیاز طراحی جلد كتاب آینه
دار دوران را خواهد داشت و سه هنرمند برگزیده ،از سوی موزه
هنرهای معاصر ،جهت سفر پژوهشی ،به شهرك بین المللی هنر
پاریس (سیته) ،معرفی خواهند شد».

او افزود »:هنرمندان برگزیده ،میهمان سفر به كرمان برای
دیدار از میراث فرهنگی و زیبایی های این استان میشوند و نیز
به هنرمندان برگزیده ،پس از نمایش آثار در دانشگاه تهران ،لوح
تقدیر و گواهی همكاری اهدا می شود».
دعایی خبر داد  »:آثار برگزیده در شهر پاریس در نمایشگاه
” آینه دار دوران ” به یاد استاد باستانی پاریزی با محوریت كتاب
” از پاریز تا پاریس” ،نمایش داده میشوند و به هنرمندان شركت
كننده در نمایشگاه پاریس ،گواهی شركت در نمایشگاه اهدا
میشود ».او در عین حال گفت با هدف راه اندازی یک گنجینه،
آثار برگزیده پس از نمایش ،برای ماندگاری و ايجاد نمايشگاه
تصويرگری دائمی  ،برگردانده نمیشوند و در اين مركز فرهنگی ،
با عنوان هدیه ثبت و ماندگار خواهد شد همچون آثارهنری گروه
تصویرگری شركت كننده در دوره اردیبهشت  ۹۵كه در قالب
یک کتاب منتشر شد و تعدادی از اصل آثار به باغ موزه نگارستان
دانشگاه تهران اهدا شد».
او یادآور شد « :سایت www.aynehdaran.com
جهت ثبت نام افراد و آشنایی با آثار آقای باستانی پاریزی

نشست خبری سریال «بوی
باران» صبح روز  ۲۲مرداد ماهبا
حضور مدیر گروه فیلم و سریال
شبکه یک سیما ،محمود معظمی
(کارگردان بوی باران) ،عباس نعمتی
(نویسنده) ،عباس ریاحی (نویسنده)
و بازیگرانی چون فخرالدین صدیق
شریف ،سید مهرداد ضیایی ،سپیده
خداوردی ،آزیتا ترکاشوند ،شهرزاد
کمالزاده ،شهاب شادابی ،سعید
رضایی و محمد رضا هاشمی در
ساختمان روابط عمومی کل سازمان
صدا و سیما برگزار شد.
کارگردان سریال «بوی باران»
بازخورد این سریال را مثبت عنوان
کرد و درباره ساخت آن گفت :این
سریال ماحصل دو سال زحمت و
زندگی عوامل است که یک کار
آبرومند را بسازیم .سختیهای زیادی
برای ساخت یک سریال تلویزیونی
وجود دارد؛ اینکه بعضی از کلیشهها
را بشکنی .ما روزهای متمادی را
طی کردیم که به این بازیگران و
این خروجی برسیم .معظمی درباره
برآورد سریال «بوی باران» ،گفت
که بودجه این سریال یک برآورد
معمولی بوده است با لوکیشنهای
بهتر؛ اما تالش شد کیفیت کار بهتر
شود.
نعمتی درباره انتقاداتی که از
سوی مریم کاویانی نسبت به این
سریال عنوان شده بود ،تصریح کرد:
نمیدانم چرا عنوان میشود که نقش
خانمها باجخواه است .دلخوری هم از
سوی ایشان پیش آمده بود .ایشان
با ما همکاری طوالنیمدتی داشتند
و طبیعی است که در طول این
مدت دلخوریهایی هم پیش بیاید.او
دربارهی بحث بودجه هم توضیح داد:
سازمان صداوسیما زیر فشار مالی
بوده است؛ سریالی که با هزینه کم
ساخته میشود و به وضعیت گرانی
میخورد ،به هر حال هم با ضعفها و
آسیبهایی مواجه میشود.
صدیقشریف هم گفت :اگر
آقای تختکشیان نبود این سریال با
مشکل مواجه میشد؛ آن هم با این
حجم بازیگران .تماسهایی که گرفته
میشد نشان از این داشت که با توجه
به تعلیقی که قصه داشت ،مخاطبان
را با خود همراه کرده بود.سپیده
خداوردی هم گفت :یک کار طوالنی

مثل بستر زندگی میماند و نیازمند
صبوری است .بدیهای کار برای ما
و خوبیهایش برای مخاطبان .ما
سریالهای بزرگی داشتیم ولی در
رابطه با قرار دادن نامها در تیتراژ،
جا داشت که بهتر این نامگذاری را
ببینیم.
نعمتی ،نویسنده این سریال با
بیان اینکه ممیزی این سریال تعاملی
بوده است تاکید کرد که بوی باران
به آن معنا حذفیات نداشته است.این
نویسنده در پاسخ به انتقادهای مریم
کاویانی هم اظهار کرد« :بوی باران»
تنها سریالی بود که در آن همه
عوامل را در کنار هم حس کردم .این
سریال حذفیاتی نداشته است و اگر
هم مشکلی در ارتباط با حذف آن
پیش بیاید ،قبل از حذف پیشنهاد
داده میشود؛ اینکه سکانسهایی از
بازیگری حذف شود وجود نداشته
اما باید بگویم زمانی که ما به عنوان
نویسنده سریال را نگاه میکنیم،
میبینیم که بازیگران سر جای خود
قرار دارند ولی ممکن است بازیگری
فقط خودش را ببیند؛ ممیزی این
سریال تعاملی بوده است.نویسنده
«بوی باران» درباره انتقاد به عملکرد
پلیس ،گفت :در ارتباط با عملکرد
پلیس تازه مقدمات قصه طی شده
است و قصه اصلی از این پس شروع
خواهد شد.
سید مهرداد ضیایی نیز به
عنوان بازیگر این مجموعه درباره
جایگاه رسانه اظهار کرد :در حوزه
رسانه مسئله ،زمانی پیچیده میشود
که رسانهای از رسانه دیگر سوال
کند .شما به عنوان رسانه پرسشگر،
در جایگاه محکمی نشستهاید زیرا
وابستگیها و پیوستگیهای شما
باالتر از وابستگیهای رسانهای مثل
صداوسیماست .ما هنوز در مرحلهای
نیستیم که رسانههای چندوجهی
غیرحکومتی داشته باشیم .دولتها
و حکومتها در قوانین اساسی
حق ندارند رسانه دولتی داشته
باشند .صداوسیما رسانهای است که
تولیداتش باید بهداشتی باشد .به
این معنا که زبان ،ادبیات و آنچه که
تولید میشود نسبتش با اجتماع و
امر روزمره باید به گونهای باشد که
کمترین خدشه را نسبت به معادل
اخالقی جامعه داشته باشد .بنابراین

در آستانه پنجمين جشنواره فيلم و عكس فناوري و صنعتي انجام می شود

تولید  20فیلم با موضوعات صنعت و فناوری ایرانی

در آستانه برگزاري پنجمين جشنواره فيلم و عكس فناوري و صنعتي
«فردا» و براساس تفاهمی که بین جهاد دانشگاهی هنر ،انجمن سینمای
جوانان ایران و انجمن صنفی کارگردانان سينماي مستند صورت گرفته ،از
توليد  20عنوان فيلم مستند با موضوعات مرتبط با صنعت و فناوري ایرانی
حمايت مي شود.
به گزارش امتیاز؛ در مرحله نخست این برنامه مشترک و با توافقات
و تعامالت انجام گرفته ،هفت عنوان فیلم کوتاه مستند ،مستندداستانی
و ...با موضوع دستاوردهای دانشبنیان و صنعتی جهاد دانشگاهی توسط
مستندسازان خالق و جوان ایرانی ساخته میشود.
سلول درمانی ،ناباروری ،شبیهسازی و حفظ گونههای جانوری
ایرانی ،پرتره دانشمندانی همچون سعید کاظمی آشتیانی و ...از
جمله موضوعاتی است که فیلمهای مرحله نخست این برنامه را
شامل میشود.
پنجمين جشنواره فیلم و عکس فن آوری و صنعتی «فردا» با هدف
معرفي فعاليتها ،توانمنديها و دستآوردهاي كشور و با رويكرد حمايت
أز توليد ملي أز  15تا  17مهر در تهران و به دبيري بهزاد رشيدي برگزار
ميشود.

برپایی کنسرت عبدالحسین مختاباد در کاخ سعد آباد

عبدالحسین مختاباد خواننده موسیقی ایرانی پس از مدتها
دوری از اجراهای زنده تازهترین کنسرت خود را روز دوشنبه ۲۸
مرداد ماه در ایوان عطار مجموعه کاخ سعد آباد تهران برگزار میکند.
عبدالحسین مختاباد خواننده موسیقی ایرانی که طی سالهای اخیر
عمده فعالیتهای خود متمرکز بر حضور در شورای اسالمی شهر تهران
و تدریس در دانشگاه کرده بود روز دوشنبه  ۲۸مرداد ماه کنسرت
موسیقی را با شعار «عشق ،شادی است» در ایوان عطار کاخ سعد آباد
تهران برگزار خواهد کرد.
این خواننده موسیقی ایرانی که در زمان حضورش در شورای اسالمی
شهر تهران تصمیم داشت ارکستر فیالرمونیک شهرداری تهران را تاسیس
کند ،اما این پروژه نیز تا پایان دوره کاری او در شورا به طور کامل فراموش
شد ،در کنسرت پیش رو تصمیم دارد منتخبی از آلبومهای «سیاه مشق» و
«سایه دوست» را برای مخاطبانش عرضه کند.
سیاه مشق» نوزدهمین آلبوم استودیویی عبدالحسین مختاباد
است که مرداد ماه سال  ۹۵در خانه هنرمندان ایران رونمایی شد .این
آلبوم مشتمل بر  ۹قطعه موسیقایی به آهنگسازی هنرمندانی چون
حسن یوسف زمان ،صدرالدین مهوان ،ایرج امیر نظامی ،جهانبخش
پازوکی،حبیب اهلل بدیعی و مجید وفادار است که به عالقه مندان
موسیقی ایرانی ارائه شده است.
آلبوم «سایه دوست» نیز یکی از آثار منتخب این خواننده موسیقی
ایرانی که سال  ۹۱وارد بازار موسیقی شد ،در این آلبوم نیز اشعاری از حافظ
شیرازی ،امام خمینی (ره) ،مهرداد اوستا ،شمس مغربی ،عبدالجبار کاکایی،
هوشنگ ابتهاج به کار گرفته شده است.تازه ترین کنسرت عبدالحسین
مختاباد ساعت  ۲۱:۳۰روز دوشنبه  ۲۸مرداد ماه در ایوان عطار کاخ سعد
آباد تهران برگزار می شود.

آغاز ضبط برنامه«شب نشینی» مهران مدیری

راهاندازی شده و عالقمندان می توانند اطالعات تکمیلی آن را
در آن بیابند».
مدیر مؤسسه «آینهداران دوران» در پایان ابراز امیدواری کرد
این روند را ساالنه با محوریت آثار یکی از بزرگان و فرهیختگان
هنر ایران انجام دهند و آثار مکتوب فاخر عصر معاصر را از این
طریق به متن جامعه آورند.

کارگردان سریال «بوی باران» :بازخورد این سریال مثبت بود
همه شخصیتهای مثبت و منفی
بسیار باتقوا دیده میشوند و اصال
شما تعجب میکنید که چرا یک آدم
متقی باید مرتکب چنین جنایاتی
شود.
سپیده خداوردی بازیگر نقش
ناجیه در سریال بوی باران درباره
استفاده از لهجه های مختلف در
سریال های تلویزیونی و اینکه آیا
به پیشنهاد خودش لهجه ها بر روی
کاراکتر پیاده می شود توضیحاتی
را مطرح کرد و گفت :زمانی که
فیلمنامه را می خواندم ،زبان همان
زبان افغانی بود .من کارهای زیادی
با لهجههای مختلف انجام دادهام
بعضی از آنها به پیشنهاد کارگردان
بوده و بعضی ها را خودم پیشنهاد
دادم و علت آن هم این بود که اغلب
شخصیتها ،شخصیتهای مثبتی بوده
و احساس کردم پیرنگ آنها بسیار به
هم نزدیک بود .هرچند ممکن است
با حجمی از انتقادها برای ادای یک
لهجه مواجه شوم اما به جان میخرم
چون این پیچیدگی نقش را دوست
دارم.
وی درباره کاراکتر ناجیه در
سریال «بوی باران» گفت :زمانی که
نسبت به افغانها مسئول میشویم،
در کار حتماً باید مترجم داشته
باشیم ولی متاسفانه به دلیل اینکه
کار بارها بازنویسی میشد ما در
صحنه مترجم نداشتیم و متنها سر
صحنه به ما می رسید؛ بنابراین آنطور
که باید و شاید نتوانستیم با این رویه
پیش برویم و به دلیل این کوتاهیها
از مخاطبان عذرخواهی میکنیم.
نویسنده بوی باران با بیان
اینکه تلخی چیز بدی نیست درباره
خط قصه سریال بوی باران اظهار
کرد :تلخی چیز بدی نیست اما در
این سریال تالش کردیم در ارتباط
با کاراکترهایی که از دست رفتند،
کمتر گریه و زاری و غم و غصه نشان
دهیم اما باید گفت موقعیتهای این
سریال موقعیتهای ملتهبی است
و اصوال جنس قصه ملتهبانه است؛
بحث خانواده زندان و اعتیاد چیزی
نیست که آن را شیرین نشان دهیم.
وی یادآور شد :در این سریال
خواهری تالش میکند تا برادرش
را نجات دهد و این تالش برای
خوبی است .یا رضا کیانیان به

یک فنجان چای داغ

کارتنخوابها کمک میکند .این
سریال درباره آسیبهای اجتماعی
است و قطعا تلخیهایی هم دارد.
ما سالی  ۵۰۰هزار نفر ورودی
زندانی داریم و حداقل با احتساب
خانوادههایشان ۲میلیون نفر درگیر
این اتفاق میشوند ما هم در این
سریال به این مسائل پرداختیم که
تلخیهای خود را هم دارد .وظیفه
ما این است که مردم را نسبت به
موضوعات مهم اجتماعی حساس
کنیم .جامعه که نباید خواب باشد.
محمود معظمی نیز در پاسخ
به پرسشی مبنی بر اینکه تعیین
گروه سنی مخاطبان در سریال
بر چه مبنایی بوده است ،یادآور
شد :من به شخصه موافق هستم
که درجهبندی سنی تماشاگران از
ابتدا تا انتهای سریال رعایت شود.
غالمرضا الماسی مدیر گروه فیلم و
سریال شبکه یک که در این نشست
حضور داشت درباره هشدارهایی

که به یک باره در بخشی از سریال
ظاهر میشد ،توضیح داد :زمانی که
زودتر از سکانس هشداری میآید و
با پایان سکانس برداشته میشود،
نشاندهنده این است که آن صحنه
خیلی آسیبزا نیست اما بهتر است
والدین در کنار کودک باشند و اگر
الزم بود توضیحی بدهند نه اینکه
طبق شوخیهایی که شده بود،
همان لحظه چشم او را بگیرند
یا همان لحظه کودک را از جلو
تلویزیون دور کنند .ردهبندی سنی
در دنیا رویکردهای مختلفی دارد.
زمانی که هشدار زودتر از سکانس
میآید و برداشته میشود نکته
این است که صحنه آنقدر خشونت
زیادی ندارد که آسیبزا باشد.
زمانی که گروهبندی و ردهبندی
سنی اتفاق میافتد ،معنایش
این نیست که همان لحظه چشم
فرزندانمان را بگیریم ،معنایش این
است که بزرگترها حواسشان باشد.

مهران مدیری ضبط برنامه تازه اش را در شبکه نمایش خانگی و
سرویس وی او دی آغاز کرد«.شب نشینی» که برنامه گفتگو محور ،با
اجرای مهران مدیری است ،از سه شنبه ( 22مرداد ماه) ضبط خود را آغاز
کرده است.این برنامه با اجرا و کارگردانی مهران مدیری ،تهیهکنندگی سید
مصطفی احمدی و نویسندگی امیر وفایی ساخته میشود و زمان پخش آن
در شبکه خانگی هنوز مشخص نیست.گفتنی است سریال هیوال آخرین
ساخته مهران مدیری در شبکه نمایش خانگی است.او در تلویزیون هم
برنامه «دورهمی» را داشت که پس از نوروز امسال روی آنتن شبکه نسیم
نرفته است.

«شیرشاه» پرفروشترین انیمیشن تاریخ سینما

نسخه جدید «شیرشاه» محصول کمپانی دیزنی با عبور از انیمیشن
«منجمد» ،عنوان پرفروشترین انیمیشن تاریخ سینما را به نام خود ثبت
کرد.این فیلم-انیمیشن که بر اساس انیمیشن کالسیک کمپانی دیزنی
ساخته شده است در ادامه روند موفق خود در اکران ،مجموع فروش جهانی
خود را از مرز  ۱.۳۳میلیارد دالر عبور داد تا باالتر از انیمیشن «منجمد»
قرار بگیرد که در سال  ۲۰۱۳توانسته بود فروش  ۱.۲۷میلیارد دالری را
کسب کند.
«شیرشاه» هماکنون باالتر از «منجمد»« ،شگفتانگیزان ۱.۲۴۲( »۲
میلیون دالر)« ،مینیونها» ( ۱.۱۵۹میلیارد دالر)« ،داستان اسباببازی
 ۱.۰۶۶( »۳میلیارد دالر)« ،من نفرتانگیز  ۱.۰۳۴( »۳میلیارد دالر)« ،در
جستوجوی ُدری» ( ۱.۰۲۸میلیارد دالر)« ،زوتوپیا» ( ۱.۰۲۳میلیارد دالر)
و «داستان اسباببازی  ۹۹۰( »۴میلیون دالر) در رتبه نحست پرفروشترین
انیمیشنهای تاریخ سینما قرار دارد.
حال باید منتظر ماند و دید آیا قسمت دوم انیمیشن «منجمد» که
قرار است از ماه نوامبر اکران شود میتواند از لحاظ فروش در گیشه جای
«شیرشاه» را بگیرد یا خیر« .شیرشاه» در فهرست پرفروشترین فیلمهای
تاریخ سینما نیز رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده و میتواند با عبور
از «هری پاتر و هدیههای مرگبار  »۲و «پلنگ سیاه» در میان  10فیلم
پرفروش سینما قرار بگیرد.
این انیمیشن یکی از چند اثر قدیمی «دیزنی» است که در
کنار «سیندرال»« ،اژدهای پیت»« ،دیو و دلبر» و «کتاب جنگل» با
بازسازی در قالب رئال انیمیشن جان دوبارهای گرفته است« .جان
فاورو» کارگردانی «شیرشاه» را بر عهده داشته است و «دونالد گالور»،
«بیانسه»« ،جیمز ارل جونز» و «ست روگن» از جمله صداپیشگان آن
هستند«.شیرشاه» از طریق تکنیکهای واقعیت مجازی ساخته شده
و نتیجه آن یک فیلم کامپیوتری شده است .این فیلم را نمیتوان به
عنوان یک اثر انیمیشن با تعاریف سنتی قلمداد کرد و میتواند در شاخه
بهترین فیلم جوایز اسکار شرکت کند.

