هفت

کاری شگفتانگیز که در تاریخ سینما بینظیر است

دیوید بکام« ،هری پاتر» شد

ایسنا :جیم برایدنستاین رئیس ناسا ازمذاکره با تام کروز برای ساخت اولین فیلم تاریخ سینما در ایستگاه فضایی خبر داد .رئیس سازمان
ملی هوایی و فضایی ناسا در صفحه توئیتر خود با اشاره به مذاکره با تام کروز برای ساخت فیلم در ایستگاه فضایی عنوان کرد که نیازمند
به نسل جدیدی از مهندسان و دانشمندان برای تحقق بخشیدن به این طرح بلندپروازانه هستند .تام کروزقرار است با دو کمپانی تسال
و  Spacexبرای ساخت اولین فیلم تاریخ ســینما درفضا همکاری کند .پروژه ساخت این فیلم اکشن و ماجراجویانه درمراحل ابتدایی
تولید قراردارد و هنوزجزئیات دیگری درباره آن منتشر نشده است« .تام کروز»  ۵۷ساله که بیشتر برای بازی درمجموعه فیلمهای اکشن
«مأموریت غیرممکن» وانجام بدلکاریهای این فیلمها شناخته شده است درماه فوریه مشغول فیلمبرداری «مأموریت غیرممکن »۷
درایتالیا بود که به سبب شیوع ویروس کرونا این پروژه سینمایی متوقف شد.

تسنیم :دیوید بکام به همراه چند چهره سرشناس هالیوودی دربخش های مختلف رمان جی کی رولینگ را به سفارش «اسپاتیفای»
انجام میدهند .دیوید بکام به همراه داکوتا فانینگ ،دنیل ردکلیف ،ادی ردماین و اســتفن فرای داستان «هری پاتر» را با صداپیشگی
خود در پروژه جدید داستان صوتی اسپاتیفای دوباره زنده میکنند .خانم رولینگ با کمپانی رسانه آیش (دنیای جادوگری) درهمکاری
با اسپاتیفای ،ناشر بزرگ موسیقی در فضای مجازی ،ضبط صوتی اولین کتاب سریال «هری پاتر و سنگ جادو» را آغازمی کنند .ازینرو
«جِی کِی رولینگ» و «اسپاتیفای»« ،هری پاتر» را به زندگی بازمی گردانند .هرهفته ،یک نفر یک فصل از کتاب را میخواند .این پروژه
با دنیل ردکلیف ،ستاره فیلم هری پاترآغازمی شود .او فصل اول این سری روایت صوتی را میخواند .جالب اینکه دیوید بکام خوانش یکی
ازبخش های اصلی را عهده دار شده است.

مستند


در یک سریال مستند

نیکالس کیج ،پادشاه ببر میشود

Culture And Art

naslefardanews
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واکنش امیرخانی به انتشار کتاب رئیس دانشگاه صدا و سیما که نوشته بود:
«تقدیم به امیرخانی و باقی لیبرالهای وطنی!»
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باشگاه خبرنگاران جوان :ضبط دوباره برنامه
«عصر جدید» با اجرای احسان علیخانی از هفته
آینده آغاز میشــود .ضبط ادامه فصل دوم برنامه
«عصر جدید» که اوایل اســفند بــه دلیل لزوم
جلوگیری از شــیوع کرونا متوقف شده بود ،قرار
اســت به احتمال زیاد از هفته آینده آغاز شــود.
عوامل «عصر جدید»  ۲قسمت آخر این مسابقه
را که در ایام نــوروز روی آنتن رفت ،بدون حضور
تماشــاگران ضبط کرده بودند .حاال قرار اســت
مســابقه با همین روند و بدون حضور تماشاگران
ضبط شود.

امیرخانیباقلمبهسازمانگافهاتاخت

لحن و بیانی که شهاب اسفندیاری نویسنده
کتاب «دولتها چهگونه به ســینما کمک
میکننــد» در تقدیمنامه کتــاب به رضا
امیرخانی استفاده کرده اســت ،منجر به
واکنش صریح وی شد .کتاب جدید شهاب
اســفندیاری رئیس دانشــگاه صداوسیما
با عنــوان «دولتهــا چهگونه به ســینما
کمک میکنند» منتشر شد .این کتاب در
بخشهای اولش تقدیم شده است به رضا
امیرخانی ،اما آنچه که نوشته شده و لحن
بیان آن باعث شده است تا رضا امیرخانی از
آن ناراحت شود و واکنشی صریح و تند در
صفحه تلگرام خود به آن داشته باشد.
وی در پســتی در کانال خود نوشته است:
«دکتر شهاب اســفندیاری کتابی ترجمه
کرده اســت به نام «دولتهــا چهگونه به
ســینما کمک میکنند» و کتاب منتشر

شده است .تبریک ...اما در افتتاحیه کتابش
طعنهجیکی زده است که «کتاب را تقدیم
میکنم به رضا امیرخانی که نفحات نفتش
سرمنشأ بسیاری سوءتفاهمها درباره نسبت
دولت و فرهنگ شد .به تعبیر آن ضربالمثل
فرنگی او بچه را همراه با آب کثیف تشت،
بیرون انداخت ».مطلبش هم بازنشر داده
شده است با عنوان «تقدیم به امیرخانی و
باقی لیبرالهای وطنی!»
این بچه را من انداختهام تو آب؟ قبول ،شما
که در قصر شیشهای نشستهای ،این موشه
را از آب بگیر و بزرگش کن! راه گفتوگو این
نیست .شما رییس دانشگاه صدا و سیمایی،
من کتاب مینویسم .شــما مسئول فیلم
سریال تلویزیونی ،من کتاب مینویسم .شما
استاد مدعو عماری ،من کتاب مینویسم.
کتاب مرا مردم شاید انتخاب کنند ،شاید

بخرند ،شاید بخوانند ،دست باال چند ساعت،
فوق فوقش چند روز درگیر میشوند ...در
ِ
دانشگاه صدا و ســیما به جای چند ساعت
و چند روز ،چندیــن و چندترم وقت داری
تا دانشجو تربیت کنی و نســبت دولت و
فرهنگ را برایشان با رسم شکل توضیح
دهی .بعد هم همان دانشجوها درسشان
تمام میشــود و میروند داخل سازمان و
نســبت دولت و فرهنگ را بــرای مردم به
صورت فشار قوی توضیح میدهند!!
کتاب من چیزی ازشــما کم کرده است؟
مردم کتاب مرا خواندهاند و بودجه شما را
شفاف دیدهاند؟ فیلم و سریالتان را ارزیابی
مالی کردهاند؟ ســتاره مربعتان را کشف
کردهاند؟ نگرانی از چیست!؟ ازاین طرف که
منم ،هیچ سوء تفاهمی در کار نیست! همه
تفاهم داریم راجع بــه ناکارآمدی نفحات

پژمان جمشیدی جای
چه کسی را تنگ کرده است؟

عکس  :مهر

مهر :بر مبنای سریال مســتند «تایگر کینگ»،
یک سریال داستانی با بازی نیکالس کیج ساخته
میشود .نیکالس کیج قرار است ستاره سریالی شود
که قرار اســت با تمرکز بر شخصیت جو اگزاتیک
ساخته شــود .این فرد ،موضوع ســریال مستند
«تایگر کینگ»(پادشاه ببر) است که نتفلیکس
آن را ســاخته و با اقبال زیادی روبه رو شده است.
این نخستین نقش تلویزیونی نیکالس کیج خواهد
بود .این سریال هشــت اپیزودی توسط ایمجین
تلویژن استودیوز و ســیبیاس تلویژن استودیوز
تهیه میشود .منبع الهام ساخت این سریال ،مقاله
«جو اگزاتیک :سفری تیره درون دنیای مردی که
وحشی شد» نوشته لیف ریگســتاد برای نشریه
تگزاس مانتلی بوده اســت .داســتان حول محور
شخصیت جو شــریبووگل یا همان جو اگزاتیک
میگذرد که یک گرداننده باغوحش عجیب و غریب
در اوکالهما است .وی حتی با ریسک از دست دادن
عقل خود هم روبه رو میشــود تا بتواند باغوحش
خود را نگه دارد .این مجموعه نشان میدهد چطور
جو تبدیل به جو اگزاتیک میشود و خود واقعیاش
را از دســت میدهد .این دومین سریال برمبنای
فیلمنامه است که اعالمشده درباره دنیای عجیب
«تایگر کینگ» ساخته میشود .ساخت نخستین
سریال داستانی در این باره ،اواخر پارسال اعالم شد.
کیت مککینون قرار اســت بازیگر و تهیهکننده
سریال نخست بر پایه پادکســت «جو اگزاتیک»
باشد و نقش شخصیت کارول بسکین را ایفا کند.
این پروژه هنوز نویســنده خود را انتخاب نکرده
است .سریال مستند «تایگر کینگ» نتفلیکس
بیستم مارس منتشر و به سرعت تبدیل به سریالی
محبوب شد .تخمین زده میشود در  ۱۰روز اول
پخش این سریال ۳۴.۳میلیون بیننده آن را تماشا
کردند.

فرهنگوهنر
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عصر جدید با احسان علیخانی
بازمیگردد

نفتی!!
کتاب نوشــتهای؛ تبریک ...موضوعش هم
گویا دخالت دولتها در سینماست ...همین
که به این نتیجه رسیدهای که نیاز جامعه ما
توجیه دخالت دولت در سینماست یعنی
راهمــان از بیخ فرق میکنــد! و این همان
موضوع نفحات نفت است .ارتجالی میتوانم

 ۵۰موضوع مورد نیاز محل کار شما را همین
االن احصا کنم که قطع ٌا مورد سؤال مخاطب
است ...با این همه نقد کتاب شما ،کار من
نیست .من کتاب مینویسم ...برای نوشتن
کتابم نیازی ندارم در قدرت باشم ...نوشتن
برای من معطوف به قدرت نیست ...این کار
من است ...شما هم کار خودت را انجام بده!»

پروانه رافعی در شبکه نمایش خانگی

شکسته شدن انحصار «سینما تیکت»!

همشهری آنالین :سریال «پروانه» به کارگردانی عباس رافعی در شبکه نمایش خانگی تولید میشود.
سریال «پروانه» به تهیه کنندگی و کارگردانی عباس رافعی یکی از تولیدات جدید برای شبکه نمایش خانگی
است .این روزها این سریال به قلم علیرضا بیاتی در حال نگارش است .رافعی در این سالها کارگردانی آثار
بسیاری را به عهده داشته است« .پروانهای در باد» یکی از فیلمهای این کارگردان است .داستان این فیلم
درباره آیدا است که پس از ده سال حبس ،عفو میشود و به سراغ پدرش میرود تا تنها دخترش ،سحر را که
پیش اوست ببیند ،اما پدرش میگوید که نادر ،شوهر آیدا ،سحرا را با خودش برده است.

کافه سینما :مرتضی شایسته پخشکننده سینما ضمن اشاره به مأموریت سامانه «سمفا» برای تقسیم سهم
سینمادار و پخشکننده از گیشه ،از پایان انحصار «سینماتیکت» در زمینه فروش بلیت سینما خبر داد .مرتضی
شایسته پخشکننده سینما درباره نتایج جلسهای که روز گذشته  ۱۵اردیبهشت ماه پخشکنندگان سینما با
حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی داشتند ،گفت :با نظر کارشناسان قرار شد بعد از بازگشایی سینماها،
مرجع بلیتی به نام «سمفا» راهاندازی شود .یعنی با این سامانه به محض اینکه تماشاگری بلیتی بخرد ،پول
بلیت را بین سینماداران و پخشکنندگان تقسیم میشود.

مهر :اصغر نقیزاده بازیگر ســریال «زیرخاکی»
درباره تجربه همبازی شدن با پژمان جمشیدی
و حضور این بازیگر در آثار تلویزیونی و سینمایی
اظهار نظر کرد .اصغر نقیزاده درباره حضورش در
سریال «زیرخاکی» گفت :خرداد سال گذشته با
من تماس گرفتند که آقای جلیل سامان میخواهد
یک سریال کمدی بسازد .بعد از صحبتهای اولیه
و خواندن فیلمنامه ،اگر اشــتباه نکنــم از اواخر
شــهریور من جلوی دوربین رفتــم .وی در ادامه
افزود :بازی من در این مجموعه تا آخرین روز پاییز
 ۱۳۹۸طول کشــید .من در سریال «زیرخاکی»
نقش یک شــخصیت انقالبی را بازی میکنم که
با حوادث انقالب پیوند خورده اســت و به موازات
روند سریال ،تا سال  ۵۸در داستان حضور دارد و
بعد از غائله کردستان به آنجا میرود .بازیگر سریال
زیرخاکی درباره تجربه همبازی شــدن با پژمان
جمشیدی نیز اضافه کرد :آقای جمشیدی بازیگر
حرفهای ،خوب و متواضعی است که کار خودش را
بلد است .این که او از حوزه دیگر وارد بازیگری شده،
موضوعی شخصی است و نباید معیار قضاوت قرار
بگیرد .مگر جای کسی را تنگ کرده و یا به زور به
کارگردانان و تهیهکنندهها میگوید که او را سر کار
ببرند!؟

