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جشنواره جهانی فیلم فجر لغو شد

«ویکفیلد» در رادیو نقد میشود

پاتک تلویزیونی روسها به آمریکاییها

ایرنا :به دلیل تأثیر بحران کرونا بر تمامی فعالیتها و رویدادهای مهم سینمایی جهان،
جشنواره جهانی فیلم فجر نیز در سال  ۱۳۹۹برگزار نمیشود و به سال آینده موکول شد.
محمدمهدی عسگرپور دبیر سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر اعالم کرد :در پی
شیوع ویروس کرونا در سطح جهان طی سه ماه اخیر و پس ازبررسیهای اولیه در اسفندماه
 ،۹۸به نظر رسید امکان برگزاری سیوهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به جای پایان
فروردین  ۹۹در نیمه دوم خرداد وجود دارد .همچنین به برگزاری سیوهشــتمین دوره
جشنواره جهانی فیلم فجر در خرداد  ۱۴۰۰اندیشیده شده است.

خبرآنالین :آثار ناتانیل هاثورن ،جمعه نوزدهم اردیبهشت در برنامه «هزارتوی داستان»
رادیو نمایش نقد و بررسی میشود .برنامه «هزارتوی داستان» هر هفته با حضور یکی از
کارشناسان ،به خوانش ،معرفی و تحلیل تخصصی شاهکارهای داستانهای کوتاه جهان
میپردازد .در برنامه جمعه نوزدهم اردیبهشت ،داستان «ویکفیلد» نوشته ناتانیل هاثورن
توسط شادمان شکروی نقد و تحلیل میشود .گفتنی است برنامه «هزارتوی داستان» به
تهیهکنندگی ژاله محمدعلی ،کارشناسی و اجرای بهناز بستاندوست و گویندگی رضا
عمرانی ،شبها ساعت  ۲۱تا  ۲۲از رادیو نمایش پخش میشود.

تسنیم :پخش سریال «چرنوبیل» از شبکه  HBOباعث شــد تا روسیه بخواهد دریک
اثرنمایشی تولیدی خود ،به این سریال مطرح در سال  ۲۰۱۹پاسخ بدهد .از همان زمان
پخش این سریال ،تحلیلها و تفسیرهایی بیانگر این نکته بود که «چرنوبیل» که درباره
فاجعه هستهای چرنبیل شوروی سابق است ،مسائل را به صورتی که علیه این کشور تمام
بشود مطرح کرده است .اما حاال بعد از یک سال روسیه وقت کامل داشته است تا بخواهد
نسبت به این حرکت هنری و سیاسی هالیوودی پاسخ خود را آماده کند ..حاال باید دید که
کدام یک از این دو به واقعیت نزدیک خواهند بود؟

تلویزیون

از «ملکه» تا «ماجرای نیمروز» مرور میشود

آثار سینمایی محسن روزبهانی
در شبکه «نمایش»
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از طرف سایت تخصصی تئاتر در ایران چند نمایش
در اختیار عموم جهت خرید و دانلود قرار گرفت
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ادامه از صفحه یک
«آشویتس زنان» به نویسندگی و کارگردانی
علی صفری در سی و پنجمین جشنواره بین
المللی تئاتر فجر روی صحنه رفت ،این اثر
با بازی امیر شــمس ،یگانه رجبی ،یاسمن
میرزایی و شهرزاد محمودی در خانه نمایش
دا اجرا شده بود.
همچنین نمایش «کرونوس» دیگر تولید
گروه تئاتر سه گانه که خرداد ماه سال قبل
روی صحنه رفت دومین اثری است که در
قالب فیلم تئاتر در اختیــار مخاطبان قرار
گرفته اســت .این نمایش روایت انسان و
چالشهای پیش روی وی در سال ۳۰۰۰
میالدی است.

میالد آریافــر ،کوروش شــاهونه ،ابراهیم
ناییج ،علیرضا گلدهی ،امیرعلی گودرزی،
حسین منفرد و رها حاجی زینل از جمله
بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای
نقش پرداختهاند .علی صفری نویسندگی
و کارگردانی این نمایش را بر عهده داشته
است« .فرمالیته» ســاخته آخر گروه تئاتر
سه گانه در سال گذشته ســومین اثر این
گروه در قالب فیلم تئاتر است ،این نمایش
روایت کشوری است که تنها  ۹نفر جمعیت
دارد کــه کاهش یا افزایــش در آن خالف
قوانین خواهد بود.
نجمه صفایی ،ســاله ارغــوان ،امیرعلی
گودرزی ،نگین فیروزمنش ،حامد عابدی،

عکس  :مهر

آثارمحســن روزبهانی طراح باسابقه جلوههای
ویژه ســینما در شــبکه نمایش مرورمیشود.
شــبکه نمایش درادامه تغییرات جدول پخش
خود وهمچنین درایام شبهای قدر با مرورآثار
محســن روزبهانی متخصــص جلوههای ویژه
میدانی و جلوههای ویژه سینمای ایران و پخش
فیلمهای ایرانی جدول پخــش خود را تنظیم
کرده و طبق روال پیشین فیلمهای سینمایی
دنبالــه دارنیزازاین شــبکه پخش میشــود.
فیلمهای ایرانی ساعت  ۱۳این شبکه به ترتیب از
شنبه  ۲۰اردیبهشت ماه تا جمعه  ۲۶اردیبهشت
ماه فیلمهای «یک روزبیاد ماندنی»« ،رباعی»،
«رویای پروانه»« ،دلهــره»« ،نیزارهای بلند»،
«آرزوهایت را به خاک نســپار» و «ماهی سیاه
کوچولو» خواهد بود .در باکس منتخب این هفته
شبکه نمایش در ساعت  ۱۵فیلمهای «آشپزی
با عشق»« ،کشــاورز فضانورد»« ،قبل و بعد»،
«پس لرزه»« ،راز پنهان»« ،موج» و «ژرمینال»
به ترتیب از شنبه تا جمعه پخش خواهند شد.
پخش فیلمهای سینمایی دنباله دارساعت ۱۹
به ترتیب با پخش ســری فیلمهای «خائن» ۱
و « ،۲ســرقت بزرگ قطــار»  ۱و « ،۲یخ»  ۱و
« ،۲در اعماق دریا»  ۱ادامه مییابد .این هفته
شــبکه نمایش به مرورآثارمحســن روزبهانی
مدیرجلوههــای ویژه میدانی ســینمای ایران
میپــردازد .روزبهانــی با دریافت  ۹ســیمرغ
بلورین بهتریــن جلوههــای ویــژه میدانی،
رکوردار دریافت جایزه این بخش ازجشــنواره
فیلم فجر اســت و در آثاری همچون فیلمهای
ســینمایی «آژانس شیشــهای»« ،عقابها»
و «بــه وقت شــام» فعالیت داشــته اســت.
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اریک قاراسمیان ،شــیده غفاریان ،هامون
خانمحمــدی ،مجیــد قفلی و احســان
خانمحمــدی بازیگرانی هســتند که در

نامزدهای اسکار ،دیگر شانسی در جوایز امی ندارند

«فرمالیته» به ایفای نقش پرداختهاند.
همچنین این گروه در حال حاضر مراحل
پیش تولید نمایش «جایــزه» را در برنامه

دارد ،اثری در قالب پست مدرن که روایتی
از زندگی یک ظرفشور در دوران خشکسالی
زمین است.

با بازی جانسون و بالنت؛

وضع قانون جدیدی از سوی آکادمی تلویزیون

«غل و زنجیر» ابرقهرمانی در راه است

مهر :قانون جدیدی از سوی آکادمی تلویزیون وضع شده اســت که بر مبنای آن ،فیلمهای مستندی که
در اسکار نامزد شوند ،نمیتوانند از امی جایزه بگیرند .آکادمی تلویزیون از این پس بین جوایز امی و اسکار
فاصله بیشتری ایجاد میکند تا دیگر فیلمهایی چون «او .جی :ساخت آمریکا» و «انفرادی آزاد» که هم به
عنوان برنده اسکار انتخاب شدند و هم در جوایز امی موفق به کســب جایزه شدند ،نتوانند از این موقعیت
استفاده کنند .آکادمی تلویزیون آمریکا با انتشار بیانیهای از تصمیم هفته پیش اسکار مبنی بر اینکه امسال
فیلمهایی که نتوانستند به سینماها راه یابند و در شــبکه نمایش خانگی به نمایش درآمدند ،میتوانند در
رقابت اسکار ۲۰۲۱حضور داشته باشند ،حمایت کرده و افزوده است که نامزدهای اسکار نمیتوانند برای امی
رقابت کنند.

ایسنا :دواین جانسون و امیلی بالنت بار دیگر در کنار هم بازی میکنند و این دفعه بازیگر فیلمی ابرقهرمانی با
عنوان «غل و زنجیر» میشوند .دواین جانسون و امیلی بالنت که در فیلم «گشت و گذار در جنگل» با هم بازی
کرده بودند ،بار دیگر با هم در یک فیلم ظاهر میشوند .این فیلم جدید با عنوان «غل و زنجیر» فیلمی ابرقهرمانی
است که در میان استودیوها از جمله نتفلیکس ٬بر سر تصاحب آن رقابت وجود دارد ولی هنوز قراردادی برای
توزیع آن بسته نشده است .فیلمنامه «غل و زنجیر» را امیلی وی گوردون فیلمنامهنویس نامزد جایزه اسکار
نوشته و آن را با اقتباسی از یک کتاب کمیک دهه  ۱۹۹۰به همین نام ،نوشته اسکات البدل خلق کرده است.
عالوه بر بازیگری در فیلم ،جانسون و بالنت از تهیهکنندگان این پروژه هم هستند .جانسون در کمپانی خودش
با عنوان «سون باکز» به تولید فیلم کمک میکند و کوین میشر از دیگر تهیه کنندگان فیلم است.

خواننده پاپ باالخره عذرخواهی کرد!

بنیامین:ببخشید

مهر :قرنطینه طوالنیمدت هنرمندان در خانه ،سبب
رو آوردن به فضای مجازی و گپ و گفتهای «زنده»
در اینترنت شده اســت؛ گفتگوهایی که طی هفته
گذشته حاشیههایی را هم به همراه داشت.
بنیامین بهادری قطعاً یکی پرحاشیهترین خوانندگان
موسیقی پاپ ایران در دهه اخیر است .این حواشی
همه و همه مصداقی است برای ابراز تمایل خواننده
«دنیا دیگه مث تو نداره» به حاشــیه ،که قطعاً در
کارزار صنعت موسیقی دنیا یکی از مولفههای دیده
شدن و در بورس ماندن است.
اجرای قطعه «بوی عیدی» یا همان «کودکانه» در
برنامه «دورهمی» مهران مدیری که از سوی شهیار
قنبری و اسنفدیار منفردزاده (سازندگان اصلی قطعه
با صدای مرحوم فرهاد مهراد) برای او به اتهام سرقت
هنری دردسرهای زیادی درست کرد.
بنیامین بهادری پــس از اجرای قطعــه جنجالی
«بوی عیــدی» در برنامه «دورهمــی» که برای او
دردســرآفرین هم بود ،ترجیح داد پس از اظهارات
تند اسفندیار منفردزاده و شهیار قنبری در صفحات
شخصیشــان ســکوت کند .اما شــاید تصور هم
نمیکرد کــه این واکنشهای تنــد ،موجب ایجاد
یک موج رسانهای جدید شــود که این چنین او را
تحت فشار قرار دهد .شرایطی که شــاید در دیده
شدن دوباره بنیامین بهادری آن هم بعد از مدتها
غیبت در رســانهها و اجرا بی تأثیر نبــود و برای او
فضایی را ایجاد کرد که خواه ناخــواه باید برای آن
واکنشی میداشت .باالخره او خواسته یا ناخواسته
تصمیم گرفت که شنبه شب سیزدهم اردیبهشت
ماه در حضور طرفدارانش با خبرنگاران گفتگو کند،
شرایطی که به لحاظ استانداردهای رسانهای اص ً
ال
در چارچوب اصولی و قاعده مند قرار ندارد .چه بسا
اینکه خبرنگاری تمایل داشته با او وارد چالش شود
اما حجم وسیع طرفداران سینه چاک و علی القاعده
واکنشهای احساسی آنها به خواننده مورد عالقهشان
اجازه حضور در این چالش را نداد .به هرحال بنیامین
بهادری در این گفتگو که به شــدت پراســترس و
مضطرب به نظر میرســید ،ضمن تعریف آشفته و
بدون چارچوب آنچه در پی حاشیههای حضورش
در برنامه «دورهمی» و اجرای قطعه «بوی عیدی»
تجربه کرد ،دفتر موسیقی و شرکت ترانه شرقی را
مقصر اصلی حاشــیههای پیش آمده عنوان کرده و
اذعان کرد که این قطعه اجرا شده از دفتر موسیقی
وزارت ارشاد توسط مدیر برنامههای سابقش مجوز
گرفته بود ،اما در عین حال گفت« :چون اسفندیار
منفردزاده و شهیار قنبری از مشاهیر موسیقی و ترانه
هســتند من در همین جا بابت پیش آمدن چنین
شرایطی عذرخواهی میکنم».

