بازیگر سرشناس هالیوود در راه فضا

جد حضرت نوح(ع) سوژه فیلم جدید دنی بویل

عباس بنیعامریان درگذشت

باشگاه خبرنگاران جوان :رایان گاسلینگ به عنوان یک فضانورد ،در فیلمی جدید به
کارگردانی فیل لورد و کریس میلربازی میکند.فیل لورد وکریس میلر با پروژه جدید خود
به فضا خواهند رفت .این دو قراراســت فیلم «پروژه درود برمریم» را برای کمپانی مترو
گلدوین مایرکارگردانی کنند .رایان گاسلینگ برای بازی در این فیلم سینمایی به این پروژه
اضافه شده است .پروژهای که اقتباسی ازرمانی منتشرنشده نوشته اندی ویر خواهد بود.
اندی ویردرسال  ۲۰۱۱رمان «مریخی» را نوشته بود که درسال  ۲۰۱۵فیلم آن با همین
نام ساخته شد و توانست جوایزی را دراسکار کسب کند.

مهر :دنی بویل کارگردان سرشناس انگلیسی فیلم بعدیاش «متوشالح» را با بازی مایکل
بیجوردن کارگردانی خواهد کرد.دنی بویل کارگردان برنده اســکار که پس از جدایی از
فیلم جدید «جیمز باند» به سراغ فیلم «دیروز» رفت و فیلمی در دنیای موسیقی ساخت،
حاال قرار است کارگردان فیلمی شود که مایکل بی .جوردن از بازیگران آن است.فیلم جدید
بویل با عنوان «متوشالح» برای استودیو برادران وارنر ساخته میشود .سایمون بوفوی که با
بویل در «میلیونر زاغهنشین» و « ۱۲۷ساعت» همکاری کرده بود نیز انتظار میرود برای
بازنویسی فیلمنامه انتخاب شود.

فارس  :عباس بنیعامریان ،هنرمند پیشکســوت کرمانشــاه ،صبح جمعه در سن ۸۳
سالگی درگذشت .این هنرمند که متولد سال  ١٣١٦در شهرستان سنقر بود ،عالوه بر هنر
خوشنویسی و مدیریت انجمن خوشنویسان ایران دردهه  ،۶۰در حوزه تئاتر هم صاحب
تجربه و کسوت بود.اجرای نمایشهای «تاجر ونیزی»« ،ویلن ساز»« ،طبیب اجباری»،
«شبکه مخفی»« ،چهار صندوق»« ،کوروش پسر ماندانا»«  ،شب روی سنگ فرش خیس»
و  ...از جمله آثار او در تئاتر بود.تدریس در دورههای مختلف آموزشی تئاتر و همکاری با
رادیو و تلویزیون و اجرای نقالی ،از دیگر فعالیتهای هنری بنیعامریان به شمار میآمد.

خبر روز
 چهره ها برای حضوردر صداوسیما و

برنامههای اینترنتی ،چه قدر پول میگیرند

گران سلبریتیها
قصه های
ِ

کافه ســینما  :ازدواج و طالق دو سلبریتی با
یکدیگر همواره برای مردم جذاب اســت و آنان
اخبار آن را دنبال میکنند .همین جذابیت باعث
شده برخی ســلبریتیها از اینگونه اتفاقات نیز
برای پول درآوردن اســتفاده کننــد ،به عنوان
مثال حدود دوســال پیش ،خانم بازیگر معروف
که از همسرش جدا شــده بود برای مصاحبه با
یک شبکه تلویزیونی اینترنتی چیزی حدود ۱۵
میلیون تومان دریافت کرد و ویدئوی مصاحبهاش
بیش از یکمیلیون بار دیده شد .دوسال پیش یک
زوج هنرمند بهشرط تامین هزینههای ازدواج و
تصویربرداری مراسمشان ،حاضر به مصاحبه با
یک شبکه تلویزیونی زرد اینترنتی شدند .بهتازگی
هم یک زوج معروف که ازدواجشــان حســابی
جنجال به پا کرده بود برای حضور در یک برنامه
تلویزیونی که مربوط به یکی از اپراتورهای تلفن
همراه بود  ۱۰۰میلیون تومان دریافت کردند تا
قصه آشناییشان را تعریف کنند .این موضوع البته
در تلویزیون ابعاد جالبتری پیدا میکند ،مثال
یک زوج ورزشکار که در ماههای اخیر جنجالهای
زیادی هم به پا کردهاند ،برای حضور در یک برنامه
تلویزیونی و صحبت درباره ازدواجشان  ۱۵میلیون
تومان دریافت کردند تا بهقول خودشان شیرینی
ازدواجشان را از تهیهکننده آن برنامه بگیرند.
زوج دیگری که یکی مجری (ممنوعالتصویر) و
دیگری ورزشکار اســت نیز برای حضور در یک
برنامه تلویزیونی درخواست شیرینی  ۵۰میلیون
تومانی کرده بودند .البته برخی هم پیشنهادها
را رد میکنند ،مثال فوتبالیســت و والیبالیست
معروف هم که خبر ازدواجشان بسیاری را شوکه
کرد ،حاضر نشدند در ازای دریافت  ۳۰میلیون
تومان به یک برنامه اینترنتی بروند.
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تصویربرداری سریال ســلمان فارسی به
کارگردانی داوود میرباقری کــه از اواخر
اسفند گذشته به دلیل جلوگیری از شیوع
کرونا متوقف شده بود ،در شهرک سینمایی
نور با تصویربــرداری بخشهای تازهای از
فصل بیزانس ســریال ادامه خواهد یافت.
حسین طاهری ،تهیهکننده سریال سلمان
فارســی گفــت :طبــق برنامهریزیهای
انجامشده قرار بود بهار امسال برای ادامه
تصویربرداری راهی کشــورهای دیگر از
جمله ترکیه و ارمنستان شویم ،اما به علت
شــیوع ویروس کرونا این ســفر به زمان
دیگری موکول شد  .
طاهری با اشاره به تغییرات ایجاد شده در
روند تولید این سریال اشاره گفت :بخش
هایی از فصل بیزانس را که قرار بود در ترکیه
تصویربرداری کنیم به داخل کشور از جمله
شهرک سینمایی نور منتقل کردیم .البته
این جابه جایی ها برای پروژه بزرگی مانند
سریال سلمان فارسی اجتناب ناپذیر است

و همکاران ما با نهایت انعطاف و حرفه ای
گری ،پروژه را همراهی می کنند تا این اثر
فاخر ملی ،بدون خلل به مسیر ساخت خود
ادامه دهد.
وی ادامه داد :تصویربرداری این سریال ،بعد
از ماه مبارک رمضان در لوکیشن های داخل
کشور؛ از جمله شهرک سینمایی نور ادامه
خواهد یافت و روند ساخت سریال سلمان با
رعایت تمام موازین بهداشتی پیش خواهد
رفت تا توقفــی در زنجیــره برنامه ریزی
ایجاد نشود .این سریال فاخر که به زندگی
سلمان فارســی ،یار ایرانی پیامبر اسالم
میپردازد ،جدیدترین اثر داوود میرباقری
است که تصویربرداری آن از زمستان سال
گذشته در شهداد کرمان آغاز شد و سپس
در جزیره قشــم ادامه یافت .میرباقری در
سریال سلمان فارسی سه دوره از زندگی
این شــخصیت تاریخی را روایت میکند:
دوره ایــران باســتان ،بیزانــس و صدر
اسالم.
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تصویربرداری سریال «سلمان فارسی» از سر گرفته شد

ادامهفصلبیزانس

سریال سلمان فارســی جزو کارهای الف
ویژه مرکز امور نمایشی سیما (سیمافیلم)
به شــمار مــیرود و پیش بینــی اولیه
تصویربرداری پروژه پنج سال خواهد بود
که در داخل و خارج از کشور انجام می شود.
فرهاد اصالنی نقش تاجری را در مجموعه

چاوشی و اِبی آشتی کردند؟

سلمان فارسی بازی میکند ،همچنین علی
دهکردی و محمدرضا هدایتی نیز در این
ســریال به ایفای نقش میپردازند .در این
مجموعه از تعداد کثیری از بازیگران جوان
تئاتر در ســطح کشــور برای ایفای نقش
استفاده شده است.

پیشبینی شده در فصلبندی این بخش
از داستان سریال ســلمان فارسی از تولد
سلمان تا پیش از وفات پیامبر اسالم روایت
شــود که با پیشبینیهای صورت گرفته
مجموعه سلمان فارســی در  ۴۵قسمت
آماده خواهد شد.

نوآوری کتابفروشان چینی برای توسعه فرهنگ کتابخوانی

آن همه تندی و این همه مناعت و خضوع ظرف چند ساعت؟!

اول نفع فرهنگی بعد سود مادی

خبر آنالین  :دعوای توییتری و اینستاگرامی محسن چاوشی با مهشید حامدی (همسر ابی) ،پس از  ۲۴ساعت
به نظر میرسد فروکش کرده است  .آن همه تندی و این همه مناعت و خضوع ظرف چند ساعت؟!  پس از حمله
تن ِد محسن چاوشی به خوانندگان آن و ِر آبی به ویژه آنها که برای کنسرت به عربستان رفتند یا روی صحنه به
مقدسات مذهبی توهین کردند ،ابراهیم حامدی ،با انتشار ویدیویی ،از چاوشی دلجویی کرد.ابراهیم حامدی در
آن ویدیو ،خطاب به محسن چاوشی گفت« :سالم دوست نازنین .من شما را بسیار دوست میدارم .کارهاتون را
بسیار دوست میدارم  ...وقتی صدای شما را میشنوم .هم برای مهشید خانم و دوستانی که دور و بر من هستند،
چه حالی به وجود میآید و  »...در ادامه ،این خواننده ،بیتی را که چاوشی خوانده بود ،بازخوانی کرد که در آن
آمده بود« :عجب حلوای قندی تو ،امیر بی گزندی تو »...پس از این ویدیو ،محسن چاووشی هم با لحنی آشتی
جویانه در توییتر خود نوشت« :ای نای گلویت ،همچون نی داوود ،حکم آنچه تو گویی ،من الل تو هستم».

همشهری آنالین  :سالهای گذشته بزرگترین کتابفروشیهای شهر پکن اقدام به تاسیس انجمنی
خصوصی «برنامه اشتراک کتاب» کردهاند که درایام کرونا کمک زیادی به کتابفروشان این شهرکرده
است .کتابفروشیهای چین با شگردهای خالقانه اقدام به فروش بیشتر کتابهای خود میکنند که این
روشها درایام قرنطینه کرونا بیشتر هم شده است .اخیرا ً  ۹فروشگاه ازبزرگترین کتابفروشیهای شهر
پکن اقدام به تاسیس انجمنی خصوصی تحت عنوان «برنامه اشتراک کتاب» کردهاند که مهمترین هدف
آن فروش بیشتر کتاب است ولی در کنار فروش کتاب به ترویج فرهنگ و باال بردن روحیه مشارکت مردم
اقدام میکنند .این برنامه اولین بار توسط کتابفروشی به نام هیفی ( )Hefeiدر استان آنهوی چین آغاز
شده بود که در آنجا مشتریهای این کتابفروشــی اقدام به ایجاد حساب مشترک برای قرض گرفتن و
خریداری کتاب های مورد نیاز خود میکردند.

یادداشت
اکران آنالین ،راهی که پاندمی
برای سینما گشود

جاده جدیدی که کرونا ساخت

خبرآنالین  :از اوایل اســفندماه سال گذشته
با تعطیلی سالنهای ســینما در کشور و اکران
ناتمام فیلمهــای روی پرده ،چرخــه مالی این
صنعت-هنر به صفر رســید ،بحرانی که طبعاً،
مشکالت اقتصادی زیادی را برای اهالی سینما به
ویژه سینماداران و تهیهکنندگان بهوجود آورده
است .آمارها نشان میدهد سال گذشته حدود
 ۱۰۰فیلم در کشور ســاخته شده که باید طبق
روال و به تناوب در سال  ۹۹اکران میشد.
اما شروع شیوع ویروس کرونا در نیمه اسفندماه،
اکران نوروزی ،به عنــوان مهمترین زمان اکران
سال را به محاق برد و با ادامهدار بودن این بحران،
اکران فیلمها یکی پس از دیگری به در بســته
خورد و گرچه دفتر نظارت بــر عرضه و نمایش
سازمان ســینمایی شــرایط و ضوابط ۱۵گانه
رعایت پروتکلهای بهداشــتی برای بازگشایی
سینماهای کشــور را تهیه کرده و به ستاد ملی
مقابله با کرونا ارائه کرده است اما همچنان زمان
دقیق بازگشایی ســینماها و آغاز اکران فیلم ها
مشخص نیست.
این وضعیت مبهم وانسداد درآمد و گردش مالی،
شرایط دشواری را برای سینمای ایران بهوجود
آورده و سبب شده ســرمایه تهیهکنندگان در
معرض نابودی قرار گرفته و زندگی و معیشــت
جامعه شریف و پرتالش سینما با بحران جدی
مواجه شود .برخی از صاحبنظران ،راهکارهایی
برای خــروج از وضعیت فعلی مطــرح کردهاند
که اگر اجرای آنها مورد اســتقبال قرار گرفته
و عملیاتی شود ،شاید بتواند تا حدودی از ضرر
و زیان تحمیل شــده بر ایــن صنعت فرهنگی
جلوگیری کند .پیشــنهاداتی نظیر خریداری
فیلمها توسط دولت ،اعطای تسهیالت بلندمدت
سینماداران بخش خصوصی
به تهیهکنندگان و
ِ
یا ورود همه فیلمهای در نوبت اکران به شــبکه
نمایش خانگی .امــا واقعیت این اســت که در
شرایط فعلی ،ســریعترین راهکار برای نجات
سرمایههای هزینهشده در سینمای ایران ،اکران
آنالین از طریق سامانههای  VODموجود است.
به هــر روی آمارها نشــان میدهــد تعطیلی
سالنهای ســینما و بالتکلیف ماندن وضعیت
اکران در کشــور ،تاکنون بیش از  ۳۰۰میلیارد
ریال ضرر و زیان را برای سینمای ایران بههمراه
داشته و با توجه به فعالیت حدود  ۱۰هزار نفر در
این صنعت-هنر ،وضعیت معیشتی سینماگران
را تحت تأثیر شدید قرار داده است.

