حمله تند مسعود فراستی به حراج تهران

پخش فیلمهای کمدی مجید صالحی از تلویزیون

باشگاه خبرنگاران جوان :مسعود فراستی منتقد سینما ازحراج تهران که هفته گذشته برگزار شده بود ،انتقاد کرد .گرانترین اثرحراج
که شاعر نشسته پرویز تناولی بود هم به قیمت  ۱۴میلیارد وششصد میلیون تومان فروخته شد ۱۵۸.میلیارد وهشتصد ونود میلیون تومان
مجموع فروش این دوره حراج تهران اعالم شد .مسعود فراستی درباره حراج تهران گفت :من نمیدانم درچه مملکتی زندگی میکنم؟
درمملکتی که خط فقر زیرده میلیون است و کلی آدم در مشکالت معیشتی هستند ،یا مملکتی که دریک سالن کوچک  ۱۵۰میلیارد پول
جابجا میشود؛ برای اثری که مث ً
ال هنری است که هیچکدام هنری نیستند ،اینجا کجاست؟! کسی که  ۱۴میلیارد میدهد واثررا میخرد
ً
اص ً
ال میفهمد نقاشی چیست؟ پولش از کجاست؟ این چه بازی است که درمی آورید ،که طرف فکرکند اثر واقعا هنری است واوچیزی
نمیفهمد و فقط میفهمد گران است ،نه عزیزم اثرهیچی نیست!

ایسنا :شبکه نمایش سیما به مرورآثارمجید صالحی میپردازد .پخش فیلمهای «شاخه گلی برای عروس»« ،مجرد چهل ساله»« ،مجردها»،
«جاسوس بازی»« ،چراغهای ناتمام»« ،نازنین» و «حلقههای ازدواج» ،فیلمهای منتخب این بازیگر است که این هفته ازشبکه نمایش
ساعت  ۲۱پخش خواهد شد« .کارد و پنیر»« ،راز خانه بهجت»« ،خوش خیال»« ،گروگان روز برمی خیزد»« ،تایماز موتوری»« ،ناشناس»،
«هفت معکوس» نام فیلم و تله فیلمهای ایرانی است که ساعت  ۱۳پخش خواهند شد« .بازرس کی»« ،روزیارگیری»« ،وابسته»« ،مسافر
پردردسر»« ،جری کاتن»« ،پیراهن ورزشی» و «ساعت شلوغی» فیلمهای منتخب خانوادگی ،که بخش ثابت ساعت  ۱۹شبکه نمایش است،
در هفته پیش رو پخش خواهند شد« .جایی درقلب من» ،کمدی «جاده صاف کن»«ارزش قدرت»« ،گلولهای درانتظار»« ،چهارانتقام جو»،
«حادثه ماتئی» و «شجاعان» منتخب فیلمهای کالسیک این هفته نمایش ساعت  ۱بامداد پخش خواهند شد.

خبر روز


خبری که باعث سقوط ارزش
سهام نتفلیکس شد؛

پیش بینی که محقق نشد؛ میزان
افزایش تعداد مشترکان

خبر آنالین :پیشبینــی نتفلیکــس درباره
میزان افزایش تعداد مشــترکان در سال ۲۰۲۲
باعث کاهش چشــمگیر ارزش ســهام این غول
دنیای ســرگرمی شــد .در حالی که در دوران
همهگیری کرونــا تعداد مشــترکان نتفلیکس
افزایش چشــمگیری داشت و ســال گذشته به
 ۲۲۲میلیون کاربر رســید که در دنیا بیرقیب
است ،پیشبینیهای این کمپانی نشان میدهد
که در سال  ۲۰۲۲رشد تعداد مشترکان پایینتر
از انتظارات خواهد بود .ســال  ۲۰۲۰همزمان با
شروع همهگیری کرونا نزدیک به  ۴۰میلیون نفر
به مشــترکان نتفلیکس افزوده شد .سال ۲۰۲۱
هم  ۱۸میلیون و  ۶۰۰هزار کاربــر دیگر به این
جمع افزوده شــدند .این در حالی اســت که در
سه ماه نخست ســال  ۲۰۲۲افزایش  ۲میلیون و
 ۵۰۰هزار مشترک پیشبینی شده است و همین
شــوک با ســقوط  ۲۰درصدی ارزش سهام این
کمپانی بزرگ همراه شد.یکی از دالیل کند شدن
سرعت رشد نتفلیکس را باید در فعال شدن رقبایی
قدرتمند چون دیزنی ،اچبــیاو و اپل در بازاری
دانست که مدتها عرصه یکهتازی این کمپانی
بود.نتفلیکس برای حفظ مشترکان فعلی و پیدا
کردن کاربران جدید میلیاردها دالر برای ساخت
فیلمها و سریالهای جذابی چون «ویچرز» و «باال
را نگاه نکن» خرج کرده است.کمدی تخیلی «باال
را نگاه نکن» با بازی لئوناردو دیکاپریو از تازهترین
محصوالت پربیننده این کمپانی است .نتفلیکس
در یک سال با درآمد  ۲۶میلیارد و  ۷۰۰میلیون
دالری به ســود خالص  ۵میلیارد و  ۱۰۰میلیون
دالر دست پیدا کرده است.
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گفت و گو با عوامل نمایش کمدی «گربه شور»؛
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بازگوکردنیکدرد رویصحنه

ادامه از صفحه یک
امید نیاز ،کارگردان و نویسنده ،اسماعیل
موحدی ،حســن جویره ،جــواد مدنی،
ابراهیم کریمی و لیال شریفی بازیگران این
نمایش هستند که هر شب ساعت هفت
داخل سالن اصلی فرشچیان اجرا میشود
شرایط مناسب و مهیا برای
تئاتر ساختن نیست
امید نیاز نویســنده و کارگردان نمایش
«گربه شور» با تاکید بر اینکه پرداختن
به برخی مسائل زیســتی برای آدمها را
ضرورت ســاخت این نمایش میدانم و
این نمایش با چهار کارکتر اصلی در ژانر
کمدی انتقادی است در جمع خبرنگاران
گفــت :چندین نفــر در ایــن نمایش
حضور دارند تا برای تماشــاگر مشــکل
پسند اصفهانی ،تئاتر اجرا کنند چرا که
خنداندن مخاطب اصفهانی سخت است،
مگر آنکه اصولی کار شــود .وی تصریح
کرد :در نمایش گربه شور چهار شخصیت
وجــود دارد که در مرده شــور خانه کار
میکننــد و هر کــدام دغدغههای خود
را دارند .وی در ادامه خاطر نشــان کرد:
متاسفانه در حال حاضر شرایط مناسب و
مهیا برای تئاتر ساختن نیست ،زیرا آثار
طبقه بندی نمیشود که به طور مثال چه
آثار در زمینههای نمایش و موسیقی و …
قرار بگیرد ،بستر الزم فراهم نیست .وی با
بیان اینکه احساس میکنم به  ۶۰الی ۷۰

درصد چیزی که میخواستم ،رسیدیم،
افزود :به مسئوالن فرهنگ و هنر پیشنهاد
میکنم به آثار هنــری از لحاظ بلیط و
اجرا درجه بدهند تا عیار آن مشــخص
شود و زحمت هنرمندان نیز به هدر نرود.
نویسنده و کارگردان نمایش گربه شور
ادامه داد :به سیاســت گذاریهای آثار
هنری نقد دارم ،زیرا مولکول طوایفی عمل
میکند و حوزه هنری ساز خود را میزند،
سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری ساز
خود را میزند و هنرمندان گیج شدهاند.
نیاز تاکید کرد :شرایط اص ً
ال خوب نیست
و منظور تنها شرایط اقتصادی نیست بلکه
آزادی اندیشه وجود ندارد و به قول هگل
زمانی هنرمند میتواند اثر هنری را خلق
کند ،که آزادی داشته باشد ،اما من باید در
زمان نوشتن سناریو به این فکر باشم که
چگونه بنویسم که مجوز بگیرم.
تئاتــر را از هر نوع حمایتی
دریغ کردند
علی ربیعی ،تهیه کننده نمایش گربه شور
نیز در ادامه این نشســت اظهار داشت:
متأســفانه بخش خصوصی و ارگانها از
نمایشها حمایت نمیکنند و از آنجایی
که تئاتر به رسمیت شناخته نمیشود،
حوزه هنری ،ارشاد و شــهرداری ،تئاتر
را از هر نوع حمایتی دریــغ کردند .وی
افــزود :برای ایــن تئاتــر  ۲۰۰میلیون
تومان هزینه شــده و خواهد شــد ،اما

هیچ مرجع هنری ،از جمله اداره ارشــاد
و حوزه هنری و شهرداری ،جایگاه تهیه
کننده را به رســمیت نمیشناسد .تهیه
کننده این نمایش ادامه داد :با این هزینه
میتوانستیم یک تله فیلم بسازیم اما این
نمایش از ابتدا با انتخاب بازیگر ،دکور و
صحنه نگاه تخصصی داشته است
آدمهای جامعــه در کنار ما
جزئی از ما هستند
حسن جویره بازیگر نمایش گربه شور نیز
با تاکید بر اینکه آدمهای جامعه در کنار
ما جزئی از ما هستند و ما در این میان به
عنوان بازیگر صحنه تمام اندوختههای
تجربــه ،دانش و تحصیالت خــود را در
اختیار تماشــاگری قــرار میدهیم که
ســخاوتمندانه بلیط خریده و متفکرانه
تئاتر را میبیند و عاشــقانه از آن حرف
میزند .تصریح کرد :با توجه به شــرایط
اقتصادی و سیاســت گذاری برخورد با
گروه نمایشــی ،کار کــردن در اصفهان
دشوار است اما بعد از مدتها ،امید نیاز
نمایشــنامهای را به نام گربه شور نوشته
تا پس از شیوع کرونا در این نمایش بازی
کنم.
بسیاری از مردم نمیدانند
تئاتر اجرا میشود
اسماعیل موحدی ،بازیگر نمایش گربه
شــورنیز اظهار داشــت :باید محصول
درستی تولید کنیم و به کمک سازمانها و

ارگانهای دیگر به گوش مخاطب برسانیم
که تئاتر برگزار میشود ،زیرا بسیاری از
مردم نمیدانند تئاتر اجرا میشود .و بعد
از آنکه مردم از تئاترها استقبال کردند،

ســلیقه خود را بشناســند و در جاهای
مختلف تئاتر مخصوص داشته باشیم و
مخاطب برا ساس ســلیقه خود انتخاب
کند.

خبر ویژه
ادعای دردسر ساز آقای دیکاپریو:

ما «بزرگترین آلودهکننده هوا»
هستیم

ســوره ســینما :با ادعای دروغین لئوناردو
دیکاپریو درباره «بزرگترین آلودهکننده هوا»،
باردیگر پرده از چهره ریاکاریک ستاره هالیوودی
برداشته شد .این ادعا اززبان آن ریاکاری برآمده
است که تمامی سفرهایش را با هواپیمای شخصی
انجام میدهد و یک عاشق و مالک کشتی تفریحی
«هوا آلوده کن» تمامعیاراست .این ادعا براساس
اطالعات «ورلدومیتــر»( )Worldometerغلط
اســت .کشــورچین «بزرگترین آلودهکننده
هوا» در جهان اســت .دیکاپریو طی مصاحبهای
که با وبسایت ددالین داشت گفت :فقط  ۹سال
به «زنگ هشدار» سیاره زمین باقیمانده است.
دیکاپریو اخیرا ً در «باال را نگاه نکن» (Don’t Look
 )Upفیلم مث ً
ال محیط زیســتی ،برای نتفلیکس
بازی کرده بود .در پایان این فیلم ،بشربه دلیل یک
فاجعه محیط زیستی نابود میشود .دیکاپریو در
ادامه مصاحبه افزود :دقیقاً مثل فیلم ،یک «زنگ
هشدار» وجود دارد .من معتقدم بدلیل سستی
درانتقال به انرژهای غیر فســیلی ،یک نگرانی
جمعی درباره ابر قدرتها اعم از بخش خصوصی
و دولتها وجود دارد .ما فقط  ۹سال وقت داریم.
در ادامه این گزارش میخوانیم :دیکاپریو تمام این
اظهارات را داشت تا بستری برای تبلیغ کمپین
انتخاباتی دموکراتها انتخابات امســال بشود.
دیکاپریو یکی از شــاخصترین چهرههای مث ً
ال
حامی «محیط زیست» است .او در سال ۲۰۱۶
توسط یک هواپیمای شخصی «هوا آلوده کن»،
 ۸۰۰۰مایل به مراسمی سفرکرد تا جایزه «حامی
محیط زیســت» را بگیرد! تعداد بســیار زیادی
ازسلبریتی ها مواضع مشترکی با دیکاپریودارند.
آنها با هواپیماهای شــخصی ســفرمی کنند
وکشــتی تفریحی دارند .ولی برای نمایش ،در
مراسمهای «حمایت از محیط زیست» شرکت
کرده و به حمد و ســتایش یکدیگر میپردازند.
شایان ذکر اســت که هیچ یک از این سلبریتی
های نگران ،چین و هند را درســیبل انتقاد قرار
نمیدهند .این حقیقت که هالیوودی بشدت از
چینیها میترسند ،بر کسی پوشیده نیست .سال
گذشته ،جان سینا کشتی کچ کاروستاره هالیوود
(نماد مردهای قلدر و قوی هیــکل آمریکایی)،
برروی زانوهایش افتاد وازدولت کمنیستی چین
طلب بخشش کرد .جان سینا در مصاحبهای از
تایوان به عنوان یک «کشــور» نام برد که سبب
خشم دولتمردان چینی شــد .جان سینا برای
اینکه «ســریع  )Fast9( »۹در چین اکران شود
وخوب بفروشد ،به این ذلت افتاد.

