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اخبار

چهره ها و خبر ها
جــواد عزتی پنج شنبه هفته
جـــاری بــه عــنــوان مهمان در
بــرنــامــه «هــمــرفــیــق» حضور
خــواهــد داشــــت و بــا شهاب
حسینی گفتوگو خواهد کرد.
او این روزها فیلم «شنای پروانه» به کارگردانی
محمد کارت را روی پرده سینما دارد.

مسابقه بازیگری و خوانندگی
در شبکه 2

انتقاد از گرانفروشی پلتفرمها
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف تهیهکنندگان
سینمای ای ــران بــا بیان ایــن کــه حــق اشتراک
و یاود یهـــا در جهان تقریب ًا برابر یک بلیت
سینماست ،افــزایــش بیش از  2بــرابــری حق
اشتراک  2سامانه اینترنتی را «اقــدام خالف
عرف» نامید.
به گزارش فارس ،سامانههای اینترنتی فیلیمو
ونماوا ،نرخ اشترا کشان را گــران کرد هاند و
بــرای یک مــاه ،مبلغ  ۶۴هــزار تومان دریافت
میکنند .این در حالی است که عمده سهم بازار
و یاودی متعلق به آ نهاست و دیگر سامانهها
توان رقابت با این دو را ندارند .سیدغالمرضا
مــوســوی ،رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف
تهیهکنندگان سینمای ایران در این باره نوشت:
«دو ویاودی فیلیمو و نماوا در یک اقدام غیرقابل
قبول ،هزینه اشتراک خود را به دو برابر افزایش
دادهاند و هیچ مرجع قانونی هم در شرایط کرونا
و شرایط عسر و حرج تماشاگران و خانهنشینی
مردم ،اقدامی نکرده است ».وی با بیان این که
حق اشتراک ویاودیهــا در جهان تقریب ًا برابر
یکبلیتسینماست،گفت«:نتفلکیسکهیکیاز
غولهای VODجهان است ،با ۴دریچه استفاده
برای یک ماه  ۱۲دالر دریافت میکند که هزینه
بلیت یک فیلم است».
موسوی خاطرنشان کرد« :در ایران بهای بلیت در
شرایط فعلی  ۲۰هزار تومان است و VODهای
ذکر شده قبل از گران کردن حق اشتراک خود،
 ۲۵هزار تومان برای اشتراک یک ماهه دریافت
میکردند اما به یک باره حق اشتراک را به بیش
از دو برابر افزایش دادند؛ آن هم در شرایط کرونا».

فیلیمو پس از انتشار دو سریال «ملکه گدایان»
و «خــوب ،بــد ،جلف :رادیواکتیو» ،شــروع به
انتشار سریال 20قسمتی «میخواهم زنده
بمانم» اثــر شهرام شــاه حسینی کــرده و قرار
است این مجموعه دوشنبهها منتشر شود.
پخش همزمان  5عنوان سریال ،رقابت سختی
میان آثار و پلتفرم نماوا و فیلیمو به راه انداخته
است .با توجه به شروع «میخواهم زنده بمانم»
و ستارگانی که در این مجموعه بازی کردهاند،
پیشبینی میشود سریال شاهحسینی شانس
باالییداردتاجزوآثارپربینندهاینرقابتباشد.
▪شروع درگیرکننده قصه

قصه سریال با رابطه عاشقانه کاراکتر «هما
حقی» با بازی سحر دولتشاهی و نامزدش با
بازی پدرام شریفی و جشن تولد پدر «هما» آغاز
شد .در ظاهر همهچیز عادی پیش میرفت،
اما ناگهان اتهامی به پدر خانواده وارد شد و از
این پس قرار است شاهد اتفاقاتی باشیم که به
دنبال این ماجرا رخ خواهد داد .ورود یک باند
قاچاقچی مواد مخدر و شخصیت پیچیدهای
مانند «امیر شایگان» با بازی حامد بهداد ،به
زندگی خانواده «حقی» ،باعث شد سریال
شروع خوب و درگیرکنند های داشته باشد.
قسمت اول پراز اتفاق و خوشریتم پیش رفت و
زمان تقریبا یک ساعته سریال ،مخاطب را پای
تماشای آن حفظکرد.
▪بازی خوب ستارهها

سریال «میخواهم زنــده بمانم» بازیگران
زیادی دارد و چند بازیگر سینما مانند حامد
بهداد ،سحر دولتشاهی ،مهران احمدی،
آزاده صمدی ،پدرام شریفی ،بهاره کیان افشار
و آناهیتا درگاهی در آن بازی کردهاند .فعال
در قسمت اول شاهد حضور بازیگران اصلی
یعنی حامد بهداد ،سحر دولتشاهی ،پدرام
شریفی و مهران احمدی بودهایم و نمیتوان
درباره کیفیت بازی کل گروه بازیگران قضاوت

عکس ها :سهراب خانزاده

فصل سوم مجله تصویری «تازه شو» از سهشنبه،
 ۵اسفند ماه روی آنتن شبکه دو سیما میرود.
به گــزارش ایسنا ،این مجله تصویری در فضایی
پرنشاط به موضوع مثبتاندیشی در زندگی می
پردازد و از بخشهای کوتاه مختلفی تشکیل شده
است که با موسیقی و میانبرنامهها پخش خواهد
شد.دراینبرنامهدومسابقه«دیدهشو»برایعالقه
مندان بازیگری و «خواننده شو» برای دوستداران
خوانندگینیزطراحیشدهکهنحوهشرکتدرآن
طیبرنامهبهاطالعمخاطبانخواهدرسید.
«ت ــازهش ــو» کـــاری اســت از گـــروه خــانــواده به
تهیهکنندگی محمد احتشامی ،کارگردانی
عــرفــان احتشامی و اجـــرای محمد سلیمی،
مصطفی فیروزی ،محمدامین افشین ،مرتضی
عظیمی و فرشته محمدی که سهشنبه ها ساعت
 ۱۴:۰۰از شبکه دو سیما روانه آنتن میشود.

مائده کاشیان

کــرد ،امــا حامد بهداد پس از تجربه ناموفق
«دل» و بازی ضعیفش در این سریال ،اکنون
در «میخواهم زنــده بمانم» حضور موثری
داشته است .شخصیت «امیر شایگان» فردی
بانفوذ و باتجربه است که همه گرهها به دست
او و البته به روش خاص او باز میشود .این
کاراکتر در قسمت اول بسیار خوب به مخاطب
معرفی شد و حامد بهداد با بازی متفاوت خود،
حضور چشمگیری در سریال داشــت .سحر
دولتشاهی ،پدرام شریفی و علی شادمان نیز
بازی خوبی داشتهاند.
▪حالوهوای امروزی دهه 60

قصه عاشقانه مجموعه «مـیخــواهــم زنــده
بمانم» در  2فصل روایت میشود و فصل اول
آن در دهــه  60م ـیگــذرد .طراحی لباس،
گریم بازیگران و مدل موی آنها در این فصل،
شباهت زیادی به آن دهه ندارد و به ویژه درباره
بازیگرانی مانند سحر دولتشاهی و پــدرام
شریفی ،پوشش و گریم آنها امروزی به نظر
میرسد که میتوان آن را نقطه ضعفی برای
فصل اول سریال دانست .قــرار است شاهد
گذشت زمان باشیم و فصل دوم «میخواهم
زنــده بمانم» در زمــان معاصر و سال 1400
روایت شود.
▪تیتراژ شنیدنی همایون شجریان

همایون شجریان که تا به حال تجربه خواندن
قطعاتی ویــژه فیلمهای سینمایی را داشته

و در ایــن زمینه بــا سینماگران همکاری
کــرده ،به تازگی وارد نمایش خانگی شده و
خوانندگی سریال «میخواهم زنده بمانم»
را بر عهده گرفته است .قطعه «آسمان ابری»
دیروز همزمان با آغاز انتشار سریال ،با صدای
این خواننده و با ترانهای از حسین منزوی و
غالمرضا طریقی منتشر شد .ترانه این قطعه
با حالوهوای عاشقانه قصه و احتماال فراقی
که بعدا در داستان اتفاق خواهد افتاد ،تناسب
بسیار خوبی دارد .ترانه بسیار خوب سریال
با صــدای همایون شجریان ،بــرای مخاطب
شنیدنیتر هم شده است .از آن جا که اجرای
استادانه و فنی این خواننده توانمند با حال و
هوای ترانه و قصه هماهنگی زیادی دارد ،حس
غم جدایی را که در ترانه جاری است ،به خوبی
به مخاطب منتقل میکند و او را کامال تحت
تاثیر قرار میدهد .انتخاب خواننده و ترانه
سریال یکی دیگر از نقاط قوت «میخواهم
زنده بمانم» است که به درستی انجام شده
است ،بنابراین احتماال قطعه «آسمان ابری»
یکی از تیتراژهای بهیادماندنی در نمایش
خانگی خواهد شد .عــاوه بر ترانه سریال،
تیتراژ آن نیز از لحاظ بصری و گرافیکی با ترانه
تناسب دارد.
▪سابقه شاهحسینی در تلویزیون

شهرام شاهحسینی سابقه چندان موفقی در
سریالسازی ندارد .او تا به حال مجموعههایی
مانند «پرستاران»« ،همه چیز آن جاست»،

«هشت و نیم دقیقه» و «پرگار» را در تلویزیون
ساخته اســت که سریا لهای پربینند های
نــبــودهانــد و بــه ویــژه مجموعه «پــرگــار» یک
تجربه شکستخورده در کارنامه او به حساب
میآید .او پس از چند تجربه ساخت سریال در
تلویزیون ،امسال وارد نمایش خانگی شد و
«میخواهم زنده بمانم» را جلوی دوربین برد.
هرچند که هنور تنها یک قسمت از سریال
منتشر شده ،اما این مجموعه به واسطه قصه
جذاب و ستارگانی که دارد ،میتواند نقطه
عطفی در کارنامه شاه حسینی باشد.
▪رقابت فیلیمو و نماوا با سریالهای
پرستاره

پلتفرم نماوا با انتشار سریا لهایی مانند
«قورباغه» و «سیاوش» به رقیب مهمی برای
فیلیمو تبدیل شده است و مجموعه «گیسو»
ساخته منوچهر هـــادی نیز یکی دیــگــر از
سریا لهای آمــاده انتشار این پلتفرم است.
اکنون فیلیمو در رقابت با نماوا و سریال
پــرســتــاره «قــوربــاغــه» کــه روزهـــای دوشنبه
منتشر میشود ،برای انتشار سریال پربازیگر
«میخواهم زنده بمانم» روزهای دوشنبه را
در نظر گرفته و از این پس مخاطبان در این روز
شاهد انتشار دو سریال خواهند بود .جالب
ایــن جاست که سحر دولتشاهی در هر دو
سریال بازی کرده و به عنوان بازیگر مشترک
آنها ،دوشنبهها با این آثار در فیلیمو و نماوا
دیده خواهد شد.

بهرام افــشــاری ایــن روزهــا در
شــمــال کــشــور مشغول بــازی
در قسمتهای پایانی فصل
ششم «پایتخت» به کارگردانی
سیروس مقدم است و  29و 30
ت پایانی این سریال در تلویزیون
اسفند با دو قسم 
دیده خواهد شد.
کامبیزدیربازدرگفتوگوبابرنامه
رادیویی «صحنه» دربــاره نامزد
نشدنخوددرجشنوارهفجربرای
بــازی فیلم «تک تیرانداز» گفته
است که وقتی سیستم جشنواره
فجررامیپذیریم،بایدبهقواعدآناحترامبگذریم.
امینزندگانیروزجمعهدراولین
قسمت برنامه « 14اینچ» میزبان
کمند امیرسلیمانی و سیامک
اطلسی خواهد بــود .به گزارش
مهر ،او با این برنامه خوانندگی را
تجربهکردهوقطعهایراویژهتیتراژآنخواندهاست.
الهام حمیدی به جمع بازیگران
فیلم«خائنکشی»بهکارگردانی
مسعودکیمیاییاضافهشده.این
بازیگر در سالهای اخیر حضور
موفقیدرسینمانداشتهوکمدی
«تختهگاز»آخرینفیلمیبودهکهاوبازیکردهاست.
حمید گودرزی نوروز با مسابقه
«ک ــودک شــو» در شبکه نسیم
حــضــور خــواهــد داشــــت .رضــا
نصیری کارگردان مسابقه در
گفتوگو با مهر از تغییر آیتمهای
ویژه نوروز خبر داده است .پخش «کودک شو» تا
پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت.

