سینما و تلویزیون
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سینمای جهان

«شیرشاه»پرفروشترینپویانمایی
تاریخشد
نسخه جدید «شیر شاه» محصول شرکت دیزنی با
عبور از پویانمایی «منجمد» ،عنوان پرفروشترین
پویانماییتاریخسینمارابهنامخودثبتکرد.
به گزارش ایسنا ،این فیلم که براساس پویانمایی
کالسیک شرکت دیزنی ساخته شده است در ادامه
روند موفق خود در اکران توانست مجموع فروش
جهانی خود را از مرز  1.33میلیارد دالر عبور دهد
تا باالتر از پویانمایی «منجمد» قــرار بگیرد که در
سال  ۲۰۱۳توانسته بود فــروش  1.27میلیارد
دالری را کسب کند« .شیرشاه» هماکنون باالتر
از «منجمد»« ،شگفتانگیزان « ،»۲مینیونها»،
«داستان اسباببازی « ،»۳من نفرتانگیز ،»۳
«در جستوجوی دوری»« ،زوتوپیا» و «داستان
اســبــاببــازی  »۴در رتبه نخست پرفروشترین
پویانماییهایتاریخقراردارد.حالبایدمنتظرماند
ودیدآیاقسمتدومپویانمایی«منجمد»کهقراراست
از ماه نوامبر اکران شود میتواند از لحاظ فروش در
گیشهجای«شیرشاه»رابگیردیاخیر.
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بازیگرانی که با گریم ثابت در سریالهای مختلف این شبها حضور دارند

چهرههایثابتهمهشبکهها!

مصطفیقاسمیان -اینیکروالمعمولاستکهمسئوالن
ارشد سیما ،با هماهنگی سعی میکنند در حد داشتههای
تلویزیون ،تنوع ژانر را بین سریالهای روتین ایجاد کنند؛
اتفاقی که این شــبها هم افتاده و ســریالهای ســه شبکه
اصلی،درسهژانرمعمایی،اجتماعیوطنزتولیدشدهانداما

اینهماهنگیشاملبازیگراننمیشود.درحالیکهصدها
بازیگر هســتند که مدتهاست در ســریالهای تلویزیون
دیده نشدهاند ،شش چهره حاضر ،همزمان دو سریال روی
آنتن دارند؛ با گریم مشــابه و گاهی ویژگیهای مشــابه دو
کاراکتر.اگرچهآنهااغلبنقشهایفرعیبازیکردهاندوبه

اندازهبازیگراناصلی،حضوردایمیدرقابتصویرندارند،
اما به هر حال همزمانی حضورشــان برای مخاطب دلپذیر
نیست .مخاطب نهتنها از دیدن چهرههای تکراری خسته
میشود،بلکهحتیگاهیاورابهاشتباهمیاندازدوپیگیری
سریالهابرایشسختمیشود.

وحیدنفر

سهندجاهدی

احسانامانی

بویبارانوسالمآقایمدیر

آچمزوسالمآقایمدیر

آچمزوبویباران

وحید نفر بیشتر به عنوان بازیگر تئاتر شناخته میشود و سابقه
چندانیدرتلویزیونندارد.اودرسریال«بویباران»درنقش«داوود»
باجناق «شهاب» بــازی کــرده که در قسمتهای گذشته حضور
پررنگی داشت و اکنون حضورش کمرنگ شده .او خالفکار است و
در ماجرای کشته شدن صوری «فرشته» دخیل بوده .شخصیت او
در«سالمآقایمدیر»،کام ً
المتفاوتاستودرنقشپدر«احمدرضا»
(سهندجاهدی)جلویدوربینرفته.معماراستودریکیدوقسمت
اخیر،درپیرفعورجوعکردنماجراهایحولفرزندشاست.اوبا
همانسبیلوهمانشمایل«بویباران»در«سالمآقایمدیر»ظاهر
شده و فقط لباسهای شیک و تروتمیز میپوشد .نحوه صحبت
کردناوهمتفاوتچندانیبا«داوود»ندارد.

سهند جاهدی بازیگر جوان تلویزیون در «آچمز» در نقشی تقریبا
مهم ظاهر شده« .متین» پسر مهندس «گلکار» که با همکاری
«فرزاد» (امیرحسین رستمی) سعی میکند «مصیب» را به جای
پدرشجابزندوازاینراه،بهدرآمدبرسد.برایکالهبرداریکمی
بیدستوپاست و بخشی از بار کمدی داستان را به دوش دارد .او
در «سالم آقای مدیر» ،در نقش «احمدرضا» یکی از دانشآموزان
مدرسه بــازی کــرده .در قسمتهای اخیر و ماجرای مصرف
مواد مخدر به همراه دوستانش ،کاراکتر «احمدرضا» بیشتر از
قسمتهایقبلدرمرکزتوجهقرارگرفت.چهرهپردازیاشهیچ
تفاوتیبا«متین»در«آچمز»نداردوبرخالفهمکالسیهایش،به
نوجواناندبیرستانینمیخورد.

احسان امانی در سریال «بوی باران» در نقش «مهندس جاوید»
ظاهرشدهاست؛سرمایهدارفاسد وخالفکاریکهچمدانیحاوی
سهمیلیوندالرپولشگمشدهوبرایبهدستآوردنآن«،شهاب»
و«آرمان»رابهشدتتحتفشارگذاشتهبود.اودرقسمتهایاخیر
ازدخترشرودستخوردهوبهزندانافتادهاست.تفاوتگریمکه
هیچی،حتیشخصیتیکهاودر«آچمز»بازیمیکند،تقریب ًامشابه
«بویباران»است.امانیدر«آچمز»نقش«زرین»رادارد،اینبارهم
سرمایهدار فاسدی است که سعی میکند از طریق رابطه و رشوه،
بهصورتغیرقانونیمجوزساختهتلیرابگیرد؛یکهتلبسیار
بزرگ که برای اکوسیستم منطقهای که در آن احداث میشود،
نامناسباست.

دنیروولبافهمبازیشدند
رابرت دنیرو و شیا لباف در یک درام جنایی در نقش
پدروپسربازیمیکنند.
به گزارش مهر« ،پس از تبعید» نام فیلمی سینمایی
است که با بازی رابرت دنیرو و شیا لباف در نقش
پسروی،ساختهمیشود.دراینفیلملبافدرنقش
تبهکاری بازی میکند که پس از کشتن یک فرد
بیگناه در جریان یک سرقت ،زندانی میشود و
حاالاززندانآزادشدهاست.اوبایددوبارهبهزندگی
ی خود در کنار پدرش با بازی دنیرو بازگردد تا
قدیم 
بتواند برادر جوانترش را از زندگی در دنیای مواد و
جرموجنایتنجاتدهد.برایکارگردانیاینفیلم
جاشوا مایکل استرن انتخاب شده است که سازنده
فیلمزندگی نامهایاستیوجابزیعنی«جابز»بود.

گرامیداشت ۲۵سالگی«دوستان»
بااپیزودهایویژه

با فرا رسیدن بیست و پنجمین سال ساخته شدن
سریال «دوستان» برنامه ویژهای برای نمایش آن در
سینماهاتدارکدیدهشدهاست.
به گزارش مهر ،دارودسته «دوستان» بار دیگر جمع
میشوندتااینبار ۲۵سالگیاینسریالپرطرفدار
راگرامیبدارند.طرفداراناینسریالمیتوانندبار
دیگرجنیفرآنیستون،کورتنیکاکس،لیساکوردو،
متیو پری ،دیود شویمر و مت لهبالنک را در کنار هم
ببینند .این جمع شدن به مناسبت ۲۵سالگی این
سریال و با اکران ویژه ۱۲اپیزود به یادماندنی از این
مجموعه در طول سه شب در پاییز امسال ممکن
میشود.
در شبهای  ۲۳سپتامبر ۲۸ ،سپتامبر و  ۲اکتبر
بیش از هــزار سینما در سراسر آمریکا هر شب ۴
اپیزود از این سریال و در مجموع در سه شب ۱۲
اپیزودرااکرانمیکنند.اکراناینسریالبهصورت
 4Kصورت میگیرد که از روی نسخه اورجینال آن
که با دوربین  ۳۵میلیمتری گرفته شده بود ،تهیه
شده است .هر اکران شامل مصاحبههای ویژه و نیز
بخشهاییاستکهقبالهرگزدیدهنشدهاست.

مهردادضیایی

مهوشصبرکن

سیماخضرآبادی

آچمزوبویباران

آچمزوبویباران

بویبارانوسالمآقایمدیر

مهرداد ضیایی این شبها دو سریال دارد و از قضا نقش او در هر
دو ،پررنگ است .در «آچمز» نقش معاون «مهندس گلکار» را بازی
میکند.شخصیتیجدیکه قرارنیستازمخاطبخندهبگیرد.
اودر«بویباران»همنقشبازپرسهمهپروندههایسریال(!)راایفا
کردهاست.اینجاهمنقشاوکام ً
یاستولیپاسکاریاوو
الجد 
دستیارش،گاهیوجهطنزآمیزدارد.مهردادضیاییمدتهاست
ریشبلندیداردودرهراثریکهحضوردارد،باهمینظاهر،بازی
میکند!اودرهردوسریال،درنقشمأموردولتیظاهرشده؛یکی
بازپرسودیگریمعاونیکاداره.نقشهاییکهنیازبهتیپرسمی
داردوهمهچیزبیشازپیشمشابهمیشود.

مهوش صبرکن بازیگر باسابقه تلویزیون و تئاتر نیز این شبها دو
سریالرویآنتندارد.اودر«بویباران»نقش«منیژه»مادر«ترانه»
(نرگسمحمدی)و«پیمان»(مهدیسلوکی)راایفامیکند.تیپ
آشنای مادر خانهدار سریالهای تلویزیونی؛ مادری که همیشه
نگرانفرزندانجوانشاستودربرابرکلهشقیهایآنها،کاری
از دستش برنمیآید .او در سریال «آچمز» در شخصیتی متفاوت
ظاهر شده؛ مادرزن مهندس «گلکار» (هومن برقنورد) که این
جا شوخوشنگ ،پولدار و امروزی است .با وجودی که تفاوت بین
شخصیتپردازی آنها واضح است ،اما او هم با گریم مشابه در هر
دوسریالظاهرشدهاست.

سیما خضرآبادی از نقشهای فرعی هر دو سریال است .او در
«ســام آقــای مدیر» در نقش «لیال» بــازی کــرده که هم دوست
خواهر «امیرعلی» مدیر مدرسه (روزبــه حصاری) است و هم در
کتاب فروشی نزد او کار میکند .در ظاهر چنین به نظر میرسد
یک رابطه عاطفی بین او و «امیرعلی» در قسمتهای آینده در راه
خواهد بود که داستانک فرعی سریال را تشکیل خواهد داد .او
در «بوی باران» هم نقش یک دختر دمبخت را دارد که البته یک
بار فریب «شهاب» را خورده و حاال اصرار دارد که او گناهکار است.
اگرچه محدودیتهای تلویزیون ،اجازه گریم چندانی به بازیگران
زننمیدهد،اماظاهراونیزدردوسریال،کامالًشبیههم است.

مدتی است که پخش تبلیغات در شبکه پویا مورد انتقاد والدین
و مخاطبان تلویزیون است اما این مشکل همچنان پابرجاست و
اعتراضها و انتقادها هم باعث نشده ،برای ممنوع شدن پخش
تبلیغات در شبکه پویا اقدامی شود .تقریبا یک ماه قبل ،محمد
سرشار مدیر شبکه پویا در برنامه «سالم صبح بخیر» درباره پخش
تبلیغات در شبکه پویا گفت پخش آگهی در حوزه اختیارات مدیر
شبکهنیستوحتیدخالتآنهاباعثمیشودکهجریمهشوند.
او در این برنامه از نمایندگان مجلس درخواست کرد پخش آگهی
از شبکه کودک و نوجوان ممنوع شود ،اما همچنان شاهد پخش
آگهی از شبکه کودک هستیم و در روزهای گذشته موج جدیدی
ازانتقادهابا #پویا_بدون_تبلیغاتدرفضایمجازیبهراهافتاده
است.

پخش آگهی بازرگانی در شبکه کودک باعث اعتراض مخاطبان شده است

خواستهوالدین؛ #پویا_بدون_تبلیغات

علی نصیریان  40ســال پس
از آخرین همکاری با داریوش
مهرجویی که در فیلم «دایــره
مینا» اتفاق افتاد ،در فیلم تازه
این کارگردان به نام «المینور»
بــازی میکند .او پیشتر از این همکاری ابراز
رضایت کرده بود.
مهران مدیری از دیــروز ضبط
برنامه «شبنشینی» را ویژه
پخش در شبکه نمایش خانگی
آغاز کرده است .او همچنین از
دوشنبه هفته آینده ،به مدت
سه شب بــرای اجــرای کنسرت به روی صحنه
خواهد رفت.
هــــادی حــجــاز یفــر ب ــا فیلم
«مــنــطــقــه پــــرواز مــمــنــوع» در
ســــیودومــــیــــن ج ــش ــن ــواره
فیلمهای کودکان و نوجوانان
حضور دارد .قصه فیلم درباره
سه نــوجــوان مخترع اســت که میخواهند در
مسابقه مهمی شرکت کنند.
ل ــی ــا ح ــات ــم ــی از فــــــردا بــا
فــیــلــم «مــــردی بــــدون ســایــه»
بـــه کــــارگــــردانــــی عــلــیــرضــا
رئیسیان ،روی پرده سینماها
دی ــده م ـیشــود .ایــن فیلم در
سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد
و مورد استقبال منتقدان قرار نگرفت.
مصطفی زمانی برای بازی در
سریال نمایش خانگی جدیدی
بــه نــام «کــرگــدن» اثــر کیارش
اسدیزاده جلوی دوربین رفته
اســت .ســارا بهرامی ،ستاره
پسیانی ،پانتهآ پناهیها و الهام کردا از بازیگران
این سریال هستند.
کامبیز دیرباز در اولین حضور
در مدیوم نمایش خانگی ،به
جمع بازیگران سریال «آقازاده»
کاری از بهرنگ توفیقی اضافه
ش ــده .امــیــن حــیــایــی ،مهدی
سلطانی ،امین تارخ و جمشید هاشمپور نیز در
این سریال حضور دارند.
سعید آقاخانی بــازی در فیلم
«زنبور کارگر» به کارگردانی
افشین صــادقــی را بــه پایان
رسانده .او اکنون فیلم «قسم»
ساخته محسن تنابنده را روی
پــرده سینماها در حــال اکــران دارد و حضور
کوتاهی در این فیلم داشته است.
ســوگــل طــهــمــاســبــی پ ــس از
سریال «محکومین  »2برای
بــازی در مجموعه «بیگانهای
با من اســت» اثر احمد امینی
جلوی دوربین خواهد رفت و در
این سریال با شبنم مقدمی ،پژمان بازغی و دنیا
مدنی همبازی میشود.

▪ازتبلتمخصوصکودکانتاربگوجهفرنگی

طبق جدول پخش شبکه پویا ،روزانــه در میان برنامههای ویژه
کودکان و نوجوانان 20 ،نوبت آگهی بازرگانی پخش میشود.
موضوع بدتر ایــن اســت که تبلیغات تنها مختص محصوالت
ویژه کودکان نیست و مخاطب کودک یا نوجوان ،باید از انواع
خوراکیهاوموادغذاییمانندم اءالشعیروربگوجهفرنگیفالن
گرفته تا فرش و تبلت ،شاهد پخش آگهی بازرگانی در شبکه پویا
باشد! کاربری در انتقاد به این موضوع نوشته است« :آقاى واحد
بازرگانى صداوسيما! تختخواب فانتزى و فرش عروسكى ،ديگه
شير و بيسكويت نيست كه تو اين وانفساى شرايط اقتصادى
جامعه ،با زبون بچهها از شبكه پويا پخش مىكنين!» دیگری این
گونه نوشته است« :فرش ،دوغ ،سس ،کنسرو رب گوجهفرنگی،
یه بخش کوچولویی از تبلیغات شبکه پویاست .آخه اینا چه ربطی

چهره ها و خبر ها

بهبچهداره؟جداازاین،پخشتبلیغاتازشبکهپویاظلمبهبچهها
نیست؟»
▪تاثیر منفی تبلیغات ،تناقض در آموزشها

عالوهبرنوعمحصولیکهدرشبکهپویاتبلیغمیشود،تبلیغهرکاال
یا خوراکی میتواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد .یعنی از
هرطرفکهبهماجرایپخشتبلیغاتدرشبکهکودکنگاهکنیم،
این موضوع به ضرر مخاطب کودک و خانوادههاست .کودکان
تحت تأثیر رنگ و لعاب تبلیغات قرار میگیرند و آنها را کام ً
الباور
میکنند،بنابراینتبلیغخوراکیهایمضرواجناسگرانقیمت،
تأثیراتمنفیرویمخاطبکودکمیگذارد.بارهادرشبکهپویا،

در قالب برنامه و پویانماییهای مختلف به کودکان آموزش داده
میشودکهخوراکیهایمضرنخورند،سرگرمبازیهایرایانهای
وموبایلینشوندوسراغگوشیتلفنهمراهوتبلتنروند،اماوقتی
درستبرعکساینتوصیهها،تبلتمخصوصکودکان(!)وانواع
خوراکیها در شبکه کودک تبلیغ میشود دیگر چگونه میتوان
انتظار داشت آموزشها تاثیرگذار باشد؟! کاربری در انتقاد به اثر
منفیتبلیغاتیکهازشبکهپویاپخشمیشودنوشتهاست«:دقت
کردین بچهها و خانمهایی که تو تبلیغات بازرگانی نمایش داده
میشن اغلب بور و چشمرنگی هستن؟ این باعث میشه اعتماد به
نفس بچههای بیننده ازبین بره به بچهها ناخودآگاه این طور القا
میشهکهچشمرنگیومویبوریهارزشه».

