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سینمای جهان

چهره ها و خبر ها
فــاطــمــه معتمد آریــــا از روز
چهارشنبه هفته آینده با فیلم
«بنفشهآفریقایی»بهکارگردانی
مونا زندی حقیقی در سینمای
آنالین حضور خواهد داشت.
رضا بابک و سعید آقاخانی دیگر بازیگران این
فیلم هستند.

راک؛پردرآمدترینبازیگرسینما
دواین جانسون باز هم عنوان پردرآمدترین بازیگر
مرد سال سینمای جهان را از آن خود کرد .او در
سال مالی گذشته که نیمی از آن تحت تاثیر کرونا
گذشت،نزدیک ۹۰میلیوندالردرآمدداشت.
به گــزارش خبرآنالین ،دوایــن جانسون بازیگر
فیلمهایاکشنیچون«سریعوخشمگین»بادرآمد
 ۸۷میلیونو ۵۰۰هزاردالریازژوئنسال۲۰۱۹
تاابتدایژوئنسال ۲۰۲۰پردرآمدترینبازیگرمرد
سینمایجهانشد.اینبازیگربخشیازایندرآمد
را از بازی در فیلم «اعالن قرمز » محصول نتفلیکس
به دست آورد .او برای حضورش در این فیلم ۲۳
میلیون و  ۵۰۰هزار دالر دستمزد گرفت .پس از
جانسوندرفهرستپردرآمدترینبازیگرانسینمای
جهان،نامرایانرینولدزبادرآمد ۷۱میلیوندالری
بهچشممیخورد.رینولدزکهدر«اعالنقرمز»کنار
جانسونجلویدوربینرفته،درفیلم« ۶زیرزمینی»
همنقشاصلیرابازیکردهاست.
سال گذشته در مجموع ۱۰،بازیگر پردرآمد سال
بیش از نیم میلیارد دالر درآمد داشتند که بیش از
یک چهارمش از بازی در محصوالت نتفلیکس به
دست آمده است.سومین بازیگر مرد پردرآمد در
این فهرست که مجله فوربس منتشر کرده است،
مارکوالبرگاست.اینبازیگروتهیهکنندهمشهور
بیشاز ۵۸میلیوندالرکسبکردهاست.ردههای
چهارم و پنجم این فهرست به ترتیب به بن افلک
و وین دیزل تعلق دارد .اکشی کومار تنها ستاره
بالیوودیاینفهرستاستکهبادرآمد ۴۸میلیون
دالریدرجایگاهششمایستادهاست.

اسکورسیزیبااپلقراردادبست
کمپانی مارتین اسکورسیزی با «اپل» برای تولید
محصوالتتلویزیونیقراردادبست.
بــه گــــزارش مــهــر بــه نــقــل از ورای ــت ــی ،مارتین
اسکورسیزی با همراهی «سیکلیا پروداکشنز»
کمپانی تولیدش ق ــراردادی بــرای تولید فیلم و
سریال با اپل امضا کــرد .این کــارگــردان مطرح
هم اکنون برای تولید فیلم «قاتالن ماه کامل» با
این سرویس استریم همکاری دارد .این فیلم با
بازی لئوناردو دیکاپریو و رابرت دنیرو در مرحله
پیشتولید است و انتظار م ـیرود سال ۲۰۲۱
اکران شود .خبر همکاری اسکورسیزی با اپل یک
هفتهپسازآنمنتشرشدهکهاعالمشددیکاپریو
و «اپین وی» کمپانی تولیدش با اپل قرارداد تولید
محصوالتتلویزیونیامضاکردهاند.
اسکورسیزی از شاخصترین کارگردانهای
سینماست و نام برخی از فیلمهای مطرح تاریخ
سینما با نام او گره خورده است که از جمله آنها
میتوان به فیلمهایی چــون «رانــنــده تاکسی»،
«گــاو خشمگین»« ،رفقای خــوب»« ،دار و دسته
نیویورکیها»«،مرحوم»و«ایرلندی»اشارهکرد.او
 ۹بارنامزدیاسکاررادربخشبهترینکارگردانی
کسب و سال  ۲۰۰۷این جایزه را برای «مرحوم»
دریافتکردهاست.

زندگیفوتبالیستجنجالیفیلم
میشود

زنــدگــی پــل گسکوین فوتبالیست مشهور و
جنجالی انگلیسی تبدیل به یک فیلم سینمایی
میشود.
به گزارش صبا ،پل گسکوین فوتبالیست مشهور
انگلیسی تایید کرد که تهیهکنندگان سینما در
جست وجوی یافتن بازیگری برای ایفای نقش
او در فیلمی براساس کتاب خاطرات «گازا :قصه
من» هستند .این فیلم بعد از یک مستند مربوط
به جام جهانی که در آن پل گسکوین ستاره سابق
فوتبال انگلستان را نشان م ـیداد ،به نمایش
درم ـیآیــد .گسکوین ستاره جنجالی فوتبال
بریتانیا درباره این فیلم گفت« :افرادی هستند
که به دنبال ساخت فیلم و یافتن بازیگری برای
ایفای نقش من هستند ،من در حال راهنمایی
آ نها و خواندن فیلم نامه هستم ،فیلم درباره
سرتاسر زندگی من است ،آ نها از کتا بهای
من استفاده میکنند ».ستاره تیم ملی انگلستان
در جام جهانی  ۹۰درباره حواشی زندگیاش
هم گفت« :چیزی بــرای پنهان کــردن نــدارم.
همهچیز در مطبوعات ،چه خوب و چه بد نشان
داده شده است».

«همگناه»برقلهرضایتمخاطبان

براساسآماردرصدرضایتمندیسریالهاینمایشخانگیدریکسرویسویاودی،سریالمصطفیکیاییمحبوبترینسریالیکسالاخیراست
این روزها  4سریال «دل»« ،همگناه»« ،آقازاده»
و «موچین» در نمایش خانگی در حال توزیع
هستند و از میان این سه مجموعه« ،همگناه»
که قسمت پایانی آن هفته آینده منتشر خواهد
شد مورد استقبال مخاطبان بوده و رضایت
آنهاراجلبکردهاست.بررسیمیزانرضایت
مخاطبان از این سریا لها در فیلیمو یکی از
سرویسهای و یاودی که بیشترین سهم
بازار را در اختیار دارد ،میگوید« ،همگناه»
و «آق ــازاده» بیشتر از «دل» نظر مخاطبان را
جلب کردهاند .در ادامه مطلب ،طبق درصد
رضایت مخاطبان از این سریا لها و آخرین
مجموعههایی که در نمایش خانگی منتشر
شدهاند ،نکاتی دربــاره آنها میخوانید .در
این فهرست ،سریال «موچین» به دلیل این که
به صورت انحصاری از طریق فیلمناب منتشر
میشود و طبیعتا آمار رضایت مخاطبان آن در
فیلیمو وجود ندارد ،مد نظر ما نیست.
▪هیوال

سریال «هیوال» اثر مهران مدیری که تقریبا
همزمان با مجموعه «مانکن» توزیع میشد،
یکی از موفقترین سریا لهای اخیر نمایش
خانگی ب ــود« .هــیــوال» طبق روال معمول
بسیاری از سریالها در قسمت اول  89درصد
رضایت مخاطبان را جلب کرد ،اما این عدد با
انتشار قسمتهای بعدی سریال ،بیشتر شد.
این سریال نیز جز قسمت اول و آخر ،میزان
رضایتمندی کمتر از 95درصد نداشت .جالب

این جاست که قسمت آخر «هیوال» نیز از نظر
میزان پسندیده شدن افت زیادی داشته و به
 86درصد رضایت رسیده است.
▪مانکن

ســریــال «مــانــکــن» بــه کــارگــردانــی حسین
ســهــیــلــیزاده ،یــکــی از پــرمــخــاطـبتــریــن
مجموعههای نمایش خانگی در یکی ،دو سال
اخیر بــوده اســت .این سریال با رضایت 93
درصدی مخاطبان شروع خوبی داشته و پس
از آن هم مانند «همگناه» درصد رضایتمندی
بــاالیــی داشــتــه و افــت محسوسی در میزان
رضایت مخاطبان دیده نمیشود .البته در 2
قسمت پایانی ورق برگشته و میزان رضایت
با اختالف زیــادی کم شده اســت 2 .قسمت
پایانی سریال به ترتیب 90و 81درصد رضایت
مخاطبان را جلب کرد هاند .گذشته از آمار و
ارقام ،واکنشهای مخاطبان به قسمت پایانی
نیز نشان مـیداد قسمت آخر «مانکن» مورد
پسند بسیاری از مخاطبان نبوده است.
▪کرگدن

سریال «کرگدن» ساخته کیارش اسدیزاده،
در قسمت اول میزان رضایت  89درصدی
مخاطبان را کسب کــرده و در قسمتهای
بعدی بیشتر هم شــده ،امــا نمیتوان گفت
میزان رضایت مدام صعودی بــوده ،در واقع
رضایتمندی متغیر بــوده اســت .قسمت 22
سریال«کرگدن»درفیلیمومیزانرضایتمندی

بسیار بــاال یعنی  99درصــدی داشته که در
مقایسه با دیگر سریالهای اخیر بیسابقه بوده
است« .کرگدن» هم مانند «مانکن» نتوانسته
در نقطه پایان رضایت مخاطبان را جلب کند و
نسبتبهبقیهقسمتهاکمترینمیزانرضایت
را جلب کرده است.
▪دل

سریال «دل» ساخته منوچهر هادی در فیلیمو،
 87درصد از رضایت مخاطبان را جلب کرده و
تا قسمت  ،28میزان رضایت باالی  80درصد
داشته اما از قسمت  29این رقم کمتر شده و
در  6قسمت گذشته سریال ،درصد رضایت
چیزی بین  70تا  77درصد بوده است .جالب
این جاست که قسمت  33سریال از نظر کم
بــودن میزان رضایتمندی رکــورد زده و تنها
 63درصد رضایت مخاطبان را جلب کرده که
بین همه سریالهای این فهرست ،پایینترین
میزان رضایت اســت .ایــن درصــد پایین در
قسمت  33که کمکم به پایان سریال نزدیک
میشویم ،عدد معنیداری است.
مگناه
▪ه 

سریال «همگناه» کاری از مصطفی کیایی هم
مانند «مانکن» ،با  95درصد رضایت شروع
خوبی داشته و در ادامه نیز موفق شده همچنان
درصد باالیی از رضایتمندی مخاطبان را جلب
کند .این رونــد بیشتر صعودی بــوده ،اما در
بعضی از قسمتها میزان رضایت یک درصد

رونماییازمستندزندگیحمیدمنوچهریدوبلورپیشکسوت

آیین بزرگداشت حمید منوچهری و رونمایی از پوستر «78
سالگی» مستند پرتره این پیش کسوت عرصه دوبله ،در شبکه
مستندبرگزارشد.
به گــزارش روابــط عمومی شبکه مستند ،مراسم رونمایی از
پوستر« 78سالگی»جدیدتریناثرازمجموعهمستندهایپیش
کسوتان صدا و دوبله به دلیل شیوع ویروس کرونا و جلوگیری
از انتقال این ویروس بدون حضور هنرمندان و هنردوستان و با
حضورمحسنیزدیمدیرشبکهمستندبرگزارشد.
در این مراسم محسن یزدی ،مدیر شبکه مستند سیما گفت:
«امیدوارم که بعد از پایان کرونا بتوانیم مراسمی در شأن شما
برگزارکنیم.وقتیمردمصدایکسیرامیشنوندبهاوعالقهمند
میشوند؛ شما بهجز صدایتان که بارها از طریق رادیو و دوبلهها
به گوش مردم رسیده تصویرتان نیز برای مردم آشناست و شما
را دوست دارند .ساخت مستندهای پیش کسوتان برای ما هم

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

آورده خوبی دارد ».وی افزود :پرداخت به پیش کسوتان عرصه
دوبلهازاهمیتزیادیبرخورداراستوامیدوارمکهبتوانیمچنین
مستندهاییرابرایهمهعزیزانتولیدکنیمکهدرتاریخمیماند.
دلمان میسوزد که از خیلی از هنرمندان عرصه صدا ،مستند
نداریم.البتهبعضیازدوستانهمنمیپسندندکهجلویدوربین
بیایندوخیلیدوستندارندرسانهایشوند.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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کم شده که اصال عدد قابل توجهی نیست.
«همگناه» در فیلیمو رضایتمندی کمتر از 95
درصد نداشته است که نشان از موفقیت این
مجموعه دارد .باید دید درصد رضایتمندی
مخاطب از قسمت پایانی ایــن ســریــال ،چه
عددی خواهد بود.
▪آقازاده

سریال «آقازاده» به کارگردانی بهرنگ توفیقی،
مانند دیگر سریالهای این فهرست در نقطه
شروع میزان رضایتمندی خوبی داشته ،اما
برخالف آنها هر چه جلو رفته و قسمتهای
بیشتری از آن منتشر شده ،درصد رضایت از
سریال کمتر شده است .میزان رضایتمندی از
«آقازاده» در قسمت اول  94درصد بوده و بعد
در قسمت هفتم که جمعه هفته گذشته منتشر
شد ،به  88درصد رسیده است .باید صبر کرد
و دید با پیش رفتن قصه ،آیا میزان رضایتمندی
مسیر صعودی خواهد داشت یا خیر.

نام سریال

میانگین درصد
رضایت

مگناه
ه 
هیوال
مانکن
کرگدن
آقازاده
دل

96.91
94.52
94.11
92.5
92
82.5

در ادامــه حمید منوچهری با اشــاره به لزوم ساخت مستند از
پیش کسوتان صداوسیما گفت« :اگر کار خوبی شده است ،من
کاری نکردم و ماحصل زحمات آقای توکلی است .خوشحالم
که مدیریت جدید شبکه مستند به چنین مستندهایی توجه
دارد .خیلی خوب است که یادی از قدیمیترهای صداوسیما
کنیم.هرکاریانجامدهیمبرایسازماناستویکیازاعضای
صداوسیمادرآنمعرفیمیشود».ویافزود«:آقاییزدی،شما
در طول این سالها هر جا که بودید نشان دادید درست ،خوب و
حرفهایهستیدکهبهاینجارسیدید.منباتماموجوددراختیار
شماهستموهرکدامازدوستاندوبلورراکهدوستداشتهباشد،
برایساختقسمتهایبعدیمستندمیآورم».
ابوالفضل توکلی کارگردان و تهیهکننده مستند « 78سالگی»
هم در ایــن مراسم گفت« :یکی از بخشهای سخت تولید
این مستندها که انــرژی زیــادی از من میگیرد هماهنگی با

هادی حجازیفر در فیلم کوتاه
«مورس» به کارگردانی روناک
جعفری بازی کرده و در این اثر با
بازیگرانی مانند سامان صفاری
وسلمانفرخندههمبازیشده.
او فیلم «آتابای» و «دوزیست» را آماده اکران دارد.
مــهــران احــمــدی ب ــرای ادامــه
بازی در فیلم کمدی «کوسه»
به کارگردانی علی عطشانی به
ترکیه سفر کرده است .عالوه
بــر او ،مهدی هاشمی نیز در
سکانسهایی که در ترکیه فیلم برداری میشود،
ایفای نقش میکند.
مریم امیرجاللی بازی در فیلم
کمدی «هولیا» ساخته مرتضی
آتشزمزم را به پایان رسانده.
او در این فیلم دو نقش را که از
لحاظ سنی متفاوت هستند،
ایفا کرده و با پوریا پورسرخ و محمدرضا هدایتی
همبازی شده است.
امیر جــدیــدی از امـــروز بــا فیلم
«لتیان» ساخته علی تیموری به
سینمایآنالینمیآید.اینبازیگر
فیلم «روز صفر» به کارگردانی
سعیدملکانراکهبهتازگیپروانه
نمایشآنصادرشدهاست،آمادهاکراندارد.
زنــد هیــاد ما هچهره خلیلی از
روز شنبه با بازپخش سریال
«مرضیه» به کارگردانی فلورا
سام در تلویزیون دیده میشود.
این سریال که نقش اصلی آن را
زندهیاد خلیلی بازی کرده ،محرم سال گذشته از
شبکه دو پخش شد.

زیرمجموعههای صداوسیماست .بسیار بد اســت که برای
تصویربرداریدررادیویاواحددوبالژبایدسختیزیادیبکشم.
متأسفانهایننهادهاخیلیسختهمکاریمیکنند،درحالیکه
منتهیهکنندهبرنامهایدرشبکهمستندهستموبرایتلویزیون
فیلممیسازم.واقع ًااینهمهسختگیریبرایممفهومنیست».
او در پایان با اشاره به کار جدیدی که در دست تولید دارد ،گفت:
«مستند آقــای آرشــاک قوسیان را به نام «قصههای آرشــاک»
تمام کردیم و تنها به دنبال چند تصویر از بزرگداشت ایشان در
جشنوارهفجرهستیمکههنوزبهدستماننرسیدهاست.مستند
بعدینیزپرترهایازآقایبیوکمیرزاییوناصرنظامیاستکه
تصویربرداریآنبهپایانرسیدهاست».
درپایانایننشستازپوسترمستندپرتره« 78سالگی»رونمایی
شدومدیرشبکهمستندبااهدایلوحیازسالهافعالیتحمید
منوچهریدرعرصههنرقدردانیکرد.

