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مريال زارعي اولين بازيگر «كارو» شد

مريال زارعي به فيل�م س�ينمايي «كارو» تازهترين فيلم
احمد مرادپور پيوست که جدیدترين كار سازمان هنري،
رسانهاي اوج است.
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غالمرضا فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش در گفتوگو
با مهر با اشاره به جلسه دیروز اين شورا گفت :فيلم سينمايي
«شاه كش» به كارگرداني وحيد اميرخاني در گروه سينمايي
آس��تارا به جاي فيلم «برمودا» ب��ه كارگرداني رهبر قنبري،
«مردي بدون س��ايه» ب��ه كارگرداني عليرضا رئيس��يان در
گروه س��ينمايي فرهنگ به جاي «صداي منو ميش��نوي»
به كارگرداني صادق پروين آشتياني و «كلوپ همسران» به
كارگرداني مهدي صباغ زاده در گروه سينمايي ايران به جاي
«چاقي» به كارگرداني راما قويدل از چهارشنبه  ۲۷شهريور
ماه اكران ميشوند .سخنگوي شوراي صنفي نمايش ادامه داد:
همچنين «كروكوديل» به كارگرداني مسعود تكاور در گروه
آزادي به جاي «قصر شيرين» به كارگرداني رضا ميركريمي از
چهارشنبه ۲۷شهريور اكران ميشود.
وي بيان كرد :ق��رارداد فيلمه��اي «منطقه پ��رواز ممنوع»
ب��ه كارگرداني امير داس��ارگر در گروه اس��تقالل بعد از فيلم
«سال دوم دانش��كده من» به كارگرداني رسول صدرعاملي،
«معكوس» به كارگرداني پوالد كيميايي در گروه آستارا بعد از
«مسخره باز» به كارگرداني همايون غنيزاده و «چشم و گوش
بس��ته» به كارگرداني فرزاد موتمن در گروه باغ كتاب بعد از
«درخونگاه» به كارگرداني سياوش اسعدي ثبت شد.
.........................................................................................................

شهاب حسيني شمس تبريزي ميشود

فيلمبرداري فيلم س�ينمايي
«مست عش�ق» به كارگرداني
حسنفتحيكهتوليدمشتركي
ميان ايران و تركيه اس�ت ،به
زودي آغ�از خواه�د ش�د.

به گزارش رواب��ط عمومي پروژه،
فيل��م برش��ي از زندگ��ي موالنا
جاللالدين محمد بلخي و ش��مس تبري��زي را روايت ميكند و
فيلمنامه اين فيلم را فرهاد توحيدي و حس��ن فتحي نوشتهاند.
بنابراين گزارش ،شهاب حسيني نقش ش��مس تبريزي را بازي
خواهد كرد .دیگر بازيگران و عوامل فيلم نيز تركيبي از سينماگران
سرش��ناس تركيهاي و ايراني خواهد بود كه اسامي آنها به زودي
اعالم ميش��ود .تمامي صحنههاي فيلم در تركي��ه فيلمبرداري
ميشود و شهر قونيه در زمانه حيات موالنا بازسازي خواهد شد.
تهيهكننده «مست عش��ق» مهران برومند است و فيلم از دو
سرمايهگذار ايراني و تركيهاي بهره ميبرد .مجوزهاي الزم از
كشور تركيه گرفته شده و «مس��ت عشق» پس از اخذ پروانه
ساخت از ايران ،كليد خواهد خورد.

احمد محمدتبريزي

گسترش اينترنت و پيشرفت سريع و روزافزون
وسايل ارتباط جمعي چالشهاي تازهاي را براي
س�ينما در سراس�ر جهان به وجود آورده است.
س�ربرآوردن و قدرت گرفتن سينماهاي آنالين
از تبعات رش�د روزاف�زون اينترنت در سراس�ر
جهان اس�ت و وضعيت س�اخت ،پخش و عرضه
فيلمه�اي س�ينمايي را تغيير داده اس�ت .حاال
بس�ياري از س�ينماگران و طرفداران هنر هفتم
ميخواهند بدانند سينما در آينده به چه سمت
و سويي خواهد رفت و آيا اين سينماهاي آنالين
قواعد بازي را به طور كامل تغيي�ر خواهند داد.

انقالب رسانهاي «نتفليكس»
با آمدن گوشيهاي هوش��مند وضعيت بسياري از
مش��اغل در دنيا تغيير كرد .دنياي هن��ر نيز از اين
تغييرات بيبهره نبود و گجتهاي هوشمند تاثيرشان
را روي اين حوزه هم گذاش��تند .حاال هر كس��ي با
داش��تن يك گوشي هوش��مند و اينترنت ميتواند
فيلمهاي سينمايي را در هر زمان و مكاني كه بخواهد
به راحتي ببيند .همين س��هلالوصول بودن عاملي
ش��ده تا خيليها نشس��تن در خانه و فيلم ديدن را
به رفتن به سينما ترجيح دهند .مديران نتفليكس
معتقدند اين غول هنري رسانهاي نوظهور كه همه
را غافلگير كرده اهميت پيشرفت در حوزه رسانه و
ارتباطات را به خوبي به نمايش گذاش��ته است .اين
شركت در ميان بيتوجهي نامداران عرص ه تلويزيون
و كاناله��اي تلويزيوني پرمخاطب ب��ه روشهاي
نوين انتقال اطالع��ات و جذب مخاط��ب امروز به
عنوان تهديدي براي توليدكنندگان سنتي محتواي
ويدئويي تبديل شده است ،بهطوريكه بسياري از
كانالهاي سنتي انتقال محتوا كه شناختهشدهترين
آنها ،كانالهاي تلويزيوني هستند ،از رشد چشمگير
نتفليكس اظهار نگراني ميكنند .مديران اين شركت
خيلي زود به ايده «تماشاي فيلم و سريال ،هر زمان
و هر جايي كه اراده كنيد » جامه عمل پوش��اندند تا
رفتن به سينما از دايره فعاليتهاي بسياري از افراد
خارج شود .داستان نتفليكس از كجا شروع شد؟ اين
شركت در سال  1998در امريكا بنيانگذاري شد و
آن زمان كسي تصوري از آينده اين شركت نداشت.
نتفليكس در اولين ف��از فعاليتش ،اق��دام به كرايه
ديويدي از فيلمهاي مختلف كرد ،كمي بعد از آن
شروع به توليد محصوالت و فيلمهاي مختلف نمود و
در نهايت ،پاي خود را به كشورهاي مختلف باز كرد.
ل گوش��يهاي
پس از س��ال  2007كه اولين نس�� 
هوشمند پا به ميدان گذاشت ،دايره نفوذ نتفليكس
در بين مردم دنيا بيشتر شد .با مرور زمان اين شركت

اين جدالي اس��ت كه در سرتاسر
جه��ان ش��روع ش��ده و راه براي
ف��رار از آن وج��ود ن��دارد .ن��زول
كيفي��ت فيلمهاي س��ينمايي نيز
از سويي ديگر س��ينماي صنعتي
نش��ده اي��ران را تهدي��د ميكن��د
ش��روع به خدمات ديجيتالي در سراس��ر دنيا كرد
و در س��ال 26 ،2011ميليون مش��ترك در جهان
داش��ت .نتفليكس همزمان با رش��د گوش��يهاي
هوشمند به رشد برنامهها و جذب مخاطبانش ادامه
داد .س��رعت در اين روند به گونهاي پيش رفت كه
نتفليكس در س��ال  2017در بيش از 190كش��ور
مجري فعاليتهاي رس��انهاي شد و در حال حاضر
210ميليون كاربر در سطح جهان دارد .اين شركت
در حال تغيي��ر ذائق��ه عالقهمن��دان و طرفداران
سينماس��ت .طب��ق سياس��تهاي «نتفليكس»
فيلمهاي اين كمپاني يا تنها به صورت آنالين (بدون
اكران در س��ينماها) عرضه ميشوند يا بايد به طور
همزمان در سينماها و وبسايت اين شبكه در اختيار
مخاطبان ق��رار گيرند .اين به معن��اي يك انقالب
تازه در صنعت سينماس��ت كه سالنهاي سينما را
كنار ميزن��د و مردم را پاي مانيتور و گوش��يهاي
هوشمند به تماشاي فيلم و سريال مينشاند .قدرت
گرفتن رسانههاي آنالين يا همان  VODبه چالش
اصلي فيلمسازان تبديل شده اس��ت .هنوز برخي
فيلمس��ازان در براب��ر طوفان نتفليك��س مقاومت
ميكنند و ميخواهند سينما جايگاه سنتياش را
داشته باشد ولي مشخص نيس��ت كه تا چه زماني
توان مقاومت در برابر اين طوفان را دارند.
اسپيلبرگ و جدال با نتفليكس
در مي��ان كارگردان��ان سرش��ناس دنيا اس��تيون
اس��پيلبرگ جزو اولي��ن نفرات��ي بود كه ب��ه نفوذ
رس��انههاي آنالين و نتفليكس واكنش نشان داد.
اسپيلبرگ كه مديريت كنوني ش��اخه كارگردانان
اسكار را بر عهده دارد گفته بود قصد دارد تغييراتي در
قوانين مشموليت انجام دهد كه طبق آن فيلمهاي
پخش آنالين قادر به رقابت در مراسم اسكار نباشند.
پس از برگزاري اس��كار  ۲۰۱۹و اعطاي سه جايزه
به فيلم «روما» از محصوالت نتفليكس« ،اس��تيون
اسپيلبرگ» با انتقاد از حضور و رقابت محصوالت اين
كمپاني در جوايز سينمايي عنوان كرد :زماني كه شما
به فرمت تلويزيوني متعهد هستيد ،ساختههاي شما
فيلم تلويزيوني هس��تند ،بنابراين شايسته دريافت

پولهاي مشكوك اجازه نميدهد با ارقام معقول بازيگر جذب كنيم

محمد نيكبين تهيهكننده س��ينماي ايران در چرايي ايجاد ركود
در فعاليت تهيهكنندگان مستقل به «جوان» گفت :در حال حاضر
ش روي تهيهكنندگان مستقل هزينههايي است كه
اصليترين مانع پي 
توليد مستقل با آن روبهرو است كه متأسفانه با گذشته بسيار متفاوت
است .نيكبين ادامه داد :افزايش هزينههاي س��االنه اگر به صورت
معقول باشد مشكلي نيست ولي اينكه هزينههاي توليد در مدتزماني
كوتاه به سرعت چند برابر شود واقعاً عجيب است و در نتيجه توليد
فيلم براي بخش خصوصي بسيار مشكلآفرين شده است.
تهيهكننده «آتش بس» و «واكنش پنجم» خاطرنش��ان ساخت:
خود من با سابقه سه دههاي توليد فيلمهاي مختلف ديگر نميتوانم

بيا نكنن�ده عق�ل توس�ت و
نامهات رس�اترين چيزى است
كه از جانب تو سخن مىگويد.

نمايش خانگي
زيرپاي سينما را خالي ميكند؟!

یک تهیهکننده سینما:

برخالف ش�عارهايي كه از س�وي مديران دولتي س�ينما داده
ميش�ود ،وضعيت توليد مس�تقل در س�ينماي ايران چندان
بس�امان نيس�ت و بس�ياري از تهيهكنن�دگان مس�تقل و
باتجرب�ه مدتهاس�ت كار ت�ازهاي تولي�د نكردهان�د و ب�ه
جاي�ش تهيهكنندگاني ب�ا حداقل تجرب�ه وارد كار ش�دهاند.

فرس�تاده ت�و ن�زد ديگ�ران

www.javanonline.ir

نگاهي به رفت و آمدهاي اكران سينما

س�خنگوي ش�وراي صنفي نمايش با اش�اره ب�ه اينكه از
اين هفته چهار فيلم جديد در س�ينماها اكران ميش�ود،
تأكيد كرد نمايش «زهر مار» در س�ينماها به پايان رسيد.
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به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومي فيلم ،مريال زارعي
بازيگر سينماي ايران ،نخستين بازيگر فيلم سينمايي «كارو»
ش��د كه به كارگرداني احمد مرادپور و تهيهكنندگي حسين
صابري به زودي جلوي دوربين خواهد رفت.
اين فيلم كه تازهترين اث ِر سازمان هنري رسانهاي اوج و اولين
محصول «مركز فيلم و س��ريال عصر» اس��ت ،به نويسندگي
فهيمه سليماني هم اكنون در مرحله پيشتوليد است و مراحل
توليد آن به زودي آغاز خواهد شد .در خالصه داستان اين فيلم
سينمايي آمده است« :كارو نوجوان كرمانشاهي بعد از سالها
تمرين به تيم ملي كشتي دعوت ميشود اما او»...
.........................................................................................................

پايان «زهرمار» رضويان
و آغاز «معكوس» كيميايي

نما | حسین کشتکار

به اين راحتيها مانند گذشته فيلم تهيه كنم زيرا هزينههاي توليد
بس��يار باال رفته و با آمدن يكسري پولهاي مش��كوك در سينما
و پرداختهاي زيادي كه براي دس��تمزدها انج��ام ميگيرد ديگر
نميتوانم با ارقام معقول بازيگر جذب كنم.
اين تهيهكننده خاطرش��ان س��اخت :اوضاع آن قدر به هم ريخته
كه بازيگري كه تا دو سال قبل ميتوانستيم يك قرارداد همكاري
100ميليوني با او ببندي��م ،اكنون بايد باالي ي��ك ميليارد بگيرد
تا قرارداد ببن��دد .يك فيلم الاقل بايد 3ميليارد بفروش��د كه فقط
دستمزد همين يك بازيگر را پوشش دهد! آخر با اين اوضاع خراب
فروش فيلمها چگونه امكان دارد فيلمهايي كه دهها ميليارد هزينه
توليدشان شده بتوانند سرمايه خود را برگردانند؟
تهيهكننده «سوپراس��تار» و «بماني» با تأكيد بر دش��واري حفظ
استقالل با ورود سرمايههاي مش��كوك تأكيد كرد :در اين شرايط
كار كردن واقعاً براي بخش خصوصي مش��كل شده به خصوص كه
صاحبان سرمايههاي مشكوك بهترين موعد اكران را هم در اختيار
ميگيرند و س��ر بخش خصوصي در اكران هم كاله ميرود و حتي
اگر به توليد برسيم به خاطر مشكالتي كه در اكران داريم نميتوانيم
روي برگشت سرمايه هم حساب باز كنيم .اين تهيهكننده با مخاطب
قرار دادن مديران دولتي س��ينما گفت :وظيفه دولت آمادهسازي
بستر فعاليت براي همگان است .طوري نباش��د كه هر كس از هر
صنف غيرمرتبط به راحتي وارد سينما شود و فقط به اين دليل كه
سرمايه كالن دارد بر صدر نشيند و قدر بيند .ورود افراد غيرحرفهاي
با پولهاي مشكوك و بيحساب و كتاب ميتواند در آينده نزديك
ضربات مهلكي بر پيكره سينما وارد كند.

جايزه ا ِمي هس��تند و نه اسكار و معتقدم فيلمهايي
هستند كه تنها براي كمتر از يك هفته در چند سالن
روي پ��رده ميروند ،بنابراين صالحي��ت الزم براي
رقابت در جوايز آكادمي اسكار را ندارند.
گفتههاي اين كارگ��ردان به مذاق اس��توديوهاي
هالي��وودي نيز خوش آم��د و آنها به مب��ارزه عليه
تالشهاي اس��پيلبرگ پيوستند چراكه نتفليكس
ب��ر كار اس��توديوهاي هاليوودي تاثير گذاش��ته و
بسياري از كارگردانهاي سرشناس فيلمهايشان
را با اين ش��ركت توليد ميكنند .نتفليكس كه كار
خود را با س��اخت س��ريالهاي پرطرفدار از جمله
«خانه پوش��الي» و «بركينگ بد» آغ��از كرد ،حاال
حق پخش بس��ياري از مهمترين آثار روز سينماي
جهان را در اختيار ميگيرد و با فيلمسازان بزرگي
همكاري ميكن��د .دامنه حاش��يههاي نتفليكس
به جشنواره كن نيز رسيد .جش��نواره كن در سال
 2019براي دومين سال پياپي هيچ يك از آثار اين
غول رسانهاي را در جشنواره نمايش نداد تا همچنان
بر سياستهايش پافشاري كند .اين تصميم مديران
جشنواره «كن» سبب ش��د تا آنها شانس نمايش
فيلم «م��رد ايرلندي» ب��ه كارگردان��ي «مارتين
اسكورس��يزي» و چند فيلم مهم ديگر را از دست
بدهند .كن در سال گذش��ته ميالدي نيز به دليل
توافق نكردن با نتفليكس فرصت نمايش فيلمهایي
چون «روما»« ،س��وگلي»« ،نخس��تين انسان» و
«ستارهاي متولد شده است» را از دست داد.
تأثير بر سينماي ايران
چند روز پيش آمار پایين فروش فيلمها در روز ملي
سينما واكنش س��ينماداران را برانگيخت .جمعي
از مديران پرديسه��اي س��ينمايي در بيانيهاي از
«ادامه ركود و افت فاحش فروش سينماي ايران كه
باعث فرار سرمايهگذاران ساخت سينماها و توقف
فعاليت پرديسهاي سينمايي ايران و تعطيلي آنان
خواهد شد» ابراز نگراني كردند .اگر از كيفيت پایين
فيلمهاي اكران ش��ده در تابستان امسال صرفنظر
كنيم بايد نكته مهم ديگري را در فروش پایين فيلمها
لحاظ كنيم .س��ينماي ايران نيز همچون سينماي
جهان از پيشرفت در حوزههاي ارتباطي بينصيب
نبوده و گس��ترش و پيش��رفت در اين ح��وزه تاثير
مستقيمي در سينماي ايران گذاش��ته است .با باال
رفتن قيمت بليت سينما ،رفتن به سينما در شرايط
اقتصادي حال حاضر براي بسياري از خانوادهها گران
تمام خواهد شد ،پس بسياري از خانوادهها با داشتن
اينترنت پرسرعت به راحتي ميتوانند فيلمهاي مورد
عالقهشان را با كمي تأخير به صورت آنالين مشاهده
كنند .آمار  ،استقبال خانوادهها از رسانههاي آنالين را
نشان ميدهد .فيلم سينمايي «متري شيش و نيم»
پس از عرضه در شبكه نمايش خانگي و رسانههاي
آنالين با عبور از ميزان تماشاي ۲۳ميليون دقيقه در
چهار روز ،ركورد جديدي را از خود به جا گذاشت.
به نظر ميرسد بخشي از سينماي ايران همچون
ديگر كش��ورهاي جهان در انحصار رس��انههاي
آنالين قرار بگيرد و آنها قاعده سنتي پخش و اكران
را تغيير بدهند .سينماداران و فيلمسازان از همين
حاال بايد خودشان را آماده تغيير سيستم پخش
و فروش فيلمهاي س��ينمايي بكنند و در صورت
تعلل خيلي زود رقابت را به اين سرويسها خواهند
باخت .اين جدالي است كه در سرتاسر جهان شروع
شده و راه براي فرار از آن وجود ندارد .نزول كيفيت
فيلمهاي سينمايي نيز از س��ويي ديگر سينماي
صنعتي نشده ايران را تهديد ميكند.

پاسخ تهيهكننده «ستايش» به منتقدان گريم نرگس محمدي

ستايش جوان نشده ،به آرامش رسيده است!

فرزين ماندگار

فصل س�وم س�ريال س�تايش در حال�ي آغاز ش�د كه از
همي�ن ابتدا م�ورد نق�د منتق�دان ق�رار گرف�ت چراكه
گري�م نرگس محم�دي در اين فص�ل او را حت�ي جوانتر
از فص�ل قبل نش�ان ميدهد .اي�ن انتقادها باعث ش�د تا
تهيهكنن�ده س�ريال «س�تايش» توضيحات�ي ارائه کند.

پخش سري سوم سريال ستايش سوژه شبكههاي اجتماعي
شده است .اين فصل كه از فرداي فصل دوم آغاز ميشود و در
سير داستاني در امتداد فصل دوم است ،از اين جهت سوژه شده
كه در آن چهره نرگس محمدي هنرپيشه نقش ستايش جوانتر
از فصل دوم است .حاال به شوخي در شبكههاي اجتماعي اين
اتفاق را با ماجراي بنجامين باتن مقايس��ه ميكنند كه هرچه
سنش باال ميرفت جوانتر ميشد! البته اين اتفاق شايد به دليل
همزماني ساخت سريال ستايش 3با بوي باران باشد و ممكن
است محمدي در هر دو سريال همزمان جلوي دوربين ميرفته
و امكان گريم سنگين روي صورتش نبوده است!
بر اساس گفته تهيهكننده ستايش چند وقتي اين تداخل زماني
ميان دو سريال ايجاد شده است.
آرمان زرينكوب تهيهكننده سريال «ستايش» درباره انتقادات
نسبت به چهرهپردازي نرگس محمدي بازيگر نقش اصلي اين
مجموعه در فصل سوم به مهر گفت :ما در سريال «ستايش »۱با
يك زن ۲۰ساله روبهرو بوديم و در فصل دوم با يك زن ۴۰ساله
و حاال در فصل سوم كه اين شبها روي آنتن شبكه 3ميرود
شايد در روند داستاني تنها چند ماه از فصل دوم گذشته باشد.
وي درباره جوانتر شدن «ستايش» نسبت به فصل دوم بيان
كرد :اين انتقادها پيش از اين نس��بت به فصل دوم هم وجود
داش��ت« .س��تايش »۲هم كه شروع ش��د عدهاي گفتند چرا
ستايش پير نشده و با يك عينك چهرهاش تغيير كرد ،اما اگر به
اطراف خود نگاه كنيد خانم ۴۰ساله پير نيست كه بخواهيم او را
پير كنيم و به صورتش چروك اضافه كنيم.
زرينكوب درباره حفظ نشدن همين تغييرات كه در فصل دوم
در گريم ستايش ديده ميشد و در فصل سوم وجود ندارد هم
اظهار كرد :او در فصل سوم هم عينك ميزند اما زمان مطالعه يا
تغييراتي را در زندگي او ميبينيم كه بايد در روند قصه ببينیم.
اين گريم باورپذير است
وي اضافه كرد :به نظرم عدهاي كارشان اين است كه به محتوا
دقت نميكنند و از تماشاي س��ريال لذت نميبرند ،البته من
نميدانم منظور اين افراد براي انتقاد از گريم ستايش چيست،
چون به نظر ما اي��ن گريم خيلي باورپذير اس��ت هرچند من
خيلي دفاع نميكنم و شايد هميشه مشكالتي هم در گريمها

كامران قدكچيان كارگردان سينما:

كتاب

كتاب جديد سيدمهدي شجاعي
منتشر شد

«خدا مال همه اس�ت» كتاب جديدي از
سيدمهدي شجاعي است كه انتشارات
كتاب نيستان آن را منتشر كرده است.

به گزارش تسنيم ،انتشارات كتاب نيستان
كتاب جديدي از س��يدمهدي شجاعي را
منتشر و روانه بازار نشر كرد .اين كتاب كه
«خدا مال همه است» نام دارد ،مناجاتهاي
شخصي اين نويسنده با خداست.
سيدمهدي شجاعي در اين كتاب كه در شمارگان 3هزار نسخه منتشر شده
است ،از يك سو به توصيف حضرت باريتعالي براي مخاطب در قالب عباراتي
چون خدا ماه من است ،مال شما ،مال همه ما و ...و از سوي ديگر با مخاطب
قرار دادن حضرت حق به دعا و مناجات پرداخته است.
سيدمهدي شجاعي پيش از اين نيز در قالب كتابي تحت عنوان «مناجات فارسي»
مناجاتهاي شخصي خود با خدا را منتش��ر كرده بود .در بخشي از كتاب «خدا
مال همه است» ميخوانيم« :خدا مال همه است .مال من .مال شما .مال يكايك
ما و شما .خدا نمايندگي انحصاري ندارد .خدا به تعداد آدمها در زمين شعبه دارد.
خدا تنها امكاني است كه هيچ كس نميتواند از من و شما بگيرد .خدا تنها دارايي
است كه فقيران بيشتر از ثروت اندوزان دارند .خدا تنها ذخيرهاي است كه هيچ
حكومتي نميتواند مردم را از آن محروم كند يا توزيع آن را در اختيار خود بگيرد يا
كوپني و جيرهبندياش كند »...انتشارات كتاب نيستان چاپ نخست اين كتاب
را در شمارگان 3هزار نسخه و در 96صفحه منتشر كرده است.

باشد ،اما شما يك سريال را در چند وقت اخير مثال بزنيد كه
گريمهايش خيلي خوب باش��د .چهرهپ��ردازي در تلويزيون
براساس شخصيتهاست كه اين ش��خصيت تعيين ميكند
پرداخت آن به چه صورت باشد.
تهيهكننده ستايش درباره چهره او و اين جوانگرايي توضيح
داد :س��تايش در فصل قبل مشكالت و نگرانيهايي داشت كه
در اين فصل ندارد .او در اين فصل زني صاحب انگيزه اس��ت،
روابط ،فرزندان��ش ،زندگي روزمره و همه آنچ��ه كه زندگي او
را در اين فصل ميسازد در فضايي آرامشدهنده است و اينها
باعث شده كه او بشاشتر شود و ما اين بشاش بودن و آرامش را
در چهره او ببينيم .در حالي كه در فصل قبل شرايط زندگي او
ثبات نداشت ،پسرش به قتل متهم شده بود و هر لحظه نگران
بود فرزندانش را از او بگيرند ،اين سختيها باعث ميشود كه به
خودش توجهي نداشته باشد و اين نحوه از چهرهپردازي بيشتر
به واكاوي شخصيت مربوط ميشود.
ستايش جوان نشده ،به آرامش رسيده است!
زرينكوب تأكيد كرد :ش��ما ميگوييد در فصل سوم ستايش
خيلي جوان شده و من ميگويم اينگونه نيست ،او صاحب انگيزه
و آرامش شده اس��ت! كه داليل اين ماجرا هم به لحاظ تحليل
شخصيت و واكاوي شخصيت نسبت به موقعيتي است كه در آن
قرار گرفته است ،اگرچه او فقط ۴۰سال دارد و فرم بازي ،نحوه
اداي ديالوگها و مكثهايش براي من و مخاطب باورپذير است
و نشان ميدهد كه با دختر ۲۰ساله تفاوت دارد.
زرينكوب درباره تغيير گريمور سريال و اينكه اين تغيير نقشي
در چهرهپردازيها داشته است يا خير هم اینطور توضيح داد:
تغيير گريمور ارتباطي با اين اتفاق نداش��ته اس��ت ،گريمور
براس��اس آنچه كارگردان ميگويد طرح ميزند و تست گريم
انجام ميشود .گريمها در هر فصل بنا به شخصيتي كه فيلمنامه
ميطلبد و براساس حرفي كه كارگردان ،نويسنده و تهيهكننده
ميخواهند انتقال يابد انجام ميشود.

مصطفي محمدي

وضعيت بد اكران عامل ناكامي سينماست

كام�ران قدكچيان معتقد اس�ت ك�ه افت فروش س�ينماها
در تابس�تان و روز ملي س�ينما به خاطر تبليغات نامناس�ب
نيست بلكه به وضعيت بد اكران و عدمرعايت تنوع در اكران
فيلمها مربوط است و اين عامل ناكامي فروش سينماهاست.

طبق آمار اعالم شده در سامانه فروش ايران ،سينماهاي كشور
چند ماهي است كه فروش قابل توجهي ندارند و گيشه سينماها
در روزهاي گرم تابس��تان سرد اس��ت .طبق همين آمار در روز
جمعه ۲۲شهريورماه كه به بهانه روز ملي سينما ،بليتها نيمبها
بودند ،همچنان س��ينماها فروش كمي داش��تند .اين معضل
آنقدر جدي و نگرانكننده است كه نگراني مديران پرديسهاي
سينمايي را نيز برانگيخته است و آنها در بيانيهاي ادامهدار شدن
اين رون��د را هش��دار داده و از مديران دولتي و صنفي س��ينما
درخواست كردهاند كه ضمن جلوگيري از ادامه اين ركود نسبت
به اتخاذ تصميمهاي عاجل و راهگشا در راستاي رونق سينماي
ايران اقدامات الزم را در دستور كار قرار دهند .كامران قدكچيان
در گفتوگو با ايسنا ،به بهانه وضعيت اكران و فروش فيلمها گفت:
موضوع تبليغات و نيمبها بودن بليتها نيست ،ما سهشنبهها هم
اكران ب ِد فيلمهاست ،به اين معنا كه در
نيمبها هستيم .موضوع
ِ
اكران فيلمها تنوع رعايت نميش��ود .اين روزها سينماداران به
فروش گيشه توجه دارند و بايد با اين اتفاق مبارزه كرد.
او افزود :برخي فيلمها با فيلمهايي كه اكران ميشوند ،متفاوت هستند
و فرصت اكران پيدا نميكنند .فيلم من دو سال در صف اكران بوده و
حاال در بدترين زمان ممكن اكران شده است ،مشابه آن هم چندين

فيلم اكران شده است كه آنها هم فروش خوبي ندارند .كارگردان «پس
كوچههاي ش��مرون» اضافه كرد :در حال حاضر فيلمهايي در زمان
مناسب اكران ميشوند كه با پولهاي آنچناني ،دستمزدهاي زياد و
سوپراستارهاي مطرح ساخته ميشوند .در اين باره آقاي داوودنژاد
هم مقالهاي از طرف كانون كارگردانان و تهيهكنندگان نوشتهاند كه
منتشر شده است .درخواست ما از مديران اين است كه واقعاً يك فكر
و چارهاي براي اكران فيلمهاي كمي متفاوت داشته باشند تا ميان
فيلمهاي آنچناني حرام نشوند .واقعيت اين است كه تنزل دادن روز
ملي سينما به سطح و تراز «بليت نيم بها» ترجماني روشن و بديهي
از بدون برنامه بودن مس��ئوالن س��ينمايي كشور اس��ت .چه اينكه
نيمبها شدن بليت سينما در روز ملي سينما نميتواند جبرانكننده
عدم اقبال مخاطبان به آثار س��ينمايي در طول سال باشد و مديران
سينمايي بايد به فكر توليد آثاري باش��ند كه مخاطب را با رغبت به
سينماها بكشاند نه اينكه در چنين رخداد فرهنگي مهمي آنها را با
ترفند «آبنبات چوبي» مكيدن به ديدن فيلم دعوت كنند.

