سینما و تلویزیون

6

پنج شنبه  3آذر 1401
 29ربیع الثانی .1444شماره 21089

سینمای ایران

چهره ها و خبر ها

و هیجان را در مخاطب دارد و میتواند او را
سرگرم کند ،اما این اتفاق رخ نداده است .فیلم
چیزاضافهایدربارهشخصیتعلیرضابیرانوند
و زندگی او به مخاطب نمیدهد و فاصلهای
میان تماشگر و قهرمان قصه ایجاد میشود،
بنابراین آن ارتباط الزم میان «بیرو» و مخاطب
شکل نمیگیرد.

مائده کاشیان

تکذیب حضور بازیگران بیحجاب
در فیلمها
مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی به انتشار
خبر تولید آثار سینمایی به دو وجه بیحجاب و با
حجاب واکنش نشان داد و صحت آن را رد کرد.
بــه گ ــزارش ادارهکـــل رواب ــط عمومی سازمان
سینمایی ،بهمن حبشی مدیرکل دفتر تولید
سازمان سینمایی در واکنش به خبر فیلم برداری
برخی آثــار سینمایی در دو شکل بیحجاب و
باحجاب گفت« :بر اساس اطالع موثق سازمان
سینمایی چنین خبری صحت ندارد و هیچیک از
فیلمهای سینمایی در حال تولید دست به چنین
اقــدام قانون شکنانهای نــزده انــد ».وی افــزود:
«بدیهی است در صورت صحت چنین خبری،
فیلم مدنظر در هر مرحله ای از ساخت و تولید،
متوقف خواهد شد و تبعات جبران ناپذیری را
برای سازندگان اثر در پی خواهد داشت ».حبشی
ادامه داد« :توصیه ما به عنوان سازمان سینمایی
به سرمایه گذاران ،تهیهکنندگان و کارگردانان
این است که مراقب اسم ،اعتبار و سرمایه خود
باشند ،چرا که تبعات هرگونه تخطی از قوانین
رسمی کشور متوجه عوامل اصلی خواهد بود».
وی بیان کرد« :سینمای ایران همواره سینمایی
شریف ،قانونمند و متعالی بوده و بدون تردید
مطابق با قوانین رسمی و موجود کشور به حیات
پربرکت خود ادامه خواهد داد».

ایــن روزهـــا کــه ای ــام جــام جهانی را سپری
میکنیم و علیرضا بیرانوند دروازهبان تیم ملی
کشورمان به دلیل مصدومیت در اولین بازی
ایــران مقابل تیم انگلیس در مرکز توجهات
است ،همزمان فیلم «بیرو» با محوریت زندگی
این ملیپوش روی پرده سینماها در حال اکران
اســت .این فیلم به کارگردانی مرتضیعلی
عباسمیرزایی که از  11آبان اکــران خود را
آغاز کرده ،مانند دیگر آثار روی پرده به دلیل
شرایط جامعه و کمرونقی گیشه ،فروش خوبی
را تجربه نمیکند« .بیرو» چه بخشهایی از
زندگی علیرضا بیرانوند را به تصویر کشیده و تا
چه اندازه در روایت قصه زندگی قهرمان خود
موفق بوده است؟
▪هدف ارزشمند و قابل احترام

فــارغ از ایرادهایی که به «بیرو» وارد است،
فیلم به عنوان اثری که تالش میکند با روایت
فــراز و فــرودهــای زندگی یک چهره ورزشــی
پیامهایی مانند امید ،غلبه بر سختیها و تالش
برای تحقق آرزوها را به مخاطب انتقال و به او
انگیزه بدهد ،اثر قابل احترامی است و هدف
ارزشمندی دارد .مخاطب اصلی «بیرو» کودک
و نوجوان نیستند ،اما فیلم میتواند برای رده
سنی نوجوان الهام بخش باشد و پیا مهای

▪تالش بینتیجه برای خلق قهرمان

آموزندهاش را به او منتقل کند .شاید این فیلم،
توقع مخاطب جدی و پیگیر سینما را برآورده
نکند ،اما تماشای آن برای تماشاگر عام و به
ویژه نوجوان تجربه قابل قبولی خواهد بود.
«بیرو» پس از  20روز اکران ،دو هزار و 330
مخاطب داشته و تنها حدود  68میلیون تومان
فروخته است.
▪روایتی بدون پیوستگی

قصه فیلم «بیرو» از دوران کودکی علیرضا
بیرانوند آغــاز مـیشــود .عالقه ف ــراوان او به
فوتبال ،استعداد کشفنشدهاش و همچنین
تالش او بــرای کسب درآمــد و شرایط سخت

زندگیاش در فیلم نمایش داده میشود .در
واقع فیلم ،همه اتفاقات ویژه و مهمی را که
تا به حال از زندگی این دروازهبــان شنیدیم و
خواندیم روایت میکند ،اما حاصل این روایت
یک قصه منسجم و پیوسته نیست« .بیرو» به
بخشهای مختلف زندگی بیرانوند از کودکی
تا ورود به تیم ملی ،گریزی میزند و با ریتم
تند ،شاهد تالش و رنجهای او برای رسیدن به
هدفش و موانع این مسیر هستیم ،اما حاصل
این روایت ،شبیه یک فیلم قصهگو با قهرمانی
قوی و جذاب نیست .نبود پیوستگی در قصه
«بیرو» ،یکی از نقاط ضعف مهم فیلم است.
با وجود این که سوژه فیلم قابلیت ایجاد شور

همان طور که اشاره کردیم ،تالش «بیرو» برای
خلق قهرمانی که تماشاگر را با خــود همراه
کند به بار ننشسته است .همه اطالعاتی که
درباره زندگی سخت علیرضا بیرانوند و تالش
خستگیناپذیر او داریــم ،باعث میشود او را
تحسین کنیم ،اما «بیرو» به عنوان یک فیلم
سینمایی چنین حسی را تقویت نمیکند و
تماشاگر را تحت تاثیر قرار نمیدهد .فیلم به
واقعیت زندگی بیرانوند تا حد زیــادی وفادار
بوده و اتفاقات آن منطبق بر آن چه در واقعیت
رخ داده ،است .حسین بیرانوند بازیگر نقش
بیرانوند نسبت خانوادگی یا خویشاوندی با او
نــدارد ،اما از لحاظ ظاهری بیشباهت با این
دروازهبان نیست و در این نقش باورپذیر است.
او که تجربهای در زمینه بازیگری ندارد ،بازی
قابل توجهی از خود به نمایش نگذاشته است.
این فیلم در چهلمین جشنواره فجر رونمایی
شد و کار دیگر بازیگران آن مانند رضا داوودنژاد،
سعیدداخ،صحرااسداللهیومهدیزمینپرداز
نیز توجه داوران راجلب نکرد.

«بخارست»بهناجیانقبلیگیشهنرسید

فیلم جدید مسعود اطیابی مانند «دینامیت» ،در هفته اول اکران پرفروش و پرمخاطب نبوده است
 ۷۵فیلم متقاضی حضور فجر 41
 ۷۵فیلم متقاضی حضور در بخش ســودای
سیمرغ چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم
فجر شدند.
به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی
فیلم فجر ،طــی یــک مــاه فرصت ثبت نــام آثــار
سینمایی در سامانه جشنواره که تا پایان آبان
ادامه داشت ،تهیه کنندگان  ۷۵اثر درخواست
خود را بــرای حضور در بخش ســودای سیمرغ
(مسابقه سینمای ایران) جشنواره چهل و یکم
ثبت کرده اند.
تطابق آثار ثبت نامی با آیین نامه توسط دبیرخانه
جشنوارهآغازشدهوفیلمهایحائزشرایطحضور
پس از ارسال نسخه کامل توسط هیئت انتخاب
بازبینی خواهد شد .هیئت انتخاب مسابقه بخش
ملی ،بازبینی فیلمهای متقاضی حضور را از ۱۵
آذر آغاز و تا  ۱۵دی اسامی فیلمهای منتخب
را برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر
اعالم خواهند کرد.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر
 ۱۲تا  ۲۲بهمن امسال به دبیری مجتبی امینی
برگزار می شود.
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الهام سعیدی  -گیشه سینماها پس از گذر از
دوران سخت کرونا ،همزمان با اتفاقات اخیر بار
دیگر دچار رکود شدند و میزبان جمعیت کمی
از مخاطبان هستند .در این شرایط ،تجربه
نمایش «دینامیت» در تابستان 1400و فروش
خوب این فیلم باعث شد ساخته تازه مسعود
اطیابی یعنی «بخارست» اکران شود تا گیشه
تکانی بخورد .این فیلم نسبت به دیگر آثاری که
به تازگی اکران شدند ،فروش بهتری داشته،
اما در هفته اول اکران نسبت به ناجی قبلی
گیشه یعنی «دینامیت» و دیگر کمدی پرفروش
امسال «انفرادی» فروش کمتری داشته است.
به بهانه نمایش «بخارست» ،میزان فروش
این فیلم را در اولین هفته اکران با دو کمدی
پرفروش دیگر اطیابی مقایسه کردیم.

نیست اما میزان مخاطبان فیلم اختالف قابل
توجهی با تعداد تماشاگران «دینامیت» دارد
و فعال عملیات نجات گیشه با «بخارست»
مانند «دینامیت» اتفاق نیفتاده است .پژمان
جمشیدی ،حسین یاری ،امیرحسین آرمان و
هادی کاظمی از بازیگران «بخارست» هستند.
بین این بازیگران ،تنها پژمان جمشیدی است
که در جایگاه ستاره پرطرفدار
میتواند شانس فیلم را
بــرای فــروش بــاال ببرد.
شرایط امروز جامعه نیز
با زمانی که «دینامیت»
اکــــران ش ــد ،یکسان
نیست.

▪بخارست

پس از گمانهزنیها درباره منتفی شدن اکران
«بخارست» در شرایط فعلی و گیشه نامعلوم
فیلم ،سرانجام نمایش کمدی «بخارست» از
ن آغاز شد .این فیلم در هفته نخست
 24آبا 
اکران تا تاریخ 30آبان ،یک میلیارد و191
میلیون تومان فروش و همچنین  35هزار
و  578مخاطب داشت .این رقم در مقایسه با
دیگر فیلمها ،عدد کمی برای «بخارست»
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▪دینامیت

تابستان سال گذشته 10 ،تیرماه در وضعیتی
که ویــروس کرونا نسبت به قبل کنترل شده
بــود« ،دینامیت» اکــران شد تا فاصلهای که
کرونا میان مردم و سینما ایجاد کرده بود ،کمتر
شود .این فیلم با بازی ستاره پرطرفدار کمدی
پژمان جمشیدی و دیگر چهر ههای محبوبی
مانند احمد مهرانفر ،محسن کیایی و نازنین
بیاتی نمایش داده شد و همان طور که انتظار
میرفت ،عده زیادی از مردم
را بــه سینما کشاند.
در طــــــول هــفــت
روز 58 ،هـــزار و
 883مخاطب
به تماشای فیلم
نــشــســتــنــد ،ایــن
یعنی چیزی حدود
 20هــزار تماشاگر
کــمــتــر از م ــی ــزان
مخاطبان«بخارست»
در هفته اول اکــران.
یــک میلیارد و 274
میلیون تومان فروش
نیز نصیب ایــن فیلم
شــــد .عــــاوه بـــر ایــن

که در زمان نمایش «دینامیت» فضای جامعه
با وضعیت فعلی متفاوت و شیوع کرونا نیز
ثبات بیشتری پیدا کرده بود ،گروه بازیگران
«دیــنــامــیــت» ترکیب بــفــرو شتــری داشتند،
بنابراین استقبال بیشتر از آن منطقی است.
▪انفرادی

اردیبهشت امــســال ،مسعود اطیابی دیگر
ساخته خــود یعنی «انــفــرادی» را که آن هم
جــزو شــانـسهــای گیشه شناخته میشد،
اک ــران کــرد تــا پــس از «دینامیت» همچنان
جایگاه صدر جدول فروش را حفظ کند .بهار
امسال ،محدودیتهایی که به دلیل رعایت
پروتکلهای بهداشتی ایجاد شــده بــود ،از
بین رفته بود و تعداد زیادی از مردم واکسن
کرونا را تزریق کــرده بودند ،به همین دلیل
موانع «دینامیت» بر سر راه «انفرادی» وجود
نداشت ،نتیجه این که فیلم در هفت روز اول
اکران 171 ،هزار و  490مخاطب داشت و 5
میلیارد و  877میلیون تومان فروخت .بهبود
شرایط و حضور ستارهای مانند رضا عطاران
در کنار احمد مهرانفر بر فــروش خوب فیلم
تاثیر زیادی داشت .به این ترتیب «بخارست»
پس از «انفرادی» و «دینامیت» در جایگاه سوم
قرار میگیرد.

جمشیدهاشمپورامشبساعت
 ،23:15با فیلم «عقابها» به
کارگردانی ساموئل خاچیکیان
در شبکه یک دیده خواهد شد.
ایــن فیلم بــا ب ــازی سعید راد،
رضا رویگری و بهزاد رحیمخانی که سال  64به
نمایشدرآمد،بهعنوانپرمخاطبترینفیلمتاریخ
سینمایایرانشناختهمیشود.
جوادخیابانیکهدرشبکهورزش
درباره باخت تیم ملی گفته بود
«تیمی کــه حمایت مــردمــی را
نداشته باشد ،دوزار نمیارزد»
در واکنش به وایــرال شدن این
صحبتها،باانتشارویدئوییجداگانهگفت،ملت
ایران در کنار تیم ملی نگاهی امیدوارانه به جام
جهانیداردوصحبتهایاوتقطیعشدهاست.
ترالن پروانه به زودی با مسابقه
«پــدرخــوانــده» ساخته سعید
ابوطالب به فیلمنت میآید.
ایــن مسابقه بــازی مافیاست و
شرکتکنندگانی مانند پژمان
بازغی ،امیرعلی نبویان ،مجید واشقانی ،باربد
بابایی و امیر کربالییزاده نیز در آن حضور دارند.
محمدهادی قمیشی بازیگر
پیش کسوت با اشاره به موفقیت
سریال «پــس از بـــاران» ،به آنا
گفت کــه در زمــان ساخت آن
ســریــال ،مــاک مــدیــران برای
تولید سریال متفاوت بود و حساسیت فراوانی
روی فیلم نامه آثــار وجــود داشــت ،امــا امــروزه
نوشتهها با هر کیفیتی تصویب میشوند.
صبا سهیلی از نهم آذر با فیلم
«ایــنــان» ساخته رهبر قنبری
که در گروه هنروتجربه اکران
میشود ،به سینما میآید .او
فرزند سعید سهیلی کارگردان
سینماست و آثــاری مانند «اتــاق تاریک»« ،ژن
خوک» و «گشت  »2را در کارنامه دارد.

سینمای جهان

گری اولدمن بازنشسته میشود
بازیگر سرشناس بریتانیایی اعــام کرد پس از
سریال«اسبهایکند»بازنشستهمیشود.
به گزارش مهر ،در حالی که گری اولدمن پیشتر
گفته بــود در حــال بــررســی زمــان بازنشستگی
است ،اکنون میگوید آماده این کار است و سریال
«اسبهای کند» آخرین کار بازیگریاش خواهد
بود .این سریال جاسوسی ،سفارش ساخت فصل
سومراهمبهدستآوردهاست.
اولــدمــن کــه بــرای بــازی در «تلخترین ساعت»
بــرنــده اســکــار ش ــده ،گــفــت« :دوران بازیگری
رشکبرانگیزیداشتهام،امابازیگریافولمیکند
و من به جز این کار به چیزهای دیگری هم عالقه
دارم.وقتیجوانهستی،فکرمیکنیکهمیتوانی
بههمهکارهابرسیومثالآنکتابرابخوانی،فالن
کار را بکنی ،اما سالها میگذرند .سال آینده۶۵
سالهمیشومو ۷۰سالگیهمنزدیکاست.وقتی
 ۸۰سالهمیشومنمیخواهمفعالباشم».

