سینما و تلویزیون

6

یکشنبه  19خرداد  5. 1398شوال .1440شماره 20116

اهدای جایزه یک عمر
دستاورد هنری به دنزل واشنگتن

مهر  -در مراسمی که پنجشنبهشب در مؤسسه فیلم آمریکا برگزار شد ،با اهدای جایزه یک عمر دستاورد هنری ،از دنزل
واشنگتن تقدیر شد .در این مراسم چهرههای مختلف هنری از واشنگتن تقدیر کردند که جولیا رابرتز از جمله آنها بود.
فرانسیس مکدورماند ،مورگان فریمن و جودی فاستر از دیگر چهرههایی بودند که در مراسم حضور داشتند.

...

ماجرای شوخی
با «عصرجدید»
و «برندهباش»

سینمای ایران

آیین نکوداشت جمشید
مشایخی برگزار میشود

کارگردان«خشکسالیودروغ»:
دستمزدبازیگرها5برابرشدهاست
کــارگــردان فیلم «خشکسالی و دروغ» از
مشکالت تامین سرمایه برای ساخت فیلم
جدید خــود و افزایش دستمزد بازیگران
مشهور ،ابــراز ناراحتی کرده است .پدرام
علیزاده در گفتوگو با ایلنا درباره افزایش
دستمزد بازیگران سینما گفت« :دستمزد
برخی بازیگران حداقل پنج برابر افزایش
پیدا کــرده و بــازیــگــری کــه دو ســال پیش
برای حضور در یک فیلم بین  ۲۰۰تا ۲۵۰
میلیون تومان دستمزد میگرفت ،امروز
در هنگام عقد قرارداد فیلم جدید به راحتی
از ارقامی بین  ۸۰۰میلیون تا یک میلیارد
تومان صحبت میکند .اگــر من بخواهم
حداقل دو یا سه بازیگر خوب در فیلم داشته
باشم ،باید حدود سه میلیارد تومان فقط
دستمزد بازیگر بدهم و همین مسئله هزینه
تولید را افزایش داده اســت ،درحالی که
در سه سال گذشته کل هزینه ساخت یک
فیلم خــوب در نهایت سه میلیارد تومان
میشد ولی امروز هزینه ساخت یک فیلم
جمعوجور آپارتمانی بیشتر از سه میلیارد
یشود».
تومان م 

عکس از آرش فروغی

آیین نکوداشت هنرمند فقید سینما ،تئاتر و
تلویزیون ،جمشید مشایخی در فرهنگستان
هنر برگزار میشود.به گــزارش ایسنا ،در
ادامه طرح تجلیل از هنرمندان پیش کسوت
با عنوان «روایتی از زندگی استادانه» ،از یک
عمر فعالیت هنری زندهیاد استاد جمشید
مشایخی ،تجلیل و قــدردانــی مـیشــود.
سخنرانی بزرگان سینما و تئاتر ،برگزاری
نمایشگاه ،مراسم رونمایی و پخش فیلم
مستند از جمله برنامههای این مراسم است
کهباحضوراهالیفرهنگوهنربرگزارخواهد
شد.اینمراسمروزدوشنبه ۲۷خردادساعت
 ۱۸در مجموعه فرهنگی هنری آسمان
فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران
برگزارمیشود.

تولد فرزند رامبد جوان در کانادا چقدر آب می خورد؟

عزیز 500میلیونتومانی رامبد!

مصطفی قاسمیان  -احتما ًال در شبکههای اجتماعی عکس یا خبری
از رامبد جوان و نگار جواهریان درباره سفرشان به کانادا خواندهاید.
سفری که در ابتدا گفته شد برای اکران فیلم «قانون مورفی» در تورنتو
بوده و در روزهای گذشته هم عکسهایی از این اکران منتشر شده اما به
گمان غالب کاربران شبکههای اجتماعی ،تنها برای یک مراسم اکران
سینمایی نیست .ظاهر ًا هدف اصلی ،تولد فرزند رامبد جوان و نگار
جواهریان در کاناداست تا بتواند شهروند این کشور باشد .به این کار
رامبد جواد انتقادات فراوانی وارد شده که در باکس مقابل نوشتهایم اما
جالب است بدانیم این سفر برای رامبد جوان چقدر هزینه داشته است.
برای فهمیدن این موضوع ،با یکی از مؤسسات مهاجرتی مشهور تماس
گرفتیمودربارههزینههایمعمولتولدفرزنددرشهر«تورنتو»(شهرمحل
سکونترامبد)پرسیدیم.اولینهزینه،حقمشاورهمؤسسهاستکهبهدالر
دریافتمیشود؛پنجهزاردالرکانادا،چیزیحدود 50میلیونتومان.هر
بلیتاکونومیپروازتهران-تورنتووبرعکس،بین 12تا 60میلیونتومان
است که ما میانگین آن را  25میلیون تومان در نظر گرفتیم .بلیتهای
بیزنسوفرستکالسهمهستکهطبع ًا گرانترند.بنابراینچهاربلیت
پرواز برای رفت و برگشت دو نفر ،به طور میانگین 100میلیون تومان آب
میخورد .طبق اعالم این مؤسسه مهاجرتی ،هزینه تولد فرزند در تورنتو
بین 12تا 15هزار دالر کاناداست که حدود 120تا 150میلیون تومان
میشود.ناگفتهنماندطبققوانینکانادا،گردشگرانیکهدرزمانبارداری
بهاینکشورواردمیشوند،مشمولدریافتخدماتبیمهنمیشوند.
با توجه به زمان ضبط «خندوانه» و برگزاری نمایشگاه کتاب و همچنین
مدت زمان اقامت الزم رامبد و نگار پس از تولد فرزندشان در کانادا،
میتوان نتیجه گرفت آنها حداقل سه ماه در تورنتو اقامت دارند .هزینه
سه ماه اقامت در یک آپارتمان معمولی مبله در این شهر ،به طور میانگین
ماهی سه هزار دالر کاناداست که در مجموع  9هزار دالر یعنی 90
میلیون تومان میشود .هزینه خوردوخوراک و حملونقل یک خانواده
دونفره بافرزند دراین شهر ،ماهی چهار هزار دالر کاناداست؛ بااحتساب

یک زندگی عادی ،نه ولخرج و نه صرفهجویانه .بنابراین سه ماه اقامت در
این شهر برای رامبد 120میلیون تومان هزینه دارد.
خالصه آن که تولد فرزند این سینماگر در کانادا ،برای رامبد در مجموع
بین 480تا 510میلیونتومانهزینهخواهدداشت.البتهذکرایننکته
ضروریاستکههزینههایبیمارستانیبدونبیمهدراینشهرباالستو
درصورتیکهبههردلیلیاقامتبیشازحدمعمولالزمباشد،طبع ًابهطور
چشمگیریهزینههابیشترمیشود.

مائده کاشیان  -در روزهای گذشته بریدههایی از
یک مجموعه طنز به نام «ناخونک» در فضای مجازی
منتشر شده است که در بخشی از این مجموعه ،فضای
مسابقه «عصر جدید» و «برنده باش» را شبیهسازی و
با آ نها شوخی کرد هاند .اما ماجرای این مجموعه
طنز چیست و آیا مخاطبان تلویزیون شاهد پخش آن
خواهند بود یا خیر؟ برای اطالع از جزئیات «ناخونک»
با کارگردان مجموعه تماس گرفتیم و درباره زمان
پخش آن از شبکههای سراسری تلویزیون پرسوجو
کردیم .یــزدان فتوحی دربــاره تولید این مجموعه
توضیح داد که «ناخونک» محصول شبکههای استانی
است ،او از ابتدا آن را مختص شهرستانیها تولید
کــرده و پخش آن از شبکههای سراسری تلویزیون
بستگی به تصمیم مدیران تلویزیون ،سروش سیما
و امور استانها دارد .او ادامه داد :برای پخش این
مجموعه از شبکههای سراسری از سوی مدیران
تلویزیون درخــواســت وجــود داشته اســت .فتوحی
درباره زمان پخش «ناخونک» از شبکههای تلویزیون
گفت :بنابر صحبتی که تا به حال مطرح شده ،قرار بر
این است که این مجموعه طنز با اختالف زمانی دو یا
سه هفتهای در شهرستانها پخش شود.

شبکههای اجتماعی علیه سفر رامبد

سفررامبدجوانونگارجواهریانبهکانادا،موجواکنشهایمنفی
را در شبکههای اجتماعی به سوی مجری «خندوانه» روانه کرده
است .از عموم واکنشها اینطور برمیآید که تصمیم رامبد برای
تولد فرزندش در کشوری غیر از ایران ،تصویری را که او از خود به
عنوان یک شخصیت دوستدار ایران در ذهن مردم به وجود آورده،
مخدوش کرده است .کاربری درباره این موضوع نوشته« :طرف از
صبح تا شب آواز ایران ایرانش گوش ملت رو کر کرده بود ،حاال رفته
کانادابچهاشروبهدنیابیاره!»کاربریباکنایهبهتبلیغاتجوانبرای
اپلیکیشنروبیکانوشت«:بهاحتراممردمخوبایران،مارفتیمکانادا
تا بچهمون ایران به دنیا نیاد و شهروند کانادا بشه .تا روبیکا رو نصب
کنیدمابرگشتیم».کاربردیگرینوشتهاست«:آقایرامبدجوانتو
کههمیشهمیگیبهاحترامایراندستبزنیم،خیلیهمرگایرانیت
میزنه بیرون ،چرا میخوای بچهات کانادا به دنیا بیاد؟!» کاربری
همدرانتقادبهاینموضوعنوشت«:جالبههمونآقاییکههرشببا
 100نفر داد میزد مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم،
حاضر نشده بچهاش همون گذرنامه ای رو داشته باشه که مردم
عزیزشدارن».

▪«ناخونک»« ،خنده بازار» نیست

اگرچه بریدههای مجموعه «ناخونک» برنامه «خنده
بازار» را در ذهن مخاطبان تداعی کرده اما طبق گفته
یزدان فتوحی« ،ناخونک» یک سریال  90قسمتی
است که هیچ ارتباطی با «خنده بازار» ندارد و مانند
آن ،طنزی آیتمی نیست .او درباره قالب کار توضیح
داد که اتفاقات «ناخونک» حول محور یک خانواده
میچرخد و شوخیها با «عصر جدید» و «برنده باش»
آیتمهایمجزایینیستندوجزوقصهحسابمیشوند.
فتوحی کارگردان در نقش یکی از پسران خانواده ،در
آینده وارد برنامه «عصر جدید» میشود و به این ترتیب
ماجرای وی با این خانواده ارتباط پیدا میکند.
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چهره ها و خبر ها
محسن تنابنده به عنوان سرپرست
نویسندگان و طراح فیلم نامه ،مشغول
طراحی قصه سریال «پایتخت »6
است .فعال نویسنده جدیدی
به عنوان جایگزین زندهیاد
خشایار الوند به گروه
اضافه نشده است.
شبنم مقدمی این روزها مشغول بازی در فیلم
«زنبور کارگر» نوشته سعید نعمتا ...و کاری
از افشین صادقی است .او
اکنونفیلم«شبیکهماه
کامل شد» را روی پرده
و «زهرمار» را در نوبت
اکراندارد.
هــومــن ســیــدی در اولــیــن تجربه خــود در
زمینه ساخت سریال ویژه نمایش خانگی،
تصویربرداری سریال «قورباغه» را آغاز کرده
اســت و اکــنــون چهر ههایی
مــانــنــد نــویــد مــحــمــدزاده و
صابر ابر جلوی دوربین آن
هستند.
آزاده صمدی آخــریــن روزهـــای بــازی در
سریال «نهنگ آبی» را به کارگردانی فریدون
جیرانی سپری میکند .او در جدیدترین
فعالیت سینمایی خود
نیز در فیلم کمدی «خط
استوا» اثر اصغر نعیمی
بازی میکند.
صابر ابر اولین قسمت مستند خود به نام
«تــا هفت خانه آنــورتــر» را منتشر کــرد .در
این مستند  20مادربزرگ با قومیتهای
مختلف ،غذا میپزند و در
کنار آشپزی درباره عالقه
مندیها و خاطرات خود
صحبت میکنند.
جواد هاشمی که در سالهای اخیر ،چند
فیلم ویژه مخاطب کودک ساخته ،اکنون
مشغول تکمیل مراحل فنی
فیلم «تورنادو» است و قصد
دارد تا دو ماه آینده فیلم
برداری «شهر گربهها»
را آغاز کند.
فرزاد حسنی که مدتی است از اجرا فاصله
گرفته و در قــاب تلویزیون دیــده نشده،
بــرای بــازی در تئاتر «هــوس و  7دقیقه» به
کارگردانی علیرضا مهران
روی صحنه مــیرود و با
ام ــی ــر کـــربـــایـــیزاده
همبازی میشود.

