سینما و تلویزیون
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سینمای ایران

تعطیلی سینماها در ایام فاطمیه
سخنگوی شــورای صنفی نمایش از تعطیلی
سینماها به مناسبت آغاز ایام فاطمیه خبر داد.
غالمرضافرجیسخنگویشورایصنفینمایش
درباره تعطیلی سینماها به مناسبت ایام فاطمیه
به باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت« :پنج شنبه
نوزدهم دی ماه و همزمان با آغاز فاطمیه اول،
سینماها تا ساعت  ۱۷تعطیل میشوند و پس از
آن به وضعیت عادی نمایش برمیگردند».

تلویزیون

شیخ نعیم قاسم مهمان
«دست خط» شد
شیخ نعیم قاسم ،قائممقام سید حسن نصرا...
دبیر کل حزبا ...لبنان جمعه 20دی ماه مهمان
برنامه «دست خط» میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سیما ،شیخ نعیم
قاسم با حضور در استودیوی برنامه دست خط
دربــاره شهادت حا جقاسم سلیمانی و تشییع
باشکوه پیکر ایشان ،محور مقاومت در منطقه
و تغییرات در این عرصه بعد از شهادت ایشان،
شخصیت فردی شیخ نعیم قاسم و تحصیالت از
رشته شیمی تا حوزه علمیه و حزبا ...لبنان و...
محورهای این گفتوگوست .گفتوگوی گرم
و صمیمی محمدحسین رنجبران با شیخ نعیم
قاسم جمعه  20دی ماه ساعت  16از شبکه پنج
سیما پخش میشود.
برنامه «دست خط» که به گفتوگوهای صریح با
نخبگانسیاسی،فرهنگی،اقتصادیواجتماعی
میپردازد ،هر هفته جمعهها ساعت  16از شبکه
پنج سیما پخش میشود و تکرار آن هم شنبهها
ساعت  13از همین شبکه خواهد بود.

سینمای جهان

پنج شنبه  1۹دی 1398
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یکآخرهفتهبامستندهای«مایکلمور

»

بابک حمیدیان در اولین تجربه
تهیهکنندگی سینما ،تهیه
فیلم «پیر پسر» به کارگردانی و
نویسندگی اکتای براهنی را بر
عهده گرفته است .او امسال در
جشنواره فجر با فیلم «روز بلوا» اثر بهروز شعیبی
حضور دارد.

حال که واکنشهای این مستندساز منتقد ،خبرساز شده است  ،کدام آثار او را ببینیم؟

مصطفــی قاســمیان  -در روزهــای
پــس از حماقــت ترامــپ و تــرور
ناجوانمردانــه ســردار ســلیمانی
فرمانــده نظامی ایــران ،شــماری از
ســینماگران آمریکایــی ،همپــای
نویســندگان و دیگــر چهر ههــای
مشــهور ،ایــن عملیات تروریســتی
را محکــوم کردند .مایــکل مور یکی
از چهرههایی اســت که واکنشهای
پررنگتر و بیشتری نســبت به بقیه
داشــته و بیش از دیگــران ،نامش در
رسانهها مطرح شده است .او چندین
اظهارنظــر و حتی درخواســتی نیز
از رهبــر انقــاب داشــته اســت .در
گزارش پیــش رو با این مستندســاز
آمریکایی آشنا میشویم.
▪شهرت با اولین مستند

مایکل مور مستندساز است و تقریب ًا هر آن چه
در رسانههای فارسیزبان به عنوان سابقه
او مـیآیــد ،همین یک کلمه اســت« .مایکل
فرانسیس مور»  65ساله ،متولد شهر کوچک
«فلینت» در ایالت میشیگان آمریکاست .در
آن زمان فلینت یک شهر صنعتی بود و محل
تعداد زیــادی از کارخانههای شرکت بزرگ
«جنرال موتورز» .والدین و پدربزرگ او نیز در
همان کارخانه مشغول بودند و اولین فیلم
مستند مایکل هم که در  35سالگی ساخت،
دربــاره تعطیلی همین کارخانههای جنرال
موتورز و انتقال آنها به مکزیک ،بنا به تصمیم
راجر اسمیت مدیر اجرایی جنرال موتورز بود.
مستند «راجر و من» عواقب گرفتن این تصمیم
را بر اقتصاد محلی بررسی کرده که باعث شد
شمار کارگران شاغل این شهر 30 ،هزار نفر
کاهش یابد .احتما ًال این اتفاق را که در زندگی
مایکل مــور ج ــوان ،اهمیت زی ــادی داشته،
میتوان از دالیلی برشمرد که نگاه انتقادی به
اقتصاد سرمایهداری و تصمیمات سرمایهداران
کالن را از همان جوانی در وی به وجود آورده
بود .مستند «راجر و من» در سینمای مستند

حمید فــرخنــژاد ام ــروز با فیلم
کمدی «سامورایی در برلین»
به کارگردانی مهدی نادری ،به
نمایش خانگی میآید .این فیلم
تاکرانشدوقصهسفر
اردیبهش 
اجباریسهشخصیترابهبرلینروایتمیکند.

دهه  80آمریکا ،جایگاه مهمی دارد و میانگین
امتیاز  100درصد را از منتقدان سایت راتن
تومیتوز دریافت کــرده اســت .مایکل مــور با
همین فیلم مستند ،به شهرت رسید.
▪دریافت امی و اسکار

مایکل مور مدتی بعد و در اواســط دهه ،90
یک برنامه تلویزیونی  17قسمتی با عنوان
«ملت تلویزیونی» برای  NBCتولید و اجرا کرد
که در آن با اخبار روز ،شوخی میکرد .او در
این زمان برای تولید این برنامه ،جایزه امی
(موسوم به اسکار تلویزیونی) گرفت .او مدتی
بعد یک تجربه تا حدودی ناموفق در سینمای
داستانی داشت که باعث شد دیگر به سمت
آن نرود و تنها در سینمای مستند کار کند .او
در همان دهه  ،90یک برنامه تلویزیونی دیگر
نیز با همان سبک قبلی ،این بار به نام «حقیقت
تلخ» تولید کرد که باز هم نامزد جایزه امی شد.
مایکل مور در سال  2003با نگاهی به واقعه
کشتار دبیرستان کلمباین که باعث کشته
شدن  12دانشآموز و یک معلم شد ،مستند
«بولینگ برای کلمباین» را در نقد قانون مجوز
حمل سالح در آمریکا ساخت و برای آن ،برنده

جایزه اسکار بهترین فیلم مستند شد .این تنها
جایزه اسکار مایکل مور است.
▪موفقیتهای بیسابقه با «فارنهایت»

فیلم بعدی مایکل مور ،مشهورترین اثر اوست:
«فارنهایت  »11/9که به نقد عملکرد جرج
بوش و رسانههای آمریکایی در حمله به عراق
و ماجراهای پس از  11سپتامبر میپردازد.
این مستند موفقیتهای تاریخی کسب کرده
است ،از جمله جایزه نخل طالی بهترین فیلم
در جشنواره کن و همچنین جایزه فیپرشی
در همین جشنواره .پس از نمایش این فیلم
در جشنواره کن ،حضار سالن  20دقیقه به
صورت ایستاده ،مایکل مور را تشویق کردند؛
رکــورد طوالنیترین تشویق تاریخ جشنواره
کن« .فارنهایت »11/9با فروش 222میلیون
دالری ،پرفروشترین مستند تاریخ سینما هم
شد .این فیلم مستند با وجــود کسب جوایز
فــراوان و شکستن رکوردهایی که خواندید،
اما در اسکار مورد توجه قرار نگرفت و حتی
نامزد اسکار بهترین فیلم مستند هم نشد.
«فارنهایت  »11/9اوج موفقیت مایکل مور
محسوب میشود که در آینده نیز نتوانست آن

آزیتا الچینی امشب به عنوان
مهمان در برنامه «چهل تیکه»
حضور دارد .ایــن بازیگر پیش
کسوت ،سالهاست که در فیلم
یاسریالیبازینکردهودرعرصه
بازیگریحضوربسیارکمرنگیداشتهاست.

را تکرار کند.
▪همواره خبرساز

مایکل مور پس از توفیق فوقالعاده «فارنهایت
 »11/9چــنــدیــن فیلم مستند دیــگــر هم
ساخته که تقریب ًا هر بار با فروش مناسب در
گیشه ،جنجال و همچنین نــظــرات مثبت
منتقدان بدرقه شده؛ آثاری از جمله «سیکو»
درب ــاره سیستم بهداشت و درمــان آمریکا،
«کاپیتالیسم :یک داستان عاشقانه» درباره
نظام سرمایهداری آمریکا« ،بعد به کجا حمله
کنیم» دربــاره جنگافروز یهای کاخ سفید
و «مایکل مور در ترامپلند» دربــاره به قدرت
رسیدن دونالد ترامپ .آخرین فیلم مستند
او« ،فارنهایت  »9/11نام دارد و باز هم به
دوران ترامپ میپردازد .از ویژگیهای بارز
آثــار مایکل مــور ،حس شوخطبعی او دربــاره
وقــایــع اســت کــه در همه فیلمهایش دیــده
میشود و به امضای این مستندساز برجسته
تبدیل شده است.فرایند جهانی سازی ،نظام
سرمایه داری ،جنگ افروزی های دولتمردان
آمریکایی و قانون حمل سالح محل اصلی
ترین انتقادات اوست.
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معرفی نامزدهای جوایز انجمن
کارگردانان
هفتاد و دومین دوره جوایز سینمایی انجمن
کارگردانان آمریکا در فهرستی نامزدهای خود
را با حضور سینماگران سرشناس اعالم کرد.
به گــزارش ایسنا ،در شاخه دستاورد برجسته
ک ــارگ ــردان ــی بــهــتــریــن فــیــلــم بــلــنــد ،مــارتــیــن
اســکــورســیــزی ب ــرای «م ــرد ایــرلــنــدی» ،بونگ
جون هو برای «انگل» ،کوئنتین تارانتینو برای
«روزی روزگاری در هالیوود» ،سم مندس برای
« »۱۹۱۷و تایکا وایتیتی برای «جوجو خرگوشه»
نامزد کسب جایزه شدهاند و در شاخه دستاورد
برجسته کارگردانی بهترین فیلم اول نیز متی
دیوپ برای «آتالنتیکس» ،آلما هارل برای «پسر
عسلی»،ملیناماتسوکاسبرای«کوئینواسلیم»،
تیلور نیلسون و مایکل شوارتز بــرای «شاهین
کره بادا مزمینی» و جو تالبوت بــرای «آخرین
سیا هپوست در سانفرانسیسکو» نامزد کسب
جایزه شد هاند.
تاد فیلیپس برای «جوکر» ،پدرو آلمادوار برای
«درد و شکوه» کلینت ایستوود بــرای «ریچارد
جول» جیمز منگولد برای «فورد در مقابل فراری»
و رایان جانسون برای «چاقوکشی» از مهمترین
غایبان در میان نامزدهای امسال جوایز انجمن
کارگردانان آمریکا هستند .مراسم اعطای جوایز
هفتاد و دومین دوره جوایز انجمن کارگردانان
آمریکا ( )DGAروز  ۲۵ژانویه ( ۵بهمن) برگزار
میشود.

چهره ها و خبر ها

منوی بینمک «شام ایرانی»

سریدوممسابقه«شامایرانی»چهاندازهشانسبرایجذبمخاطبدارد؟
مائده کاشیان  -سعید ابوطالب که تا به حال مستندمســابقههای مختلفی را ویژه نمایش خانگی و تلویزیون ساخته است ،این بار با
یک گروه جدید سراغ ساخت سری دوم یکی از مسابقههای قدیمی نمایش خانگی یعنی «شام ایرانی» رفته است .هرچند سری دوم
این مســابقه تفاوتهایی با ســری قبل دارد و مثال از حضور بازیگران غیرایرانی استفاده شــده تا تفاوتهای فرهنگی را نشان دهد،
اما ساختار مسابقه مانند «شــام ایرانی  »1است .به بهانه آغاز تصویربرداری سری دوم مســابقه ،میزان شانس «شام ایرانی  »2را برای
موفقیت در نمایش خانگی بررسی کردهایم.
▪پخش «شام ایرانی» در تلویزیون

مسابقه«شامایرانی»بهکارگردانیبیژنبیرنگ،محمدشایستهوسروش
صحت ،اولین بار سال  90در شبکه نمایش خانگی توزیع شد .سه سال
بعد یعنی سال  ،93چهار قسمت از این مسابقه از شبکه نسیم روی آنتن
رفتوآبانوآذرسالگذشتههمباردیگر،تکراراینچهارقسمتباحضور
هنرمندانی مانند رامبد جوان ،سروش صحت ،اشکان خطیبی ،شقایق
دهقان ،اکبر عبدی و مهران غفوریان ،از شبکه نسیم پخش شد که اتفاقا
انتقادومخالفتاشکانخطیبیراهمدرصفحهاینستاگرامشبهدنبال
داشت.ازآنجاییکهقسمتهاییازاینمسابقه،قبالدرتلویزیونپخش
شده ،بنابراین تماشای آن در نمایش خانگی برای بسیاری از مخاطبان
جذابیت ندارد و بعید به نظر میرسد که مخاطبان حاضر باشند برای
دیدن سری دوم این مسابقه در سرویسهای ویاودی یا نمایش خانگی
پولیبپردازند.
▪بازیگران غیر ایرانی اما گمنام

مسابقه «شام ایرانی  »2نسبت به سری قبل این مسابقه ،یک تفاوت
مهم دارد و آن حضور چند بازیگر خارجی در مسابقه است ،اما با توجه
به بازیگرانی که برای شرکت در مسابقه از آنها دعوت شده ،این ایده
جدید هم به هدر رفته است و نمیتواند تاثیر مهمی روی دیده شدن
«شــام ایرانی  »2بگذارد « .اِمــره ِتتیکل» و «گلشن قیزی» بازیگران
ترکیهای مسابقه هستند که نامشان اعالم شده است و «الکین روما»
بازیگر روس نیز در این مسابقه حضور خواهد داشت .بازیگران خارجی
«شام ایرانی  ،»2حداقل در ایــران و میان مخاطبان ایرانی چندان
شناخته شده نیستند و مخاطبان آ نها را با فیلم یا سریالی خاص و
پرطرفدار نمیشناسند ،به همین دلیل است که حضور این شخصیتها
در مسابقه هم نمیتواند مردم را به تماشای آن ترغیب کند.

▪دعوت از چهرههای تلویزیونی

در مسابقهای با ساختار «شام ایرانی» ،مهمترین برگ برند های که
میتواند شانس آن را بــرای جذابیت باال ببرد ،چهر ههایی هستند
که در مسابقه شرکت میکنند .شرکتکنندگان «شام ایرانی  »2نه
تنها نسبت به شرکتکنندگان سری اول مسابقه از نظر محبوبیت و
جذابیت برتری ندارند ،بلکه در مقایسه با آنان کمتر برای مخاطب
جــذاب هستند .در «شــام ایرانی  »1چهر ههایی مانند اکبر عبدی،
سروش صحت ،رامبد جوان ،مهدی پاکدل ،مهران غفوریان و ...حضور
داشتند،اماشرکتکنندگان«شامایرانی»2چهرههایتلویزیونیمانند
پوریا پورسرخ ،سیما تیرانداز ،شبنم قلیخانی ،مارال فرجاد ،و نیما
شاهرخشاهی هستند که حتی در تلویزیون هم چهرههای پرطرفداری
بهحسابنمیآیند.سامانگورانوحامدآهنگیهمکمدینهایحاضر
در مسابقه هستند.
▪شکست مسابقهها در نمایش خانگی

گذشته از اینها ،تجربه ساخت مسابقه ویژه نمایش خانگی نشان داده،
کال تماشای مسابقه در این مدیوم ،برای مخاطبان جذابیت و اهمیت
ویــژهای نــدارد به خصوص که این روزهــا بــازار نمایش خانگی رونق
گرفته و چند سریال به طور همزمان در حال توزیع و سریالهایی هم
در مرحله تصویربرداری هستند .در این شرایط مخاطبان به تماشای
سریالهای نمایش خانگی مشتاقتر هستند .مسابقه «رالی ایرانی
 »2به تهیهکنندگی سعید ابوطالب و کارگردانی آرش معیریان و «13
شمالی» به کارگردانی علیرضا امینی ،تازهترین مسابقاتی هستند که
امسال و سال گذشته در نمایش خانگی توزیع شدند .این مسابقهها
بیسروصدا در شبکه نمایش خانگی پخش شدند ،به پایان رسیدند و
نتوانستند تبدیل به آثار پرمخاطبی شوند.

layout@khorasannews.com

مهراوه شریفینیا امــروز برای
آخرین اجــرای نمایش «مری
پاپینز» به کــارگــردانــی احمد
سلیمانی ،روی صحنه میرود.
او اکنون سریال «دل» ،ساخته
منوچهر هــادی را در نمایش خانگی ،در حال
پخش دارد.
سحر ولدبیگی برای بازی در
سریال طنز «کتونی زرنگی»
کاری از علی مالقلیپور ،جلوی
دوربین رفته و در این مجموعه با
برزو ارجمند ،هدایت هاشمی،
افسانه چهر هآزاد و ملیکا شریفینیا همبازی
شده است.
سامان گلریز در گفتوگویی
از طراحی و آمادهسازی برنامه
آشپزی در طبیعت خبر داده
است .او همچنین مشغول کار
روی دو کتاب جدید با موضوع
تغذیه سالم و کاربردهای قهوه در آشپزی است.

