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فیلمهای پرستاره در راه اکران آنالین

از نقشآفرینی هومن سیدی و طناز طباطبایی در «طال» تا حضور الناز شاکردوست و امیر جعفری در «سراسر شب»

درآمد 70میلیونیکارگردان«جوکر»
درحالیکهدرزماناکرانازفیلم«جوکر»بهعنوان
پول سازترین فیلم اقتباسی از کتابهای کمیک
یادشد،اکنوناعالمشدهکهتنهادرآمدکارگردان
اینفیلمازساختآن ۷۰میلیوندالربودهاست.
به گــزارش مهر ،تــاد فیلیپس که هم نویسنده و
هم کارگردان فیلم تحسینشده «جوکر» است،
با نمایش این فیلم موفق به کسب درآمــدی ۷۰
میلیوندالریشد.اینفیلمکهنامخودرابهعنوان
پرفروشترین فیلم با درجه  Rدر تاریخ سینما ثبت
کــرده و به فروشی  1.07میلیارد دالری دست
یافته،بابودجهایمتوسطازسویکمپانیبرادران
وارنر ساخته شد .این در حالی است که به تازگی
گزارششدهباتوجهبهفروش 1.07میلیارددالری
«جوکر» این فیلم در مجموع سودی ۸۳۰میلیون
دالریراازفروشجهانیخودکسبکردهاست.
درآمدفیلیپسبهعنوانکارگرداننیزبرآوردشده
کهبهبیشاز ۷۰میلیوندالرمیرسد.ایندرحالی
است که او قــراردادی کوچک بست و سود بیشتر
را به دریافت سهمی از سود موکول کرد .خواکین
فینیکسکهبازیگرنقشجوکریاآرتورفلکبهعنوان
یکاستندآپکمدیناست،قراردادیاستانداردتر
بست و با دریافت دستمزد بیشتر ،سودی کمتر
وتنهایکدرصدازسودفیلمرادریافتمیکند.

نمایشآثارکیارستمیدرنتفلیکس
نتفلیکسحقنمایشنسخهترمیمشدهآثارمنتخب
بزرگانسینمایجهانازجملهعباسکیارستمی
راطیعقدقراردادیباشرکتفرانسوی«امکی»2
دراختیارگرفت.
به گزارش فارس ،کمپانی فرانسوی  mk2با عقد
قــراردادی با نتفلیکس ،حق نمایش آثــار عباس
کیارستمیدرکنارآثاربزرگانسینمایجهانرابه
نتفلیکسواگذارکرد.طیقراردادجدیدکمپانی
 mk2فرانسهکهحقپخشونشراغلبآثارفیلمساز
فقید ایرانی را در اختیار دارد ،نسخه ترمیمشده
آثار کیارستمی و چند کارگردان بزرگ دیگر را در
اختیارکمپانینتفلیکسقرارمیدهد.اینقرارداد
شامل حق نمایش  ۵۰فیلم بلند سینمایی است.
نتفلیکس در مرحله اول این قرارداد آثار فرانسوا
تروفو ازجمله «فارنهایت  ۴۰۰« ،»۴۵۱ضربه»،
«زنیدرهمسایگی»و«باالخرهیکشنبه»رانمایش
میدهد .در ادامه سال جاری میالدی نیز نسخه
ترمیمشدهآثاریازچارلیچاپلین،باسترکیتون،
کریستوفکیشلوفسکی،استیومککوئین،دیوید
لینچ ،میشاییل ها ِن ِکه و عباس کیارستمی را نیز
در سرویس استریم خود نمایش خواهد داد .هنوز
فهرست دقیق آثــار مشمول این قــرارداد منتشر
نشدهاست.

مائده کاشیان  -پس از این که فیلم «خروج» ساخته ابراهیم حاتمیکیا برای اولین بار به
صورتاینترنتیودرسینمایآنالیناکرانشد،فیلم«طال»بهکارگردانیپرویزشهبازی،
دومین فیلمی است که از روز چهارشنبه اکران اینترنتی را تجربه خواهد کرد .عالوه بر
ایندوفیلمآثاردیگریمانند«سراسرشب»«،مهمانخانهماهنو»و«هفتونیم»همدرنوبت

اکرانآنالینهستندوبهزودیدرسرویسهایویاودینمایشدادهخواهندشد.تقاضای
اکران آنالین این فیلمها که همگی متعلق به بخش خصوصی هستند ،نشان از موفقیت
طرح اکران آنالین و سودآوری آن میدهد .در ادامه به بهانه اکران دومین فیلم سینمای
آنالین،دربارهاینچهارفیلموشانسآنهابرایموفقیتدراکراناینترنتیمیخوانید.

چهره ها و خبر ها
نرگس آبیار در میان نامزدهای
چــهــره هــنــر انــقــاب در ســال
 98حــضــور دارد .عــــاوه بر
او ،سیدمحمود رض ــوی ،امیر
داسارگر و جواد افشار نیز نامزد
چهره هنر انــقــاب هستند .فــرد منتخب طی
مراسمیمعرفیخواهدشد.
مهراناحمدیدراینستاگرامش
از حذف بخشی از صحبتهایش
دربــاره فضای مجازی در برنامه
«دورهمی»،ابرازناراحتیکردهو
نوشتهاستکهدیگردربرنامههای
گفتوگومحورتلویزیونحاضرنخواهدشد.
عادلفردوسیپورمستند«وعده
کــلــوپ» را روایـــت کـــرده .این
مستند دیروز در فیلیمو منتشر
شده و به تحول چهار ساله تیم
فوتبال لیورپول تحت هدایت
یورگنکلوپسرمربیاینتیم،جلساتاولیهتمرین
وبازیکنانیکهبهتیماضافهشدندمیپردازد.

▪سراسر شب

فیلم «سراسر شب» به کارگردانی فرزاد موتمن
سال  96ساخته شده است و اکنون پس از سه
ســال باالخره قــرار اســت به صــورت اینترنتی
اکـــران شــود .اکـــران آنــایــن بهترین فرصت
برای فیلمهایی است که تا به حال رنگ پرده را
ندیدهاندو«سراسرشب»همازاینقاعدهمستثنا
نیست.تابهحالچندبارزمزمههایاکرانفیلم
شنیده شده ،اما باز هم به اکران نرسیده و این
موضوع مورد اعتراض فــرزاد موتمن هم بوده
است .فیلم به بهانه حضور بازیگرانی مانند الناز
شاکردوست و آزاده صمدی میتواند توجه
مخاطب را به خود جلب کند اما «سراسر شب»
با آن دسته از فیلمهای سینمایی که مورد پسند
عامه مخاطبان است فرق میکند و بعید است
که بتواند در اکــران عمومی نظر این گــروه از
تماشاگران را جلب کند و فروش عجیبی داشته
باشد .همان طور که از نام فیلم پیداست ،بخش
زیادیازآندرشبفیلمبرداریشدهاست.سینا
حجازی خواننده سبک رگه با «سراسر شب»،
برایاولینبارعرصهبازیگریراتجربهکردهاست
ومیتواندطرفدارانخودرابهتماشایاینفیلم
ترغیبکند.

▪طال

فیلم «طــا» اثر پرویز شهبازی و تهیهکنندگی
مشترکرامبدجوانومحمدشایسته،اولینباردر
سیوهفتمینجشنوارهفیلمفجررونماییونامزد
دریافت سیمرغ بهترین فیلم نامه شد .این فیلم
قرار بود پاییز سال  98اکران شود ،اما خبری از
نمایشآننشدوازفردادرسینمایآنالیناکران
میشود.پرویزشهبازیآخرینبارسال 96بافیلم
«ماالریا»،حضورچندانموفقیدرگیشهنداشت
امااینکارگردانفیلمهاییمانند«دربند»و«نفس
عمیق» را در کارنامه دارد .سابقه خوب پرویز
شهبازیدرقصهگوییوفیلمنامهنویسیمیگوید
فیلم «طال» جزو آن دسته از فیلمهای اجتماعی
است که میتواند در این روزهای خانهنشینی ،با
استقبالنسبیمخاطبانسینمایآنالینروبهرو
شود .این فیلم در اکران عمومی نمیتوانست به
فروشباالییدستپیداکندوشایداکرانآنالین
نتیجه بهتری را برای آن رقم بزند .ستارههای
پرطرفداری مانند هومن سیدی که در یک سال
گذشته در هیچ فیلمی بــازی نکرده و مشغول
کارگردانی سریال «قورباغه» بوده وهمچنین
طناز طباطبایی ،شانس «طال» را برای موفقیت
دراکرانآنالینباالمیبرند.

▪مهمانخانه ماه نو

فیلم «مهمانخانه ماه نو» محصول همکاری
سینمای ایران و ژاپن است و کارگردانی آن
را تاکفومی تسوتسویی برعهده داشته .دو
بازیگر ژاپنی در این فیلم ایفای نقش کردهاند
که یکی از آ نهــا بــرای مخاطبان ایــرانــی با
سریال «سالهای دور از خانه» و بازی در نقش
«اوشین» شناخته میشود .مهناز افشار تنها
ستاره این فیلم است و الله مرزبان ،نسیم ادبی،
مریم بوبانی و علی شادمان ،دیگر بازیگران
فیلمهستند.قصهاینفیلمنوشتهنغمهثمینی،
حول کاراکتری به نام «نوشین» میچرخد
و داســتــان او و دخترش را روای ــت میکند.
«نوشین» با بازی مهناز افشار ،دخترش را به
تنهایی با سختیهای زیــادی بــزرگ کــرده و
زندگی آرامی دارند تا این که طی اتفاقاتی یک
مرد ژاپنی وارد زندگی آنها میشود و اوضاع
تغییر میکند .فیلم برداری «مهمانخانه ماه نو»
در ایران و ژاپن انجام شده است .ممکن بود این
فیلم در اکران عمومی تا حدودی مورد توجه
مخاطبان قرار بگیرد اما نمیتوان پیشبینی
فــروش باالیی بــرای آن داشــت و بعید به نظر
میرسد که اکران آنالین به ضرر آن تمام شود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

▪هفت و نیم

فیلم «هــفــت و نــیــم» بــه کــارگــردانــی نوید
محمودی ،سال  97در سکوت خبری ساخته
شــده اســت .بـــرادران محمودی که در تمام
ساختههایخود،اززوایایمختلفبهمهاجران
افغانستانی پرداختهاند ،این بار در فیلم «هفت
و نیم» نیز قصه هفت دختر ایرانی و افغانستانی
را در هفت اپــیــزود بــه تصویر کشید هاند.
برادران محمودی در این فیلم هم مانند دیگر
آثارشان ،از حضور ستارهها استفاده نکردهاند
و هستی مهدو یفر ،نــدا جبرئیلی ،آناهیتا
افشار ،محمدرضا غفاری و حسین مهری،
از بازیگرانی هستند که در این فیلم حضور
داشتهاند .آخرین ساخته برادران محمودی
یعنی «مردن در آب مطهر» در سیو هشتمین
جشنواره فیلم فجر مورد استقبال منتقدان
و تماشاگران قــرار نگرفت ،فیلم «شکستن
همزمان بیست استخوان» هم سال گذشته
در گیشه موفق نبود و با فروش  232میلیونی
شکست سنگینی در گیشه خورد .فیلم «هفت
و نیم» در اکران عمومی ،شانس باالیی برای
فــروش خــوب نداشت و احتمال دارد که در
اکران آنالین هم موفقیت ویژهای کسب نکند.
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مصطفی کیایی در پــاســخ به
درخواستمخاطبانبرایانتشار
سریال «همگناه» به صورت دو
روز در هفته گفته اســت که به
دلیلانجاممراحلفنیسریالو
برنامهریزیویاودیها،چنینامکانیوجودندارد.
میالدکیمراماینهفتهبهعنوان
مهماندربرنامه«دورهمی»دیده
خواهد شد .این بازیگر سه سال
قبل ،در ایــن برنامه بــا مهران
مــدیــری گفتوگو کــرده بــود و
اکنونبرایدومینباربه«دورهمی»میآید.
محمود گبرلو اجـــرای بخش
«سینما ورزش» را در برنامه
«ورزش تعطیل نیست» شبکه
ورزش بر عهده گرفته« .سینما
ورزش» یک شنبه و پنج شنبه
ساعت 17:45پخشمیشودومیالدصدرعاملی
مهمانقسمتاولآنبودهاست.

