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خبر تلویزیون
با اهالی رســانه پس از پایان جلسه انتخاب فیلمها
یا اتفاقی که امســال تحتعنوان قرعهکشی برنامه
فیلمهای سینمای رسان ه صورت گرفت ،عنوان کرد:
ابتکاراتی که بهراحتی میسر میشود ،باید انجام شود
حتی اگر بهنوعی عادت برای سالهای آتی ایجاد کند.
ما هر چه خودمان را از الیههای دیوارگونه به الیههای
نازکشیشهایبرسانیم،سوءتفاهماتکمترمیشود.
او ادامه داد :دســتورالعملها و مقررات ،هزینهکرد
جشنواره و شفافسازیهایی نظیر همین قرعهکشی
برنامهسینمایرسان هکمکمیکند تا سهضلعاهالی
سینما ،مردم و رسانه به ما اعتماد بیشتری کنند .این
اعتماد ،در اتفاقات پیشرو ،یک سرمایه اجتماعی
برای جشنواره ،سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی است ،لذا به نظر میرسد در این مسیر
هرچه بتوانیم بر اتفاقات خوب بیفزاییم ،بهتر است
و امید میرود از کارهای خوبی که انجام میشــود،
کاستهنشود.
صالحی به حرفهای برگزار شدن جشنواره تاکید کرد
و گفت :باید به سمتی برویم که جشنواره را از حالت
«نمایشگاهفیلم»خارجکنیم.بایدبهسمتیبرویمکه
جشنواره فیلم فجر در قالب یک فستیوال سینمایی
پیش برود و در حقیقت ،شأن جشنواره را حفظ کنیم
و از بازار نمایش فیلم ،فاصله بگیریم و شأن و جایگاه
سینماراحفظکنیم.
او افزود :شاخصهها و نکاتی وجود دارد که ما براساس
آنها ،بتوانیم فکرهای بیشتری برای سالهای آینده
داشته باشیم و به این بیاندیشیم که چگونه میتوان
جشنواره فیلم فجر را بهعنوان یک فستیوال معتبر
منطقهای و جهانی مطرح کرد.

محمدکاسبیدر
«بچهمهندس»

پخش«سایهپدر»
درهیسپانتیوی

صبــا :فیلــم تلویزیونی
«ســایه پدر» از هیسپان
تیوی پخش میشود.
فیلم تلویزیونی «ســایه پدر» باکارگردانی
بیژن شیرمرز ،با موضوع ازدواج مجدد پدر
و مادرها و مخالفت بچهها ،آماده پخش برای
مخاطبان هیسپان تیوی است.
داستان فیلم تلویزیونی «ســایه پدر» از
آنجایی شروع میشود که درگذشت مادر
فرنوش ،موجب میشود تا او و وحید یکسال
عقد کرده باقی بمانند و در این مدت فرنوش
در کنار پدرش زندگی کند .او که روی پدرش
حساسیت ویژهای داشته و این ترس را دارد
که پس از مادرش با شخص دیگری ازدواج
کند؛ مدام کارهای پدر خــود را پیگیری
میکند.
این موضوع زمانی شــدت بیشتری پیدا
میکند که با پیشنهاد وحید ،خانم ضیایی
برای آموزش آشپزی به فرنوش ،به خانه آنها
میآید و ...بهرام شاه محمدلو ،بهار نوحیان،
پویا امینی ،یلدا قشقایی و آتش تقیپور از
بازیگران فیلم تلویزیونی «سایه پدر»اند.

تلویزیون از سمت مدیران با بیمهری روبهروست .ما بهجز شبکه
مستند در دیگر شبکههای سیما گروه مستند نداریم.

ارد عطارپور داور بخش مستند جشــنواره تلویزیونی
جامجم درباره داوری این بخش از مســابقه به «صبا»
گفت :بخش مستند مانند تمام بخشهای این جشنواره
ویژگیهــا و مولفههــای خــودش را دارد .مهمترین
مولفههایی که برای هیاتداوران این بخش مهم است،
شامل این موارد میشود :ســاخت حرفهای  ،خالقیت
و نوآوری  ،انتخاب موضوع غیرتکــراری و عوامل فنی
مناسب .زمانیکه این موارد نامبرده در کاری دیده شود
موردتوجه هیاتداوران قرار میگیرد.البته هریک داوران
نظر خاصی دارند که طبق رای جمعی درنهایت یک اثر
منتخب انتخاب میشود.
وی درباره تاثیر حضور بخش مســتند در جشــنواره
تلویزیونی جامجم در روند مستندسازی برای این رسانه
توضیح داد:در وهلــه اول باید بگوییم ماهیت برگزاری
جشنواره بسیار مهم و در تمام بخشها تاثیر گذار است .
باید بررسی کنیم که چرا این جشنواره از سال ۹۲دیگر
برگزار نشد؟ چرا نباید ساالنه تولیدات سیما در بخش
های مختلف ارزیابی شود؟ســازمان صداو سیما یک
رسانهای بزرگ است چرا این جشنواره و ارزیابی در این
مدت برگزار نشده است؟
کارگردان «بهشت گمشده» ادامه داد :در سراسر دنیا
هر مســابقهای برگزاری میشــود ،این ویژگی را دارد
تا هنرمندانی که در آن بخشهــا فعالیت دارند از نگاه

دیگران و شــیوههای پرداخت متفاوت بهرمند شــده
و ازنظر دیگران درباره آثار خودشــان مطلع میشوند.
این اتفاق در تلویزیون خیلی دیر رخ داده اســت .علت
این امر هم این موضوع اســت که تلویزیون از ســمت
مدیران با بیمهری روبهروست .ما بهجز شبکه مستند
در شبکههای مختلف سیما گروه مستند نداریم ،اگر هم
در گذشته این گروه وجود داشته االن منفک شده است.
عطار پور افــزود :باید پایه اصلی کنداکتور شــبکهها
برمبنای مستند بسته شود.چون این بخش مسائل روز
جامعه را در یک قاب تمیز جلوی چشمان مخاطب قرار
میدهد .وقتی مستند نباشد جای این قضیه در تلویزیون
خالی است و شما نمیتوانید جامعه خودتان را در رسانه
ملی ببینید .از تمام افرادی که این جشــنواره را برگزار
کردند ممنونم  ،اما ازهمین جا اعالم میکنم چرا زودتر
به فکر برگزاری چنین مسابقهای نیفتادند؟

برگزاری
مسابقات از این
ث مهم است
حی 
که مستندسازان
جوان برای تولید
مستند خوب
تشویق و ترغیب
میشوند

شتاب کودکان
باالتر رفته و
قدرت فراگیری
آنها تغییر کرده
است .همهچیز در
گذشته بهتر بود
چون حس بهتری
انتقال داده میشد
و انرژی بیشتری
وجود داشت

نسل جدید «پسر شجاع» را نمیپذیرد

اردشیر منظم؛ دوبلور انیمیشنها و سریالها بااشاره به مشکالت حوزه
دوبله بیان کرد که دستمزدها در این شغل پایین است.

اردشیر منظم؛ دوبلور و گوینده درباره دوبله انیمیشنی
که اینروزها برعهده دارد ،بیان کرد :دوبله انیمیشن
«مهارتهای زندگی» را برعهده داریم که فرخ یکدانه
کارگردان انیمیشن و شــوکت حجت مدیر دوبالژ آن
است.
وی درباره دوبله آثار انیمیشن به«مهر» گفت :حوزه
کاری من در دوبله بیشتر انیمیشن است و در شرایط
کنونی دوبله که سریالهای رئال کمتر هستند بیشتر
روی انیمیشنها کار می کنیم .البته در حوزه انیمیشن
هم آثاری که بیرون از ســازمان صداوســیما دوبله
میشود بهلحاظ اقتصادی صرفه بیشتری دارد.
منظم بااشاره به دســتمزدهای پایین در عرصه دوبله
اظهار کــرد :این دغدغــه همه ما دوبلورهاســت که
دستمزدها پایین است و حتی اگر بخواهیم اقتصادی
حساب کنیم ارزشی ندارد برای ۱۰۰قسمت انیمیشن
چندینماه خود را درگیر کنیم.
وی در پاســخ به اینکه چرا دوبلههای انیمیشنهای
امــروزی مثل کارتونهــای دهــه ۶۰و ۷۰صداها و
شــخصیتهای ماندگاری ندارد ،عنــوان کرد :یک
دلیلش این اســت که کمتر حس و بازی خوبی پشت
انیمیشنهای امروزی است و کمتر تالش میشود که
صدای جدیدی خلق شود .از طرف دیگر انیمیشنها و
لوهوای
فیلم و سریالهایی که خریداری میشود با حا 

لوکیشن«دیواربهدیوار»۲تغییرمیکند

افشار :شفاف سازی بودجه امری معقول است

دههاول بهمنماه کار انتخاب بازیگر سریال «دلدادگی» را آغاز میکنیم.
حمید رحیمی نادی؛ تهیه کننده سریال «دیوار به دیوار »۲درباره روند
تولید این مجموعه به «صبا» گفت :یکهفته است تصویربرداری این کار
شروع شده و تا ۱۰روز آینده در خیابان لوکیشنهای مربوط به فضاهای
خیابان را ضبط میکنیم  .بعد وارد فضای خانه میشــویم ،البته مجددا
تصویربرداریفضایخیابان راهمخواهیمداشت.
وی ادامه داد :تا االن تمام بازیگران فصل قبل این کار جلوی دوربین «دیوار
به دیوار» رفتهاند و بازیگران جدیدی نیز به گروه اضافه خواهند شد .تا
زمانیکه این بازیگران جلوی دوربین نروند نمیتوانم  ،نام آنها را بگویم.
رحیمی درباره روند تولید سریال«دلدادگی»نیز توضیح داد :نگارش این
ت و در حالحاضر در مرحله پیش تولید بهسر
سریال به پایان رسیده اس 
میبریم .از دههاول بهمنماه کار انتخاب بازیگر این مجموعه را نیز آغاز
میکنیم.پیشبینیمیشوداینسریالخردادماهسالآیندهکلیدبخورد.
کاردکوراینمجموعهبهخاطرفضایتاریخیکهدارد،کمیطولمیکشد.
وی افزود«:دلدادگی» یک فضای خانوادگی در بستر تاریخ
دارد ،این سریال با وجود اینکه روایتکننده تاریخ ایران
است  ،در فضای حکومتی بهسر نمیبرد و حوادث دوران
سقوطاحمدشاهتاسقوطپهلویدرخانوادههارابررسی
میکند.میتوانم بگویم این سریال یک رمان تاریخی،
خانوادگی است.

کارگردان سریال تلویزیونی «کیمیا» ،شفاف سازی بودجه دستگاههای
مختلف را امری معقول ،بجا و در جهت مطالبات مردم دانست.
به گزارش ایرنا ،جواد افشار افزود :شــفاف سازی بودجه بخش های
مختلف از مسایل حقوق شهروندی اســت که مطالبات مردم را نیز
تامین می کند.
وی با بیان اینکه ثروت کشور و بیت المال نباید بیش از اندازه در برخی
حوزهها هزینه شود ،اظهار کرد :هزینه کرد بودجه و اعتبارات نهادهای
مختلف باید کارشناسی شود و میان دولت و مجلس شورای اسالمی
مورد نقد و تحلیل قرار گیرد.
افشار ادامه داد :مشاهده می شود که اعتبارات در بخش هایی از جمله
زیرساخت های کشور بسیار محدود است اما در جاهای دیگر بیش از
اندازه هزینه می شود.
این کارگردان تصریح کرد :شفاف ســازی بودجه از تشویش اذهان
عمومی نیز جلوگیری می کند و باید ثروت کشور به درستی و مشخص
صرف اداره کشور شود.
وی با بیان اینکه در صنعت سینما نیز مطالباتی وجود
دارد که نیازمند هزینه است ،گفت :حوزه سینما و
هنر ظرفیتها و نیازهای خود را دارد که با شفافیت
در هزینه کرد بودجه ها می توان به خوبی این نیازها
را مدیریت و برآورده ساخت.

تازههایتولید
درصداوسیام

تصویربرداری سریال «بچه
مهندس» بهکارگردانی علی
غفاری و تهیهکنندگی سعید سعدی همچنان
درلوکیشناصلیاینسریالدربوستانوالیت
ادامه دارد و محمد کاسبی یکی از جدیدترین
بازیگرانی است که به این سریال اضافه شده
است.
همچنین بازی بهاره رهنمــا بهتازگی در این
سریال آغاز شده است و تصویربرداری نیز به
35درصد رسیده است.
گروهتولیداینروزهامشغولتصویربرداریفاز
کودکی نقش اصلی سریال هستند .قصههای
اینسریالدریکیتیمخانهبانامخانهخورشید
سپریمیشود.
علی غفاری بههمراه جواد کاسهســاز برای
تسریع در روند تولید این سریال را کارگردانی
میکنند.فازاولسریالدر4قسمتتولیدشده
وفازدودرشهرکدفاعمقدسوبوستانوالیت
در حال تصویربرداری است.

توگو با «صبا»:
ارد عطارپور در گف 

نوآوری برای داوران جشنواره جامجم مهم است

اردشیرمنظم:

1396

توگو با «صبا» خبر داد
حمید گلی در گف 

ساخت قسمتدوم برنامه «بهترین شو»
حمید ُگلییکیازعموهایفیتیلهای
استکهآخرینبرنامهتلویزیونیایکه
حضور داشته« ،بهترین شو» نام دارد.

مسابقه استعدادیابی ویژه کودکان و نوجوانان که باحضور او ،محمد
مسلمی و علی فروتن از شبکه دو سیما پخش شد.
گلی درباره فعالیت اخیرش در تلویزیون به «صبا» ،گفت :قرار است
قسمتدوم «بهترین شو» را کار کنیم .هنوز زمانش مشخص نشده
است .علیرضا آقایی تهیهکننده برنامه میخواهد دیگرانی را نیز
دعوت به این برنامه کند.
او درباره برنامههای کودک و نوجوانی که درحال پخش اســت و
معیار ارزیابی سازمان صدا و سیما برای پخش این برنامهها توضیح
داد :ارزیابی کردن فعالیتهایی که عزیزان و دوســتان هنرمندم
در شبکههای مختلف ســیما انجام میدهند دور از انصاف است.
اینروزها سازمان صدا و سیما همه کارها را با اسپانسر میخواهد.
آوردن اسپانسر را هم بهعهده افرادی گذاشته که میخواهند فعال
باشندوتولیدکنند.نمیگویمحضوراسپانسرناخوشایندونامطلوب
است .بههرحال کسیکه بهعنوان اسپانسر و سرمایهگذار میآید

نظراتی دارد که گاهی با خط تولید بــرای جریان کار تلویزیونی
مخصوص کودکان یا همخوانی ندارد یا انطباق پیدا نمیکند .این
روند دوستان تولیدگر ما را بهسمتی میبرد که عالقهمند نیستند.
این باری اســت که در زمان حاضــر روی دوش
تولیدکنندههای کودک و نوجوان آمده است.
وی در پایان گفت :در فضایی کــه همه دنیا در
تالش است که کودکانشــان را به آن شکلی که
فکر میکنند بار بیاورند ،ما هم باید تالش کنیم
بچههای خودمان را در بســتر فرهنگ سالمت،
ملی ،ارزشی و دینی تربیت کنیم تا آنها بتوانند
در شرایط انتخاب ،بهترینها را برگزینند ،نه
در شــرایطیکه چیزی نیست و مجبورند
چیزی را از سر ناچاری انتخاب کنند .فرقی
نمیکند که این انتخاب ،خارجی
یا داخلی باشــد ،چون جبری
اســت و انتخابی نیست .اگر
فضا مناسب باشد قطعا بچهها
خوراکی را انتخاب میکنند که
با جریان روحی و فرهنگ داخل

کشور ،زبان و ملیتشان تناسب داشته باشد .حاال کارهای خارجی
را هم میبینند و وسعت دید پیدا میکنند ،ولی شاید جزو عالیق و
انتخابهایشان نباشد.

آثار قدیمی متفاوت است مثال االن اگر به نسل جدید
کارتون «پسرشجاع» را نشان بدهید آن را نمیپذیرد.
شــتاب کودکان باالتر رفته و قدرت فراگیری آنها
تغییر کرده است .همچنین میتوان گفت همهچیز در
گذشته بهتر بود چون حس بهتری انتقال داده میشد
و انرژی بیشتری وجود داشت.
صداپیشه کارتون «فوتبالیستها» یادآور شد :ما در
زمان قدیم انگیزه بیشتری برای کار داشتیم و انگیزه
مهمترین چیزی است که باعث میشود کار را خوب
انجام دهید درواقع وقتی میدانیــد موردتوجه قرار
میگیرید بیشتر برای کار خود هیجان دارید.
وی در پایان بااشــاره به انیمیشنهای امروزی اظهار
کرد :بیشــتر این آثار انگار بهشــکلی ماشینی تولید
شده است و روی کاراکتر و شخصیتسازی آنها کار
نمیشود.

ضبطرسیسوم
«جادویصدا»
آغازمیشود

حسین حســینخانی؛ تهیهکننده
برنامه «جادوی صــدا» ،درخصوص آخرين
وضعيت توليد سری جديد برنامه «جادوی
صدا» گفت :ضبط سریسوم «جادوی صدا»
یکماه دیگر آغاز میشود.
در همين راستا ،فراخوانی از طریق شبکه
سهسیما برای ثبتنام شــرکت کنندگان
منتشر شده است.
وی ادامه داد :برنامه قبلی «جادوی صدا» در
نوروز 96پخش شد .سریسوم این برنامه هم،
بهار 97در 15قسمت بهروی آنتن میرود.
حســینخانی در پايــان تاکیــد کرد:
عالقهمندان میتوانند از طریق سایت شبکه
سهسیما برای شــرکت در مسابقه ثبتنام
کنند.

«الکقرمز»
دردستتولید

ســریال «الک قرمز» به
کارگردانی سید جمال سید
حاتمی و تهیه کنندگی کامران مجیدی در
حال نگارش اولیه برای شبکه پنج سیما است.
این سریال که در ادامه نسخه سینمایی این اثر
است و نقش اصلی آن را دختر خانواده بازی
می کند که بعد از از هم پاشیدن خانواده خود
سعی دارد تا این خانواده را دور هم جمع کند
و در آخر خود یکی از کارآفرینان می شود.
قصه ســریال «الک قرمز» با سینمایی آن
متفاوت است و بحث قاچاق کاال در آن پررنگ
تر خواهد بود .محتوای اصلی قصه ضررهای
قاچاق کاال و تاثیــر مخرب آن روی خانواده
ها است و تالش یک انسان برای امرار معاش
و نجات زندگی خانواده ای را نشان می دهد.
ممکن است همان بازیگران نسخه سینمایی
در سریال  30قسمتی «الک قرمز» هم حضور
داشته باشند ،اما این احتمال هم وجود دارد تا
سن بازیگر نقش اصلی که همان دختر است
تغییر کند و گروه تولید نتوانند بازیگر نسخه
سینمایی را انتخاب کنند.
«الک قرمز» مضمونــی اجتماعی دارد و در
مورد خانواده ،ارتبــاط والدین با فرزندان و
معضالت جامعه است.

