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«الف دزفول» سال آینده ساخته میشود

انتصاباتجدیددر
جشنوارهجامجم
صبا  :مرتضــی میرباقــری؛ معاون
ســیما ،در احکامی آقایان سعید مقیسه،
سیدعلی اکبر محمودی مهریزی ،حسن نجفی سوالری ،دکتر
محمدحسین فیروزی و فرشــید بهجتمحمدی را بهعنوان
اعضای هیاتداوران بخش فضای مجازی منصوب کرد.
رئیس جشنواره تلویزیونی جامجم در حکم خود حضور این
اعضاء در هیات داروان این کمیسیون را برای داوری آثار منتخب
شبکهها فرصتی مغتنم شمرد تا در آستانه چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اســامی ،چراغ راه و شاخص برجستهای در
تولیدات آینده سیما باشند.
اعضای هیاتداوران کمیســیون فضــای مجازی پنجمین
جشنواره تلویزیونی جامجم با پیشنهاد دبیر آن کمیسیون و با
حکم معاون سیما و رئیس جشنواره منصوب شدند.
داوران برنامههای ترکیبی مشخص شدند
معاون سیما با صدور احکامی اعضای هیاتداوران برنامههای
ترکیبی پنجمین جشنواره تلویزیونی جامجم را منصوب کرد.
همچنین مرتضی میرباقری؛ معاون سیما ،در احکامی آقایان
محمدرضا شهیدیفر ،حسن سلطانی ،علی بخشیزاده ،دکتر
علی طلوعی ،مجید شعبانپور و سیدمرتضی فاطمی را بهعنوان
اعضای هیاتداوران بخش برنامههای ترکیبی منصوب کرد.
به گزارش فارس؛ رئیس جشنواره تلویزیونی جامجم در حکم
خود حضور این اعضا در هیات داروان این کمیسیون را برای
داوری آثار منتخب شبکهها فرصتی مغتنم شمرد تا در آستانه
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،چراغ راه و شاخص
برجستهای در تولیدات آینده سیما باشند.
همچنین در این حکم تاکید شده اندیشه واال و تخصص اعضای
محترم هیاتداوران برگ زرینی از هنرنمایی هنرمندان رسانه
ملی را در تاریخ تلویزیون ثبت خواهد کرد.
اعضای هیاتداوران کمیسیون برنامههای ترکیبی پنجمین
جشنواره تلویزیونی جامجم با پیشنهاد دبیر آن کمیسیون و با
حکم معاون سیما و رئیس جشنواره منصوب شدند.

مجموعه  ۶۰قســمتی «الف دزفول» به کارگردانی مرجان اشــرفیزاده و تهیهکنندگی محسن
علیاکبری این روزها در مرحله نگارش فیلمنامه قرار دارد.
محسن علیاکبری؛ تهیهکننده سینما و تلویزیون ،درخصوص آخرین وضعیت ساخت این سریال
به «صبا» گفت :در حال حاضر نگارش متن در حال انجام است و ساخت فیلم به سال آینده موکول
خواهد شد.
گفتنی است؛ مجموعه «الف دزفول» ازجمله آثاری است که به وقایع و حماسهآفرینیهای مردم شهر
دزفول پرداخته است و مقاومت مردم دزفول از سال ۵۹تا ۶۸خط روایی این مجموعه تلویزیونی است.
و سریال در ۶۰قسمت ۴۵دقیقهای تولید میشود.
محسنعلیاکبری؛ تهیهکننده باسابقه سینما و تهیهکننده مجموعههای تاریخیو مذهبی «اصحاب
کهف» و «مریم مقدس» ،این مجموعه را تهیه میکند.

علی نصیریان به «برادر جان» پیوست
ســریال «برادر جان» نوشته ســعید نعمتاله به
کارگردانــی محمدرضــا آهنــج و تهیهکنندگی
محمدرضا شــفیعی این روزها مراحل پیشتولید
را پشــت ســر میگذارد و بهزودی وارد فاز تولید
خواهد شد.
علی نصیریان؛ بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون،
ایفاگر یکی از نقشهای اصلی سریال «برادر جان»
خواهد بود .گروه این روزها مشــغول انتخاب سایر
بازیگران و عوامل این ســریال مناسبتی هستند و
بهزودی اســامی بازیگران دیگر این پروژه رسانهای
خواهد شد.
به گزارش «صبا»؛ «برادر جان» ملودرامی اجتماعی-
مذهبی بوده و قرار است برای پخش از شبکه سوم
سیما در ماه مبارک رمضان ســال ۹۸تهیه و تولید
شود.
این ســریال تازهترین همکاری ســعید نعمتاله و
محمدرضا شــفیعی بعد از سریالهای «جراحت»،
«شیدایی»« ،رســتگاران»« ،عقیق»« ،مادرانه»،
«روحاله» و ...به حساب میآید .مجری طرح سریال
«برادر جان» موسســه فرهنگی هنری وصف صبا
است.

استعدادیابیاحسانعلیخانی
درهمهزمینهها!
صبــا :برنامه «عصــر جدید»
توسط احسان علیخانی و در حوزه
اســتعدادیابی برای پخش از شبکه سه تولید خواهد
شــد .بهتازگی از دومین تیزر این برنامه تلویزیونی
رونمایی شده است.
در توضیح این برنامه آمده است:
«اگر صاحب اســتعدادی در زمینههای ســرگرمی،
هنری و ورزشی هستید و برای ارسال ویدئو و شرکت
در این مسابقه بزرگ ،سوال و ابهامی دارید ،این کلیپ،
به سواالت و ابهامات شما پاسخ میدهد.
خدا را چه دیدید؟ شــاید برنده بزرگ جایزه نفیس
بزرگترین مسابقه استعدادیابی ایران ،شما باشید.
دکور عصر جدید و ستارگان نامآشنا و محبوب شما
که روی صندلی داوران مینشینند ،منتظر درخشش
استعداد شما برای ستاره شدن هستند.
عصرجدید ،عصری برای تو».

جایگزین«بانویعمارت»
مشخصشد
صبا :با تکمیل مراحل فنی ،بهزودی
پخش سریال تلویزیونی «لحظه گرگ
و میش» به کارگردانی و تهیهکنندگی همایون اسعدیان و با
صدای محمد معتمدی آغاز خواهد شد.
این سریال در پنجاه قسمت آماده نمایش شده و بهزودی با
پایان پخش سریال «بانوی عمارت» به روی آنتن شبکه سه
سیما خواهد رفت.
ترانه اولین تیزر سریال «لحظه گرگ و میش» با صدای محمد
معتمدی از آلبوم موسیقی «حاال که میروی» و با شعری از
محمدمهدی سیار اســت که این آلبوم تازهترین کار محمد
معتمدی است.
مجموعه تلویزیونی «لحظه گرگ و میش» روایت فراز و فرود
زندگی خانوادههای اصیل در طول سه دهه با محوریت زندگی
تنها دختر این خانواده است؛ روایتی که از دهه ۶۰آغاز شده،
حوادث مختلفی از قبیل جنگ ،تحوالت اجتماعی و اقتصادی
را پشت سر گذاشته و در زمان معاصر پایان میپذیرد.
فاطمه گودرزی ،فرید سجادیحســینی ،شــهره سلطانی،
علیرضا کمالینژاد ،المیرا دهقانی ،حســام محمودیفرید،
کریم قربانــی ،ســیامک احصایــی ،وحید آقاپــور ،ناصر
سجادیحسینی ،لیال بلوکات ،پانیذ برزعلی ،نیما نادری ،مدیا
ذاکری ،پاشا رســتمی ،رها خدایاری ،مهرنوش مسعودیان،
اروین گالستیان ،آیدا نامجو و مهدی مالک ازجمله بازیگرانی
هستند که در این مجموعه به ایفای نقش میپردازند.

دهه فجر؛ زمان احتاملی پخش رسیال «بانوی رسدار»
سعید مرادی؛ تهیهکننده سریال «بانوی سردار» ،با
اشــاره به انتخاب قطعی آهنگساز این سریال گفت:
بهتازگی آریا عظیمینژاد را بهعنوان آهنگســاز این
مجموعه تلویزیونی انتخاب کردهایم.
او درباره زمان پخش قطعی این سریال نیز بیان داشت:
طبق اعالم شبکه قرار بر این است تا در دهه فجر این
سریال روی آنتن برود ،اما مراحل فنی این سریال هنوز
به پایان نرسیده اســت .از طرفی روزهایی که برای
پخش ما در نظر گرفته شده با ایام فاطمیه مقارن است
و از آنجایی که «بانوی سردار» زندگی ایل بختیاری
را نشان میدهد ،تعدادی سکانس شاد در این سریال
وجود دارد که شاید مناسب پخش در این ایام نباشد.
به گزارش فارس ،تصویربرداری سریال «بانوی سردار»
مدتی پیش در ارتفاعات پردیس و پلور مازندران به
پایان رســید و هماکنون در حال ساخت موسیقی و
تروکاژ قرار دارد.

کیــوسک

در انتخاب نابازیگران
مشکل چندانی نداشتیم
مهر :عزیزاله حمیدنژاد گفت :به هر حــال ما در انتخاب بازیگران
تا حدی دچار محدودیت هستیم .ما تالش کردیم تا آنجایی که
ممکن است از کسانی استفاده کنیم که کمتر جراحی کردهاند و از
نظرفیزیکیمناسبشخصیتموردنیازفیلمنامههستند.درانتخاب
نابازیگران مشکل چندانی نداشتیم چون کسانی را انتخاب کردیم
که با ویژگیهای مورد نظر ما مطابق باشند اما در مواردی که با بازیگر
طرف هستیم دستمان بسته است ولی باز هم سعی کردیم با گریم
آن جلوه امروزی را کمتر کنیم .این مسئلهای است که در سینما و
تلویزیون همه بهنوعی درگیر آن هستند ولی درنهایت اگر مخاطب
درگیر چالشهای فیلم شود ،چندان به این مسائل اهمیت نمیدهد.

نباید«هفت»
منتقدثابتداشتهباشد

مهر :محمدحسین لطیفی درباره بهرهگیری از منتقد ثابت در «هفت» یادآور
شد :یکی از نقدهای من به این برنامه همین بود که نباید «هفت» منتقد ثابت
داشته باشــد وگرنه ما یک تریبون بزرگ را به یک نفر دادهایم .منتقد باید
چرخشی باشد و مردم باید با انواع و اقسام نقدها مواجه شوند.
او درباره حضور منتقدانی مثل فراســتی گفت :ممکن است او هم حضور
داشته باشد و ممکن است موضعگیریهای تندی داشته باشد اما نمیتوانیم
در سواد او شک کنیم.
این کارگردان درباره قدرت این برنامه و همچنین جمله بهروز افخمی که
گفته بود «کســی جرأت نمیکند بر صندلی «هفت» بنشیند» بیان کرد:
حرف درستی است و واقعا کسی جرأت نشستن بر این صندلی را ندارد .با این
حالتهیهکنندهخوببرنامهازتهیهکنندگاندلسوزاستوشبکههمهمیشه
شبکهای بوده است که برای جریانسازی داغ بوده است.

ساخت موسیقی «سالهای دور از خانه» آغاز شد
صبا :با پایان فیلمبرداری و پیشرفت تدوین قسمتهای نخست این
مجموعه کمدی ،امیر توسلی کار ساخت موسیقی «سالهای دور از
خانه» را آغاز کرد.
اکنون فیلمبرداری سریال نمایش خانگی «سالهای دور از خانه» در
شمال تهران ادامه دارد و قرار است زمان توزیع آن در چند هفته آینده
نهایی شود«.سالهای دور از خانه» اســپینآف مجموعه پرمخاطب
«شاهگوش» اســت که داســتانی متفاوت و کمدی از دوران پس از
سربازی «خنجری» و «زهره» را روایت میکند.
احمد مهرانفر در نقش خنجری ،هــادی کاظمی در نقش زهره ،آزیتا
حاجیان ،حدیث میرامینی ،احســان کریمی ،گیتی قاسمی ،علیرضا
اســتادی ،میرطاهر مظلومی ،مهرناز بیات ،محمدرضا عقدایی ،علی
نظری ،یداله شــادمانی ،خســرو احمدی ،علی عامل هاشمی ،بهنام
شرفی ،مهدی صباغی ،سیاوش چراغیپور ،علی اوجی و امیر نوری در
این سریال ایفای نقش میکنند.محمدحسین قاسمی و مجید صالحی،
تهیهکننده و کارگردان این مجموعه هستند.

توضیحاتسعدیدرخصوص
انصرافازتهیهکنندگی«پرچین»

صبا  :روز گذشته خبری مبنی بر انصراف سعید سعدی ،تهیهکننده سینما
و تلویزیون ،از ساخت ســریال «پرچین» به کارگردانی کارگردانی هادی
نائیجی منتشر شد و علت انصراف را تعلل سازمان صداوسیما در آغاز تولید
سریال مطرح کردند.
سعید سعدی درخصوص این خبر به خبرنگار «صبا» گفت :انصراف من از
تهیهکنندگیاینسریالصحتداردولیعلتانصرافتعللصداوسیمانبوده
است ،من چون بهطور همزمان چند پروژه را دست دارم و باید این پروژهها
را به سرانجام برسانم امکان ساخت سریال «پرچین» در این میان وجود
نداشت و برای اینکه کار گروه و کارگردان به تعویق نیفتاد .خودم درخواست
دادم که تهیهکننده دیگری این کار را بر عهده بگیرد.
گفتنی است؛ سریال «پرچین» به کارگردانی هادی نائیجی و تهیهکنندگی
سعید سعدی وارد مرحله پیشتولید شده و در بیست قسمت در سیمافیلم
تهیه میشود.
قصه «پرچین» خانوادگی اســت و فضای این داستان به تعطیالت نوروز
مربوط میشود ،اما الزامی برای پخش در نوروز ندارد.

