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پخشمجدد
«مدارصفردرجه»
ازتلویزیون

عفیفه در گفتوگو با «صبا»:

صبا  :آخرین قسمت از سریال خارجی
«خانه پوشالی» با بازی کوین اسپیسی روز
چهارشنبه ساعت ۲۴پخش و از روز پنجشنبه سریال ایرانی
«مدار صفر درجه» به کارگردانی حسن فتحی هر شب از شبکه
چهار سیما پخش میشود.
«مدار صفر درجه» ماجرای سفر دانشجویی ایرانی به نام حبیب
پارسا(شهاب حسینی) به فرانسه برای تحصیل در رشت ه فلسفه
در دانشگاه پاریس را نشان میدهد که در پژوهشی با دختری
یهودی به نام «سارا استروک» همکاری میکند .اما این پژوهش
باعث تغییر مسیر زندگی این دو جوان میشود .ماجرا بر بستر
جنگ جهانی دوم و شکل گرفتن صهیونیزم و تسلط تدریجی
بر فلسطین میگذرد.
در سریال «مدار صفر درجه» بازیگرانی چون شهاب حسینی،
رویا تیموریان ،لعیا زنگنه ،مســعود رایگان ،ایرج راد ،رحیم
نوروزی و ناتالی متی(بازیگر فرانسوی) سه بازیگر لبنانی(فواد
البراهیم ،هاسمیک تاچچیان ،پیر دافر) و ۱۳بازیگر مجارستانی
به ایفای نقش پرداختهاند.
در «مدار صفر درجه» که بخشی از قسمتهای آن در فرانسه
و بوداپست تصویربرداری شده است ،ایرج رامینفر بهعنوان
طراح هنری و عبداله اســکندری در مقام طراح گریم ،حسن
فتحی را یاری کردهاند.
این مجموعه به تهیهکنندگی حسن بشکوفه برای اولین بار
سال ۸۶در قالب۳۰قسمت به روی آنتن شبکه یک سیما رفت.
«مدار صفر درجه» به کوشش واحد تامین برنامه شبکه چهار
سیما از روز پنجشنبه ۱۳دی ،هر شب ساعت  24:20پخش و
روز بعد ساعت  ۶:۱۵و  ۱۸بازپخش میشود.

زمان پخش «رشایط خاص»
مشخصنیست
فارس :قرار بود تا مجموعه تلویزیونی
طنز «شرایط خاص» به کارگردانی وحید
امیرخانی و تهیهکنندگی سیدمرتضی فاطمی با اتمام مراحل
فنی ،پس از سریال «حوالی پاییز» روانه آنتن شود ،اما هنوز
زمان پخش قطعی اعالم نشده و این احتمال میرود تا این
سریال طنز در سال آینده پخش شود.
«شرایط خاص» یک کمدی موقعیت است که بخشی از این
موقعیت با جابهجایی شخصیت در طول داستان رخ میدهد.
این ســریال نگاهی گذرا به دفاع مقــدس دارد و مضامین
اجتماعی با زبانی طنز در آن طرح میشود« .شرایط خاص»
دارای خمیرمایه طنز است و مبنای کمدی داستان بیشتر بر
طنز موقعیت استوار اســت تا طنز کالمی ،بر همین اساس
مخاطب با دیدن آن حال خوبی پیدا میکند.
به گزارش فارس؛ تدوین این سریال توسط خشایار موحدیان
و صداگذاری آن توسط حسین ابوالصدق انجام شده است.
همچنین مراحل اصالح رنگ و نور آن پایان یافته و حمیدرضا
صدری آهنگســازی «شــرایط خاص» را انجام داده است.
همچنین بیش از  ۱۱۰لوکیشــن اصلی و فرعی در تهران و
حومه از لوکیشنهای این سریال بودهاند.
نگارش این ســریال کمــدی برعهده حســین ترابنژاد و
احسان لطفیان بوده که بخشی از این موقعیت با جابهجایی
شخصیتها در طول داستان ،رخ میدهد .این سریال نگاهی
گذرا به دفاع مقدس دارد و مضامین اجتماعی با زبانی شیرین
در آن طرح میشود.
کامبیز دیرباز ،بهرام افشاری ،پروانه معصومی ،نادر سلیمانی،
سیروس گرجستانی ،کاظم سیاحی ،مریم سعادت ،سوگل
قالتیان ،معصومه رحمانی ،صحرا اسدالهی ،مصطفی ساسانی،
وحید آقاپور ،اسداله یکتا و شهره سلطانی ترکیب بازیگران
سریال تلویزیونی «شرایط خاص» را تشکیل میدهند.

«آبان» یک ماه دیگر کلید میخورد
اسماعیل عفیفه؛ تهیهکننده سینما و تلویزیون ،در تدارک ساخت سریال جدید خود به کارگردانی ابراهیم
شیبانی است .اسماعیل عفیفه درخصوص جدیدترین وضعیت سریال «آبان» به خبرنگار «صبا» گفت :در
حال حاضر سریال«آبان» در مراحل نهایی نگارش فیلمنامه قرار دارد و ما در مرحله پیشتولید هستیم و تالش
میکنیم که کار در اول بهمنماه تصویربرداری خود را آغاز کند.
او درخصوص بازیگران این مجموعه ادامه داد :درخصوص بازیگران هنوز شخص خاصی نهایی نشده است و در
حال مذاکره با بازیگران هستیم.
گفتنی است؛ اسماعیل عفیفه پیش از این تهیهکنندگی سریالهای ازجمله «در مسیر زایندهرود»« ،زمانه»،
«میوه ممنوعه»« ،پریا»« ،آنام» و ...را برعهده داشته است.

رسیال طنز کارگردان «مینو» درحال نگارش است
سریال بیست قســمتی «م.ک» به نویسندگی محسن
ملکی و حســین حقیقی و کارگردانی امیرپوروزیری
و تهیهکنندگی محمدرضا شــفاه این روزها در مرحله
نگارش قرار دارد.
امیر پوروزیری که بهتازگی سریال «مینو» به کارگردانی
وی از شبکه اول سیما در حال پخش است ،درخصوص
سریال جدید خود به «صبا» گفت :سریال «م.ک» یک
طنز موقعیت و بامزه از یک خانواده اســت که به خاطر
یک اتفاق همه چیز خود را از دست داده و برای جبران
به تکاپو میافتند.
در حال حاضر  ۱۲قسمت از ســریال به نگارش درآمده
اســت و اگر وضعیت همین طور پیش بــرود بهزودی
کارهای پیشتولید را آغاز خواهیم کرد.
او درخصوص زمان پخش و تولید این سریال ادامه داد:
ما پیشنهاد دادیم که این سریال برای ماه رمضان تولید
شود ،ولی باید دید شرایط چگونه پیش خواهد رفت.

مهرانرجبی
بهخانوادهمحترمآقایرنجبر
پیوست
صبا« :خانواده محترم آقای رنجبر»
عنوان هفدهمین اپیــزود از فصل دوم
مجموعه تلویزیونی «محکومین» بــه تهیهکنندگی بهروز
مفید و کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی است که با حضور
بازیگرانی چون مهران رجبی ،سینا رازانی ،مهسا هاشمی و
الله صبوری در حال فیلمبرداری است.
تصویربرداری  ۲۳اپیزود دیگر از این مجموعه چهلاپیزودی
باقی مانده که پیشبینی میشد در بهار ۹۸به پایان برسد .در
هر اپیزود از فصل دوم «محکومین» داستانی مستقل روایت
میشود اما محور اصلی آن مجازات جایگزین حبس ،خانواده و
بحران طالق است .مجید اسماعیلی پارسا و امیرمحمد عبدی
کار نگارش فیلمنامه این مجموعه را بر عهده دارند.
گفته میشــود مراحل فنی این مجموعه بهصورت همزمان
در حال انجام اســت و تاکنون حدود ۳۰درصد از آن انجام
شده است.
«محکومین »۲مردادماه امسال در منطقه اطراف اسالمشهر
کلید خورد و با حضــور نزدیک به  ۵۰۰بازیگــر در بیش از
دویست لوکیشــن مختلف در تهران فیلمبرداری میشود.
افزون بــر این هــر قســمت از «محکومین »۲موســیقی
جداگانهای دارد که همزمان با فیلمبرداری و تدوین در حال
ساخته شدن است.
تهیهکننده فصــل دوم «محکومین» پیشبینی میکند در
صورت پیش رفتن براســاس برنامهریزی صورتگرفته این
مجموعه سال ۹۸در فهرست شبکه یک سیما قرار گیرد.

نخستین تصاویر رسیال نوروزی سعید آقاخانی منترش شد

مجموعه تلویزیونی «نون.خ» به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیهکنندگی مهدی فرجی برای پخش در ایام نوروز ۹۸از شبکه یک سیما
آماده میشود .تصویربرداری این سریال نیز از اواخر آذرماه امسال آغاز شده است.
سعیدآقاخانى،حمیدرضاآذرنگ،فریدهسپاهمنصور،علىصادقى،هومنحاجعبدالهى،نعیمهنظامدوست،سیروسمیمنت،علىصالحى،
پاشا جمالى ،نسرین مرادى ،هدیه بازوند ،ندا قاسمى ،صبا ایزدپناه ،شیدا یوسفى ،وحید قاضىزاهد و ...ازجمله بازیگران این سریال نوروزی
هستند و بهزودی بازیگران شناختهشده دیگری نیز به این مجموعه خواهند پیوست.
فیلمنامه سریال نیز توسط امیر وفایی به نگارش درآمده است.
این مجموعه تلویزیونی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۱۶قسمت ۵۰دقیقهای برای پخش در ایام نوروز ۹۸از
شبکه یک سیما تولید میشود.
به گزارش «صبا»؛ آقاخانی پیش از این در تلویزیون کارگردانی سریالهای «عید امسال»« ،زن بابا»« ،راه در رو»« ،خوشنشینها»،
«نقطه سرخط»« ،دزد و پلیس»« ،خروس»« ،روزهای بد ،بهدر»« ،بیمار استاندارد» و «شب عید» را به عهده داشته که اغلب ازجمله
ل آقاخانی در مقام کارگردان محسوب میشود .فرجی نیز پیش از این
سریالهای پربیننده سیما بودهاند« .نون.خ» یازدهمین سریا 
سریال «لژیونر» را تهیه کرده است.
سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از :مجرى طرح :حسن مصطفوى ،مدیرتصویربردارى :امیرمعقولى ،صدابردار :محمد شاهوردى ،طراح
گریم :عباس عباسى ،طراح صحنه :امین جهانی ،طراح لباس :پگاه ترکى ،دستیار کارگردان :مصطفى تنابنده ،برنامهریز :ساناز بصیر،
عکاس :کوروش جوان ،دستیار تولید :محمدرضا دلنوازى.

کیــوسک

پیش تولید

سریال نمایش خانگی «مانکن»
آغاز شد

صبا :پیشتولید ســریال «مانکن» به کارگردانی حسین
سهیلیزاده برای پخش در شبکه نمایش خانگی آغاز شد.
مجموعه «مانکن» در ۲۶قسمت نگاشته شده و در خالصه
داستان این مجموعه آمده است :همیشه عشقهای بزرگ و
زیبا ،دشمنان بزرگ و مخوف داشتهاند.
اسامی بازیگران این سریال پس از انتخاب در هفتههای آتی
اعالم خواهد شد.

«سامو بندری» در ۱۳قسمت
بهسیمافیلمتحویلدادهشد

باشگاه خبرنگاران جوان :علیرضا سبطاحمدی؛ تهیهکننده
مجموعه تلویزیونی «سامو بندری» ،درباره آخرین وضعیت ساخت و
تولید این سریال اظهار کرد :مراحل تولید مجموعه تلویزیونی «سامو
بندری» در ۱۳قسمت به پایان رسید.
او با بیان اینکه تمام کارهای فنی آن تمام شده ،افزود :این مجموعه
را به سیمافیلم تحویل دادهایم.
تهیهکننده سریال تلویزیونی «همسایهها» درباره جزییات پخش
مجموعه «سامو بندری» گفت :پخش و انتخاب شبکه این سریال بر
عهده معاونت سیماست و آنها باید بگویند در چه ساعتی و از چه
شبکهای پخش میشود.

مروری بر زندگی یکی از مفاخر کشور
در «فرزانگان فرهنگ»

صبا :برنامه «فرزانگان فرهنگ» دریچهای به زندگی و آثار مفاخر ایران
زمین است که هر هفته به معرفی یکی از مفاخر کشور میپردازد و این
هفته «فرزانــگان فرهنگ» در مورد مجتبــی مینویتهرانی صحبت
میکند.
مجتبی مینویتهرانی استاد دانشگاه تهران ،رایزن فرهنگی ایران در
ترکیه و رئیس تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ و سرپرست علمی بنیاد
شاهنامه فردوسی بوده است.
این برنامه با اجرای بهروز رضوی ،دریچهای را به زندگی و آثار مفاخر
فکر و فرهنگ هنر ایران زمین گشــوده است و از مراحل زندگی و آثار
اندیشمندان ایرانی سخن میگوید.
مخاطبان رادیو فرهنگ میتوانند برنامــه «فرزانگان فرهنگ» را هر
دوشنبه ساعت ۱۶:۳۰بشنوند.
«فرزانــگان فرهنگ» در گــروه تولیــد و تامین رادیــو فرهنگ به
تهیهکنندگی سیدمحمد حسینیباغسنگانی تولید و پخش میشود.

پولهایی شبههدار وارد شبکه نمایش خانگی شدهاند
برنا  :مهران مهام گفت :اگر روند تولید آثار در شبکه نمایش خانگی به این
شکلکهمشخصنیستسرمایههاازکجابرایتولیدآثارفراهممیشودادامه
داشته باشد ،آسیبی جدی به تلویزیون و سینما وارد خواهد شد .برای ساخت
این مجموعه از بازیگران تکراری استفاده شده است چرا که تعداد بازیگران
طنز همیشه کمتر از دیگر بازیگران بوده و ما در این مدت که مشغول انتخاب
بازیگر بودیم در شرایطی قرار داشتیم که بر سر انتخاب بازیگر بین ما و دیگر
همکاران جدالی جدی وجود داشت .در حال حاضر سه سریال کمدی در
شبکه نمایش خانگی ساخته میشود و این در حالی است که تعداد بازیگران
کمدی ما بسیار اندک اســت و واقعاً در این شرایط انتخاب بازیگر مناسب
بسیار سخت میشــود چرا که اکثر بازیگران کمدی مشغول کار هستند.
بهطور کلی در همه جای دنیا تعداد بازیگران کمدی کم است ،در گذشته
وقتی تنها سینما و تلویزیون در رقابت بودند وضعیت به این شکل نبود ولی
با وجود شبکه نمایش خانگی نرخ بازیگران بسیار بیمنطق شده و وقتی در
شبکه نمایش خانگی پولهایی شبههدار وارد این عرصه شدهاند نمیشود با
این شبکه رقابت کرد و بیشتر بازیگران بهدلیل شرایط خوب مالی به شبکه
نمایش خانگی گرایش پیدا میکنند.

