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خـبـرتلویزیون
«عامرت فرنگی» جایگزین
«وفا» در شبکه افق میشود

بعد از اتمــام فصل اول ســریال پرمخاطب «پدر» بــه کارگردانی بهرنــگ توفیقی و

صبا :با پایان مجموعــه تلویزیونی
«وفا» ،ســریال «عمارت فرنگی» از ساختههای
محمدرضا ورزی روی آنتن شبکه افق میرود.
این سریال در ۱۵قسمت و با تهیهکنندگی علی
لدنی ساخته شــده و بازیگرانی همچون سعید
نیکپور،احمدنجفی،محمدمطیع،محمدابرهی،
سپیده گلچین ،حسین نورعلی ،چنگیز وثوقی،
خسرو فرخزادی ،فریده دریامج ،مسعود عجمی،
صنم نکواقبال ،میرطاهر مظلومی و اتابک نادری
در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
خط اصلی داستان ســریال «عمارت فرنگی»،
اتفاقات دوران ســلطنت رضاشاه است که مابین
سالهای  ۱۲۹۶تا  ۱۳۲۰میگذرد.
داستان ســریال با امضای قرارداد  ۱۹۱۹شروع
میشــود یعنی از جایی که وثوقالدوله آن را به
سرانجام میرساند ،اما آیتاله سیدحسن مدرس
بهشــدت با آن مخالفت میکند و این مخالفت
سبب به وجود آمدن موجی از اعتراضات میشود؛
اعتراضاتی که وثوقالدولــه را وادار به لغو قرارداد
میکند...
مجموعه «عمارت فرنگی» هر شب بهجز جمعهها
ساعت ۲۳:۳۰از شبکه افق پخش میشود و تکرار
آن هم ســاعتهای  ۹:۳۰و  ۱۵:۳۰روز بعد روی
آنتن میرود.

مطرح کردند.

مهدی سلطانی ،لعیا زنگنه ،سینا مهراد ،مســعود فروتن ،نیما رئیسی ،مجید مشیری،

بازگشت مسعود فراستی
به قاب تلویزیون

«پدر» بودند.

تهیهکنندگی حامد عنقا ،سازندگان این سریال خبری مبنی بر ساخت فصل دوم آن را
حامد عنقا؛ تهیهکننده سریال«پدر» درخصوص جزییات ساخت فصل دوم به «صبا»

فصلدومرسیال«پدر»
درمرحلهنگارشقراردارد

گفت :در حال حاضر ما مشغول طراحی و نگارش فصل دوم این سریال هستیم.

او درخصوص بازیگران فصل دوم ادامه داد :چون هنوز کار طراحی و نگارش فیلمنامه و
موضوع نهایی نشده و در دست کار قرار دارد ،درخصوص بازیگران تصمیمی گرفته نشده

و بعد از اتمام کار نگارش درخصوص بازیگران اقدام خواهیم کرد.

گفتنی است سریال «پدر» در مورد جوانی به نام حامد بود که که طی یک ماجرا درگیر
داستانی عشقی میشود .او بهخاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمامعیار است
ناچار سر یک دوراهی قرار میگیرد که باید دست به انتخابی سرنوشتساز بزند.

بیژن امکانیان و با معرفی ریحانه پارسا در نقش لیال از بازیگران اصلی فصل اول سریال

صبا :شــبکه چهار ســیما اقدام به
پخش مجله زنــده تصویری «شــبهای هنر» کرد که
در پنج برگ به تئاتر ،موســیقی ،شــعر ،کتاب و سینما
خواهد پرداخت.شبکه چهار سیما از ۱۴مهرماه اقدام به
پخش مجله زنده تصویری «شبهای هنر» کرد که در
پنج برگ به تئاتر ،موسیقی ،شعر ،کتاب و سینما خواهد
پرداخت« .شبهای هنر» برنامه جدید شبانه گروه ادب
و هنر شبکه چهار سیماست که ســاعت ۲۳هر شب با
یک تیم تهیه و اجرای مختلف به سراغ تئاتر ،موسیقی،
شعر ،کتاب و سینما میرود .شنبهشبهای این برنامه
به حوزه تئاتر اختصاص دارد و تهیهکنندگی آن را امیر
قمیشی عهدهدار اســت .مجری تئاتری شبهای هنر
پیام دهکردی است و در قســمت اول میزبان دو چهره
شناختهشده حوزه تئاتر ،حسین مسافرآستانه و کوروش
سلیمانی میشــود و با آنها درخصوص «گرانی بلیت
تئاتر» به گفتوگو میپردازد.
یکشنبهشــب موســیقی بــا اجــرای رضــا مهدوی
و تهیهکنندگــی حبیباله ذوالفقاری ،دوشنبهشــب
شعر با اجرای ســعید بیابانکی و تهیهکنندگی کوروش
انصاری ،سهشنبهشــب کتاب با اجرای مسعود دیانی و
تهیهکنندگی حسین شاهمرادی ،چهارشنبهشب سینما
با اجرای مسعود فراستی و تهیهکنندگی سلمان وکیلی
بهترتیب سایر شبهای مجله شامگاهی «شبهای هنر»
را تشکیل میدهند.
«شبهای هنر» برنامه جدید شبکه چهار در حوزه ادب
و هنر است که از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۳بهصورت
زنده از شبکه چهار سیما پخش میشود.

جزییاتجدیدازفصلدوم
رسیال«آوایباران»
دیروز خبری مبنی بر ساخت فصل دوم سریال «آوای باران» منتشر شد که قرار است فصل دوم این سریال با بازی
متفاوت الهام چرخنده ساخته شود .محمد هاشمیاصل؛ تهیهکننده سریال «آوای باران» در گفتوگو با «صبا»
گفت :در حال حاضر این جزییات خالف واقع است .ما فقط سیناپس اولیه و طرح اولیه کار را آماده کردیم ،حتی
هنوز فیلمنامه به مرحله نگارش درنیامده است که حضور بازیگران قطعی شود.
او ادامه داد :ما در فصل دوم به موضوع حاشیهنشینی و آسیبهای اجتماعی خواهیم پرداخت و این موضوعات
در مرکز توجه ما قرار دارند.
گفتنی اســت؛ فصل اول ســریال «آوای باران» به کارگردانی حســین ســهیلیزاده و تهیهکنندگی محمد
هاشمیاصل سال ۹۲از شبکه سه سیما پخش شــد و بازیگرانی مثل :حمیدرضا پگاه ،سام درخشانی ،مهران
احمدی ،آزاده زارعی ،الهام چرخنده ،سیاوش خیرابی ،مهران رنجبر و ...در آن به ایفای نقش پرداختند.

«بچه مهندس» به نگارش
فاز سوم رسید
مهر :حسن وارسته نویسنده «بچه
مهندس» به کارگردانی علی غفاری درباره نگارش این
سریال که این روزها فاز دوم آن در حال ساخت است،
گفت :من از زمانی که قصه فــاز دوم «بچه مهندس»
نوشته شده بود به این کار پیوستم و از همان زمان من و
امیر شاداب آن را بازنویسی کردیم و به این ترتیب حدود
۷۰درصد از فاز دوم بازنویسی شد.
به گزارش مهر او ادامه داد :برای فاز سوم متن از پیش
نوشتهشدهای وجود ندارد و الزم است بهطور کامل متن
فیلمنامه نوشته شود که تا چند روز دیگر وارد نگارش
فاز ســوم خواهم شد.این نویســنده همچنین درباره
داستان فاز سوم ســریال بیان کرد :در فاز سوم جوانی
شخصیت جواد را میبینیم که به سالهای آخر دهه۸۰
و اوایل دهه ۹۰مربوط میشود .او در دوره جوانی خود
وارد دانشگاه میشود و داستانهای این فاز با دانشگاه،
شغل ،هویت جوانی ،عشق و مسائل این دوران ارتباط
پیدا میکند.وارســته همچنین درباره نگارش سریال
«دنگ و فنگ روزگار» اظهار کــرد :این روزها در حال
پیشتولید سریال «دنگ و فنگ روزگار» هستیم که
قرار است به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیهکنندگی
امیر طالبیکاشانی ساخته شــود .او درباره زمان آغاز
فیلمبرداری این پروژه نیز توضیح داد :فعال تهیهکننده
و کارگردان مشــغول پیدا کردن لوکیشنها و انتخاب
بازیگران هستند و امیدواریم سریال در دهه اول آبان
کلید بخورد.نویسنده «دنگ و فنگ روزگار» در پایان
درباره نگارش این سریال اظهار کرد :وقتی کارگردان به
کاری اضافه میشود دیدگاههایی دارد که براساس آنها
متن دوباره تغییر میکند ،من هم آخرین بازنویســی
را تا شب ۱۶اردیبهشت انجام دادم و کار تحویل گروه
تولید شده است.

در گفتوگو با «صبا» مطرح شد

۳۰درصد از فیلمبرداری
«حکایتهای کمال» انجام شد
پخش مستند«شهیدثالث»
از شبکه مستند

صبا :مستند «شــهید ثالث» به تهیهکنندگی مصطفی
رزاقکریمی و کارگردانی حامد عزیزی آماده پخش از شبکه
مستند سیما میشود.
مســتند «شــهید ثالث» بــا تحقیــق اولیــهای از لیال
طهماســبخانی و فیلمنامهای از حامد عزیزی و علیرضا
اخالقی محصولی از شبکه مستند سیماست که بهزودی
آماده پخش میشود.
مســتند «شــهید ثالث» به زندگی و آثار مالمحمدتقی
برغانی و مبارزات و شهادت او میپردازد و تصویربرداری آن
بهتازگی در روستای برغان به پایان رسیده است .تدوین این
مستند چهلدقیقهای بهتازگی آغاز شده و بهزودی برای
پخش در شبکه مستند سیما آماده میشود.

باشگاه خبرنگاران جوان :قدرتاله صلحمیرزایی
کارگردان سریال ۱۵۰قسمتی «حکایتهای کمال» در
ارتباط با روند تولید این مجموعه گفت :از اوایل مردادماه
با ساخت دکور در شهرک سینمایی غزالی تصویربرداری
این مجموعه آغاز شد .تاکنون دو ماه ضبط داشتیم که
بیش از ۳۰درصد این مجموعه تصویربرداری شده است.
او درباره دکور این مجموعه گفــت :خانهها ،محلهها و
گذرهای دهه ۴۰در دکور این مجموعه دیدهشده که ۹۰
دکور در شهرک سینمایی ساختهشده است .به همین
دلیل بیشــتر تصویربرداری این مجموعه در شــهرک
سینمایی غزالی و حدود ۲۰درصد نیز در اطراف تهران
خواهد بود.صلحمیرزایی افزود :از دوشنبه۱۶مرداد تدوین
این مجموعه توسط محســن توکلی و شادی شایانفر
آغاز شــد تا همزمان با ضبط ،کار مراحل فنی مجموعه
نیز انجام شود.

کیــوسک
۳۵هزار نفر در سری جدید
«فرمانده» شرکت کردند

بزرگداشت حافظ شیرازی
در رادیو نمایش

صبا :به مناســبت روز بزرگداشــت حافظ پخش سریال
رادیویی «ســرای آب زده» از امروز در رادیو نمایش آغاز
میشود .نمایش رادیویی «سرای آب زده» را علی دنیوی
ساروی براساس زندگی لسانالغیب حافظ شیرازی شاعر
بزرگ ایرانزمین نوشته است.بیوک میرزایی ،رضا عمرانی،
رحمان باقریان ،محسن بهرامی ،شــهیندخت نجفزاده
و شــهریار حمزیان ازجمله بازیگران این نمایش رادیویی
هستند«.ســرای آب زده» به تهیهکنندگی داوود نقالنی،
کارگردانی جواد پیشگر ،صدابرداری رضا طاهری و افکتوری
محمدرضا قبادیفر از روز چهارشنبه ۱۸مهر ،ساعت18:30
از رادیو نمایش پخش میشود.

صبا :پس از فراخوان ثبتنام ســری جدید مســتند
مسابقه «فرمانده» ،بیش از ۳۵هزار نفر برای شرکت در
این مسابقه ثبتنام کردند .مستند مسابقه «فرمانده»
طبق اعالم سازندگان آن اواخر امسال قرار است همانند
سری گذشــته در منطقه سیستان و بلوچستان برگزار
شود.با بررسیهای به عمل آمده توسط تیم کارشناسی
این مستند مســابقه ،از میان ثبتنامکنندگان حدود
۶۰۰نفر بــرای مصاحبه حضوری انتخاب شــدند که
هماکنون برای انجام مراحل نهایــی انتخاب در تهران
بهســر میبرند.از میان افراد حاضرشــده در مصاحبه
حضوری۱۵ ،نفر برای مرحله نهایی انتخاب میشــوند
و بعد از انجــام رقابت میدانی و نفســگیر۱۰ ،نفر برای
شرکت در مسابقه اصلی و حضور در منطقه سیستان و
بلوچستان انتخاب میشوند.

