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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

میز مصاحبه

سریال های جدید نمایش خانگی

گرمای سریالها درسرمای زمستان
مریم ضیغمی -بازار سریال سازی در شبکه نمایش خانگی به شدت داغ است و فع ً
ال وضعیت
خوبی دارد و تعداد زیادی ستاره را از سینما به سمت خودش کشیده است؛ از نیکی کریمی ،شهاب
حسینی و محمدرضا گلزار گرفته تا لیال حاتمی و بهرام رادان .مردم به خرید هفته ای یک بار این
سریال ها عادت کرده اند و در هر بار مراجعه از تولیدات جدید شبکه نمایش خانگی می پرسند.

برای مخاطبان شبکه نمایش خانگی اسم کارگردان و بازیگران اثر خیلی مهم است .برخی روی
جلد دنبال اسم کارگردان و عکس بازیگر مورد عالقه شان هستند .همچنین خیلی از کارگردان
ها به دالیل مختلف به سمت شبکه نمایش خانگی گرایش پیدا کرده اند .در مطلب پیش روی تان
 3سریال جدید را معرفی کردیم که در سرمای زمستان گرما را به شبکه نمایش خانگی می آورند.

«قطعه های ناتمام» کلید خورد
ضیغمی -مجموعه «قطعه های ناتمام» به تهیه کنندگی و کارگردانی «سعید ابوطالب» در
لوکیشن های خارج از کشور کلید خورد.مسئول روابط عمومی این مجموعه به خبرنگار
ما گفت :ضبط مجموعه «قطعه های ناتمام» که برای پخش در تعطیالت نوروز سال ۹۸
از شبکه یک سیما تولید می شود در خارج از کشور آغاز شده است«.مریم عرفانیان»
اظهارکرد :بخش های خارجی این رئالیتی شو که کاری در ابعاد بین المللی است با
حضور بازیگران شاخص خارجی در کشور های ترکیه ،آذربایجان ،هند ،تاجیکستان،
ازبکستان و ...ضبط و بخش دوم کار همزمان در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان،
شیراز ،کاشان و تبریز در بهمن تصویربرداری می شود.به گفته وی ،این رئالیتی شو در قالب یک
فیلم  -مسابقه با حضور بازیگرانی از چند کشور و شاخص سینما و تلویزیون ایران است.

نمایش در خانه

«کاتیوشا» را به خانه ببرید
فیلمسینمایی«کاتیوشا»واردشبکهنمایشخانگیشد.اینفیلمساختهعلیعطشانیاست
و بازیگرانی همچون احمد مهرانفر ،هادی حجازیفر ،لیال اوتادی ،میترا حجار ،ارژنگ
امیرفضلی و بیژن بنفشهخواه درآن حضور دارند .داستان درباره علی کاتیوشا مردی میان
سال است که در جنگ هشت سال دفاع مقدس حضور داشت .او در صفح ه اینستاگرامش
حرفهای سیاسی و جنجالی را به دهها هزار مخاطبش میزند و اتفاق هایی رخ می دهد.

همگام با جشنواره

نهنگ آبی

«نهنگ آبی» اولین سریال نمایش خانگی جیرانی؛ کارگردان کهنه
کار و نامآشنای سینمای ایران که دو تجربه موفق «مرگ تدریجی
یک رویا» و «تعبیر وارونه یک رویا» را در تلویزیون پشت سر گذاشته و
ترجیح داده است سومین سریال خود را به نمایشخانگی بیاورد .نام
فریدون جیرانی و حضور بازیگرانی همچون لیال حاتمی ،ساعد
سهیلی ،ویشکا آســایــش ،مصطفی زمــانــی ،آزاده
صمدی ،حسین یــاری ،فرهاد آییش ،دیبا زاهدی،
الهام کردا و ماهور الوند شانس موفقیت این سریال را
باال برده اند .شرکت «هنر اول» به عنوان پخشکننده
این سریال یک تیم حقوقی را مامور ثبت کپیرایت
جهانی این اثر پرهزینه کرده است .پخش این سریال
یشود.
ب هزودی شروع م 
درباره داستان « :نهنگ آبی» یک سریال پرتعلیق است
که شنیده می شــود جیرانی
قسمت اول آن را کوبنده
شروع کرده و اتفاقات سریال
حاصل اقدام یک هکر با بازی
متفاوت ساعد سهیلی است.
آرمــیــن دانــشــجــوی تیزهوش
رشته کامپیوتر نمیتواند با
آدم ها ارتباط برقرار کند و بیشتر وقتش
را با سایت کتاب خوانی اش که ساخته
است می گذراند.

رقص روی شیشه

سریال «رقــص روی شیشه» ملودرامی اجتماعی و عاشقانه است
که به کارگردانی مهدی گلستانه و تهیه کنندگی پیمان جعفری به
زودی راهی شبکه نمایش خانگی می شود .مهدی
گلستانه که سابقه دستیاری کارگردانهای بزرگی
همچون شادروان ضیاءالدین دری را در کارنامه اش
دارد و در سینما سه فیلم «دردسر
ب ــزرگ»« ،نازنین» و «نقطه کور»
را کــارگــردانــی کـــرده بــازیــگــران
مطرحی همچون بــهــرام رادان،
مهتاب کرامتی ،امیر آقایی ،میترا
حجار ،مهرداد صدیقیان ،ستاره اسکندری ،حامد
کمیلی ،هدی زینالعابدین ،سحر قریشی ،همایون
ارشادی ،بیتا فرهی و جواد یحیوی را در فهرست
بازیگران «رقص روی شیشه» قرار داده است.
درباره داستان :این سریال را میتوان دومین
شانس موفقیت در نمایشخانگی در کنار
سریال جیرانی دانست ،به خصوص این
که از داستانی همهپسند و البته فضای
حاکم بر سریالهای موفق صادراتی ترکیه
و حتی سطح کیفی و ساختاری باالتری
نسبت به نمونه خارجی برخوردار
است.

احضار

به تازگی اولین قسمت «احضار» در شبکه نمایشخانگی توزیع شده
است و امیدواریم چنان کیفیتی داشته باشد که عالوه بر بازگشت
سرمایه ،به چهره شدن بازیگران آن بینجامد.
«احضار» یک تجربه جدید و البته ریسک بزرگ
در سینما و نمایشخانگی ایــران است .سالها
بعد از درگذشت زنــدهیــاد ساموئل خاچیکیان
که به نوعی استاد اضطراب و دلهره سینمای
ایران بود ،اینبار «رامین عباسیزاده» در مقام
کارگردان پا را فراتر گذاشته و با «احضار» به سراغ
نمایش ارواح و اجنه در شبکه نمایشخانگی رفته
است .الهه جعفری ،شهریار ربانی ،کیمیا مالیی ،بنیامین پیروانی،
یاسمن همتی ،حسین صیف ،نرگس امینی ،شیما مــرزی ،مریم
عباس زاده ،سهیل محمودی ،بهارخانی و سلیمه رنگزن بازیگران
این سریال هستند.
درباره داستان :این سریال اولین سریال ایرانی
با موضوع ترسناک اجنه ،روح و ارتــبــاط با
ارواح و درباره آن آمده است :اغلب ترس ها با
شناخت از بین می روند اما ترس هایی که تا
مرگ ناشناخته می مانند هرگز رهای مان نمی
کنند.باید دید عباسیزاده چگونه از پس ژانر
وحشت در مقام کارگردانی برآمده است.

زهرمار

سیدجواد رضویان با «زهرمار» به سی و
هفتمین جشنواره فیلم فجر می رود و
جواد نوروزبیگی اولین ساخته سینمایی
او را تهیه کرده است .فیلم نامه این اثر
را پیمان عباسی نوشته است.
بازیگران  :سیامک انصاری ،شبنم مقدمی ،شقایق فراهانی و حسین محب اهری.

خالصه داستان  :رضا ،دفتردار میانسالی که به تازگی به تهران نقل مکان کرده است و
رهی ،همکالسی اش را میبیند که هنوز از او کینه به دل دارد ،در شرایطی که رضا تالش
میکند از او دلجویی کند ،رهی دسیسهای را طراحی و رضا را در گرفتاری بزرگی اسیر
میکند .رضا برای حل این مشکل بزرگ مجبور میشود چند ساعتی با زنی درد کشیده
و درمانده به اسم ساغر در یک سفر درونشهری برای پیدا کردن رهی همراه شود که این
همراهی بستر حوادث غیر قابل پیشبینی می شود.

فجر نامه
از این شماره تا پایان سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر قصد داریم اخبار و نقل قول های مهم
سینما و تلویزیون را درباره این رویداد مهم در اختیارتان قرار می دهیم.
* «خون خدا» به عنوان دومین فیلم بلند سینمایی مرتضیعلی عباسمیرزایی یک درام اجتماعی
است که فیلم برداری آن در تهران انجام شده و اکنون مراحل فنی نهایی آن در حال انجام است تا
نسخه آماده نمایش به جشنواره تحویل داده شود.
* بعد از فیلم کوتاه «تشریح» دو فیلم کوتاه دیگر به نام های «تو هنوز اینجایی» و « »Sبا انتشار
بیانیهای از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر انصراف دادند.
* «دیدن این فیلم جرم است!» یک فیلم سیاسی است که به ماجرای یک گروگان گیری میپردازد.
این فیلم برای نخستین بار در بخش «نگاه نو» سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش
درخواهد آمد.

