اخبار هنري
پخش "نود" قطع نمیشود
مرتضی میرباقری اعالم کرد برای تامین منابع
مالی تولید برنامه در سیما مذاکراتی با مجلس
شورای اسالمی داشته اند.
مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی
درباره پاس���خ به انتقادها نسبت به تبلیغات
های تلویزیونی همچون
بیش از حد در برنامه
ویژه برنامه جام جهانی فوتبال " "۲۰۱۸اظهار
کرد :اسپانس���ر نه تنها در این برنامه بلکه در
دیگر برنامههای پرمخاطب مثل "دورهمی"
ها را تقبل
و "خندوانه" سعی می کند هزینه
کند تا ظرفیت برنامه سازی را باال ببرد .در این
برنامههای پربیننده به دلیل عالقه اسپانسر و
ها ،تعاملی بین ما و اسپانسرها شکل می گیرد.
همچنین هزینه باالی برنامه
وی اضافه کرد :بودجه جاری سازمان صداوسیما اقتضا نمی کند که ما مستقل به سمت این
ها برویم .خود ما درصدد این هس���تیم که تاثیر اسپانسرها به حداقل خود برسد البته
برنامه
مدیریت برنامه اصال دست اسپانسرها نیست ولی ما برای اینکه تاثیرات را مدیریت کنیم باید
هایی که بودجهها را تصویب می کنند متقاعدشان کنیم دست ما
تالش کنیم با توجیه حوزه
های پرهزینه بازتر بگذارند.
را در برنامه
معاون سیمای رسانه ملی با اشاره به ساخت س���ریالها از طریق سرمایه گذاری اسپانسرها
تصریح کرد :ساخت یک س���ریال پرهزینه چهل برابر سریالهای عادی و عمومی هزینه می
برد و اگر ما بخواهیم هر س���ال چنین سریالی داش���ته باشیم باید منابعی در اختیار داشته
ها را انجام
باش���یم و چون در حال حاضر این منابع مالی را نداریم اسپانسرها این پشتیبانی
می دهند.
میرباقری درباره پایان برنامه " "۲۰۱۸و آغاز دوباره "نود" هم یادآور ش���د" :نود" با اجرای
فردوس���ی پور همچنان ادامه دارد ،مخاطب رضایت کامل از برنامه " "۲۰۱۸داشته است و
با تعامل عالی که بین آقای فروغی مدیر ش���بکه سه ،گروه ورزش و آقای فردوسی پور وجود
دارد "نود" با شتاب بیشتری ادامه پیدا می کند.

تصویربرداری "گشت ویژه" ادامه دارد

تهیه کنن���ده "گش���ت وی���ژه" از ادامه
تصویربرداری این س���ریال ت���ا  ۲ماه آینده
خبر داد و یادآور شد فیلمنامه این مجموعه
همزمان با ضبط س���ریال در حال بازنویسی
است.
س���عید پروینی تهیه کننده سریال "گشت
ویژه" با اش���اره به روند تولید این سریال به
کارگردانی مهرداد خوش���بخت گفت :سریال
"گشت ویژه" اثری  ۱۳قس���متی و اپیزودیک
است که یک تم اصلی هم دارد.
وی ادامه داد :بازیگران قصه اصلی س���ریال
فرهاد قائمیان ،برزو ارجمند ،امیررضا دالوری ،بهرام ابراهیمی ،س���ارا خوئینیها و شهین
تسلیمی هستند و همچنین بازیگران دیگری هم در هر قسمت حضور دارند.
تهیه کننده سریال "گش���ت ویژه" اظهار کرد :لوکیشن اصلی سریال یک کالنتری است و
لوکیشنهای متنوع و تک سکانسی هم در سریال زیاد هستند.
پروینی درباره زمان تصویربرداری این سریال بیان کرد :سریال "گشت ویژه" تا  ۲ماه آینده
ضبط و تصویربرداری می ش���ود و همزمان با تصویربرداری نیز محمدرضا ریاحی و حمید
برزگر فیلمنامه را بازنویسی می کنند.
وی در پایان درباره س���ریال "بازگش���ت" که به کارگردانی حسین نمازی و تهیه کنندگی
خودش ساخته ش���ده است نیز یادآور شد :این سریال نیز در مرحله صداگذاری و موسیقی
است و احتماال تا ابتدای مهرماه آماده پخش خواهد شد.
سریال پلیسی "گشت ویژه" به سفارش ناجا تولید می شود و داستان چهار مامور یک اداره
شوند .این سریال طبق برنامهریزی
های شهری می
پلیس آگاهی اس���ت که درگیر عملیات
انجام شده در هفته نیروی انتظامی روی آنتن خواهد رفت.

 تصویربرداری  ۱۵درصد از فصل دوم "روزهای بیقراری"

 ۱۵درصد از تصویربرداری فصل دوم مجموعه تلویزیونی "روزهای بیقراری" پش���ت س���ر
گذاشته شد.
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"روزه���ای بیق���راری
 "۲ی���ک مل���ودرام
خانوادگ���ی پرتعلیق
است که ظرف سه هفته
گذشته به کارگردانی
کاظم معصومی و تهیه
کنندگی امیرحس���ین
شریفی کلید خورده و
تاکنون  ۱۵درصد از این
سریال جلوی دوربین رفته است.
بر با حضور
پور ،کاظم هژیرآزاد ،صفا آقاجانی ،امیر حق
سارا صوفیانی ،مجید واشقانی ،سعید نیک
افس���انه بایگان و حمیدرضا آذرنگ از بازیگران فصل دوم "روزهای بیقراری" هس���تند و برخی
پیوندند.
بازیگران دیگر و از جمله بازیگران بومی تبریز و مشهد نیز به زودی به گروه می
 ۱۵درصد از تصویربرداری "روزهای بیقراری  "۲انجام شده و تاکنون اغلب بازیگران جلوی
اند .بخش عمده ماجراهای س���ریال در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز روایت
دوربین رفته
گذرد" .روزهای بیقراری  "۲به سفارش
شود و بخشی از داستان هم در مش���هد مقدس می
می
شود.
ها و مرکز صداوسیمای آذربایجان شرقی (تبریز) تولید می
معاونت سیمای استان
در روزهای اخیر فصل اول س���ریال "روزهای بیقراری" که اولین بار زمستان  ۹۵روی آنتن
رفت از شبکه "آیفیلم" در حال بازپخش است و فصل دوم این سریال برای پخش در نیمه
شود.
دوم سال از شبکه اول سیما آماده می
در خالصه داستان "روزهای بیقراری  "۲آمده است:
سارا که از همسر س���ابقش جدا شده ،متوجه میشود که در کودکی در موقعیتی بحرانی از
خانواده واقعی خود جدا شده است .سارا در پی یافتن خانواده و هویت واقعی اش عازم تبریز
میشود .فرشی نفیس که قدمتی صد ساله دارد و یادگار مادر و مادر بزرگ اوست ،تنها نشانه
سارا در راه یافتن گذشته و هویتش است...

 "جان لیلی" به خط آخر رسید

فیلمبرداری تله فیلم "جان لیلی" به نویس���ندگی و کارگردانی کرامت پورشهسواری که در
شمال کشور و بیابانهای اطراف ورامین انجام شده بود ،پایان یافت.
پورشهسواری بیان کرد :فیلمبرداری این اثر با سختی زیادی پیش رفت زیرا شرایط زمانی،
های "جان لیلی" که بیشتر در فضای خارجی بود،
گرمی بیش از حد هوا و همچنین لوکیشن
این کار را برایمان سخت کرده بود.
در خالصه قصه آمده اس���ت" :ننه آقا پیرزنی مهربان و دوس���ت داش���تنی اس���ت که از
محبوبیت زیادی در بین اهالی
روس���تا برخوردار است .او به
تنهایی در یک روستای زیبای
شمالی زندگی می کند و مدتی
اس���ت که از تنها پسر خود که
مرزبان است ،خبری ندارد .در
این ش���رایط همرزم و دوست
صمیمی یحیی که حامل خبر
مهمی اس���ت وارد روستا می
شود و مردم روستا متوجه می
شوند که یحیی شهید شده و
اینک پیکر او دس���ت اشرار است .آنها سعی می کنند مانع رسیدن این خبر به ننه آقا شوند
زیرا دوس���ت ندارند غم ننه آقا را ببینند و اعتقاد دارند ننه آقا که در جوانی نیز شوهر خود
را در دفاع مقدس از دس���ت داده است ،نمی تواند این غم را تحمل کند .سرانجام قصه مسیر
جدیدی را پیدا می کند"...
بازیگران جان ليلي عبارتند از :به���ادر زمانی ،امین ایمانی ،فریده دریامج ،محمد عمونژاد،
صنم سرمد ،ابوذر آستانه ،مهدی سینا و تعدای از بازیگران بومی گیالن.

 خواننده جوان پاپ با آلبومي در راه

ش���ايان محمديان خواننده  17ساله موسيقي پاپ فرزند
ش���اهرخ محمديان-كه خودش نيز از خوانندگان پاپ
محسوب ميش���ود -درصدد اس���ت تا به زودي اولين
آلبومش را روانه بازار موسيقي نمايد.
ش���ايان كه با حمايت پدر هنرمندش چند سالي است
مراحل سلفژ و صدا س���ازي را نزد استادان موسيقي فرا
ترين خوانندهگان
گرفته ،ميخواهد به عنوان یکی از جوان
موسيقي پاپ آلبومش را تهيه و توليد نمايد.
كند تا
او با حساسيت در شعر ،آهنگ و تنظيم تالش مي
كاري در خور تقديم مخاطبان خود نمايد.

