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هنر پس از انقـــاب ،همواره مامنی

مجتبی اردشیری

روزنامهنگار

برای آسیبشناسی جریانات مختلف
شاخههای متعدد آن و البته مقایسه

آماری با سالهای پیش از انقالب بوده

است .اگرچه نمیتوان از ارتقای شاخصههای کیفی هنر پس از انقالب به نسبت
روزگار پیش از انقالب غافل ماند اما باید پذیرفت که در سالهای اخیر ،بسیاری

از شاخههای هنر ،دســـتخوش نامالیماتی شدند که صدای اعتراض فعاالن آن

عرصه را بلند کرده است.

نگاهی به احواالت این روزهای هنرهای نمایشی در گفتوگو با  3هنرمند تئاتری

رکودتورمیدرتئاتر

انگلیسیهاســت ». ...نمیدانــم کار چهکســانی اســت ولــی تئاتــر ایــن روزهــا،
اصــا حــال و روز درســت و بســامانی نــدارد ...کــه طبیعــی اســت .جریانــی راه
انداختــه شــده (البتــه چندیــن ســال اســت) کــه بــا تقلیــل بودجــه تئاتــر ،راه را

ب ـرای حضــور چهرههایــی بنجــل ،ناآزمــوده و آموزشندیــده بــه تئاتــر بــاز کننــد

و متقدمــان ،پژوهشــگران و جریانســازهای تئاتــر را خانهنشــین یــا افســرده
کــرده ،کنــار بگذارنــد یــا ف ـراری دهنــد ...چــون بودجــه بــه یکچهــارم تقلیــل

یافتــه ،چطــور میتوانیــم هــم تئاتــر داشــته باشــیم و پُــزش را ضمنــا بدهیــم،
هــم هزینــه نکنیــم ،پــس بــا حضــور آدمهایــی مشــکوک و آوردن ســرمایههایی

در حوزه تئاتر ،قطعا ،سالنهای نمایش ،در قیاس با  40سال پیش ،از دادههای

بــادآورده و ریختوپــاش (کــه پــر واضــح اســت بــه چــه قصــد و هدفــی اســت) و

مقایسه با آن دوران نیستند؛ همچنانکه در روزگار کنونی ،درصد آگاهی و دانش

رو بــه مــوت میدهیــم ...تئاتــری الکچــری کــه همهچیــز در اختیــار دارد .از

بــا حضــور همــان چهرههــا کــه پیشــتر عــرض کــردم «خونــی تــازه» بــه ایــن تئاتــر

آماری باالیی برخوردار بوده و تعداد نمایشها و کیفیت نمایشـــنامهها نیز قابل

بیلبوردهــای آنچنانــی کــه ســازمان زیباســازی شــهرداری در اقصــی نقــاط شــهر

آکادمیک و البته تجربی کارگردانان ،نمایشنامهنویسان و دیگر فعاالن این رشته

در اختیارشــان میگــذارد تــا پخــش خبرهــای متفــاوت گاه بــه ظاهــر منفــی ! و

نیز با رشدی مثالزدنی مواجه است ،اما آیا این شرایط میتواند زمینههای رضایت

گاه مثبــت و امتیازاتــی کــه از مجــوز دادن بــه ایــن اعمــال خــاف عــرف و قانــون

کامل فعاالن این حوزه را در پی داشته باشد؟ یا ما را با یک رضایت خاطر مطلوب

از ســوی مســئوالن بدانهــا داده میشــود .درحالــی کــه تــو بایــد بــا ســختترین

در پاسخ به این پرسش مواجه کند که انقالب توانسته رسالت خود را در حوزهای

توپنجه نــرم کنــی تــا مثــا حرفــت را بزنــی
و غیرمتعارفتریــن شـرایط تنهــا دسـ 

مانند تئاتر ،بهخوبی به انجام برساند؟

برای پاســـخ به این دغدغهها ،به ســـراغ ســـه فعال این حوزه رفتهایم :هوشنگ

کــه ضــروری میدانــی و فقــط بـرای ریــاکاری و عوامفریبــی نیســت و بــا ترسهای

دانش آکادمیـــک ،تجربی و آگاهی از تاریخچه تئاتر از روزگار قدیم تا به امروز و

و فــردا نــق بــه جانــت نزننــد . ...هیــچ ارگان و ســازمان بــه ظاهــر فرهنگــی هــم

بیشــمار ،هــر شــبت را ســپری کنــی کــهمبــادا بــه تریــج قبــای کســی بــر بخــورد

توکلی ،میکائیل شهرستانی و داوود فتحعلیبیگی .سه شخصیتی که بهواسطه

َتــره برایــت خــرد نکنــد کــه خــود گرفتــار ســتیز بــا کســری بودجــه و دشــواریهای

فعالیت در دورههای مختلف ،گزینههایی درســـت و قابلتوجه برای پاسخ به این

فراوانــی اســت کــه نمیدانــد چگونــه مهندسـیاش کنــد و همــه میدانیــم کــه

دغدغهها هستند.

همهمــان بــدان مبتــا هســتیم.

هوشنگ توکلی ،بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر:
چرا حضور تئاتریها در تلویزیون کم شد؟

بلــه ،تئاتــر از نظــر کمیــت بســیار رشــد کــرده امــا کیفیتشــان را هــم میتوانیــم
بــا کارهــای ســالهای بســیار دور مقایســه کــرد؟ بیتردیــد نــه و فرامــوش نکنیــم

چهرههایــی کــه ســینمای دیــروز و امــروز مدیونشــان اســت از همــان تئاترهــای

متفــاوت امــا باکیفیــت فوقالعــاده ســر برآوردنــد . ...اگــر پیشــترها ،تئاتــر هنــر

ملــی ،کارگاه نمایــش ،تئاتــر اللــهزار و گروههــای متفــاوت اداره برنامههــای
ت عنوان گروههای مستقل برنامهسازی ساخته میشوند.
«پرویز کاردان» و ...تح 

تئاتریها به تلویزیون میروند

نیرو تربیت شـــد .درکنار تالشها برای تقویت بخشهای فنی تولید آثار هنری،

دهه  70به حداقل رســـید .آنها معتقد بودند دوربینهای تلویزیون را باید بیرون

بهمنظور اینکه بتوانند تولیدات داخلی داشته باشند ،در این حوزه سرمایهگذاری

تئاتر ایران از دهه  ،40آرامآرام دوباره خودش را بازسازی میکند .هنرمندان آن

در سال  45 ،44افتتاح و آنجا اولین سالن تئاتر رسمی پایتخت میشود .در آن

زمینه تولید آثار تلویزیونی ،چند ســـالی طول کشـــید ،مثال از سال  46به بعد،

دوره ،مردم همچنان فاصله خیلی زیادی با تئاتر داشـــتند و خیلیها حتی اصال
نمیدانســـتند که هنر تئاتر چیســـت چون به دلیل حوادث کودتای  28مرداد و

تعطیلی تئاتر و تغییر شـــکل دادن محتوای درونـــی تئاترها ،مردم عموما با این
هنر بیگانه بودند .زمانی که تئاتر سنگلج افتتاح شد ،چند هنرمند که این روزها
بهعنوان بزرگان و پیشکســـوتان تئاتر کشور هستند ،در آستانه جوانی و فعالیت

هنریشان ،آثار موفقی را روی صحنه بردند که مهمترین آنها نصیریان ،انتظامی،
رشیدی ،کشاورز و کارگردانانی بودند که با اینها کار میکردند.

سـال بـه سـال تلاش بـرای تولید آثـار درخشـان درحوزه تئاتر بیشـتر میشـود تا
اینکـه در دهـه  ،50تئاتـر دیگـری برای اهالی تهران معرفی میشـود و مخصوصا

آن مخاطبانـی کـه کنجکاوتـر و فرهنگیتـر بودنـد ،امیـدوار میشـوند کـه ایـن
تئاترهـا ،بخشـی از فعالیتهـای فرهنگـی روز جامعهشـان اسـت .البتـه تعـداد

آثـاری هـم کـه کار میشـود ،زیـاد نیسـت چـون یـک سـالن تئاتـر اسـت و دو،

سـه گـروه حرفـهای هسـتند کـه کار میکننـد و اگـر بخواهیـم یـک جمعبنـدی

منصفانهای داشـته باشـیم ،در یک دهه ،از سـال  45تا سـال  ،55چیزی نزدیک
بـه  23 ،22تئاتـر روی صحنـه مـیرود.

تئاتر شهر شکل میگیرد

به فعالیت تلویزیونی و کار اســـتودیویی بود .این آموزشها و تربیت متخصص در

آرامآرام نیروهایی که اینها تربیت کردند ،موفق شدند که در تلویزیون کار کنند.
درکنـــار این ،یکی ،دو واحد فعالیت تئاتری هم شـــکل گرفت که یکیاش واحد

نمایش تلویزیون بود و یکجایی هم به اســـم کارگاه نمایش به وجود آمد که در
آنجا بیشتر تئاترهای تجربی و آوانگارد کار میکردند ،ولی کارهایشان بیشتر روی

صحنه میرفته و ضبط تلویزیونی بهجز دو ،ســـه کار اولیه نداشتند .اینگونه بود
که فرصت حضور تئاتریها در تلویزیون هم شکل گرفت.

انقالب و هنرهای نمایشی

در تلویزیون کار کنند .فعالیتهای تئاتر در ابتدای انقالب پراکنده بود ،مثال تئاتر

ســـنگلج تعطیل شده بود که آنموقع به آن «25شهریور» میگفتند ،اما در تئاتر

شـــهر میتوانستید به تولید آثار تئاتری ادامه دهید و شاید در دو ،سه سال اول
انقالب ،تئاتر شهر پررونقترین مرکز فعالیتهای تئاتری بود که گروههای خیلی
زیادی در آنجا حضور داشـــتند و کارنامه خیلی درخشانی هم در حوزه تولیدات

با یک اثر درخشـــان آنموقع از «آنتوان چخوف» به اســـم «باغ آلبالو» که در دوره

روی صحنه میآورد ولی به دلیل آنکه اصال نیرویی ندارد که بتواند در تئاتر شهر
کار کند ،این مکان دو ،سه سالی تعطیل شده و به امور اداری سازمانی که مربوط

به تلویزیون بوده ،تبدیل میشود .این مکان در سال  54مجددا بازسازی شده و
از «علی رفیعی» دعوت میکنند بهعنوان مدیر تئاتر شهر کار کند و به این ترتیب

دو ،ســـه کار او و گروهی که تشکیل میدهد ،در آنجا روی صحنه میرود« .آربی
آوانسیان» هم آن دوره در پارکینگ تئاتر شهر ،مکانی را به سالن تئاتر کوچکتر
تبدیل میکند به نام «چارسو» که در آنجا هم یک گروه مستقل تشکیل میدهند

و دو ،سه تئاتر هم کار میکنند.

در جمعبنـــدی کلی تولید آثار تئاتری در حـــدود دو ده ه  40و  50که تئاتر مجددا
رونق میگیرد ،شـــاید نزدیک به  30اثر نمایشـــی روی صحنه میرود و چند اثر هم

ضبط تلویزیونی میشود ،اما فعالیتهای استودیویی تلویزیون مجددا براساس این
نیروهایجوانفعالمیشودوچندسریالباحضورحرفهایهاییمانند«پرویزصیاد»،

میشود؛ بخشی از آن عواملی که بودند ،پاکسازی و بخشی دیگر هم بازنشسته

که نگذارند تولید آثار تلویزیونی رونق بگیرد .در آن دوره چند گروه هســـتند که
اینها بهسختی در تلویزیون کار میکنند و برنامههایی میسازند .از جمله خودم

شـــامل آن گروه میشوم که سعی کردم آن استودیوهای تعطیل شده تلویزیون

داوود فتحعلیبیگی ،هنرمند پیشکسوت تئاتر آیینی
دانشگاهها ،تئاتر آئینی را به رسمیت نمیشناسند

تئاتر در تلویزیون رکود کامل داشته باشد و اثری تولید نشود.

تئاتر تلویزیونی متوقف شد

از دهه  ،80این نیاز در تلویزیون حس میشـــود که مجددا کارهای استودیویی
انجام دهند ،اما همچنان تولید تئاتر تلویزیونی متوقف شده است .دالیل مختلفی

ت تلویزیونی تئاتر بهطور کلی متوقف شـــد و مهمترین آن،
وجـــود دارد که فعالی 

عدم شناخت مدیران باالدستی صداوسیما بود .آنها ترجیح میدادند کمتر وارد
درگیریهای تولید اســـتودیویی شوند و همچنین ترجیحدادند آثاری را تصویب

و بودجهبندی کنند که بیرون از ســـازمان و به تهیهکنندهها بســـپارند و آنها هم
آن آثار را ببرند خارج از فضای اســـتودیوهای تلویزیونی بســـازند .این اتفاق ،در

مراکز نمایشی خودبهخود تعطیل میشوند و هنرمندان خود را آماده میکنند تا
در شرایط جدید انقالبی ،آثاری را هم روی صحنه ببرند و اگر شرایط مناسب باشد،

و کــدا م تحــول چشــمگیر راضیمــان کنــد . ...نــه ،حــال تئاتــر بســیار بــد اســت،

ضبط تلویزیونی را در پیش گیرند .همین سیاست سبب شد نزدیک به  10سال،

ضمن اینکه در چنین شـــرایط کاریای ،هنرمندان بسیار خوبی که آماده بودند

تعداد نیروهای هنری شکل گرفتند .زمانی که وارد انقالب اسالمی میشویم ،این

میشـــوند و بخشی هم به خارج میروند .البته دستهایی هم تصمیم داشتند

کمبود نیرو ،تئاتر شهر دو ،سه دوره تعطیل میشود ،یعنی سال  51 ،50دو اثر

بیاورند و تولیداتی بیشتر شبیه به فیلم داشته باشند تا اینکه تولید استودیویی و

بنا بر همان ظرفیت دو ،سه میلیون نفری جمعیت تهران و فضاهای آن موقع ،این

در دهه « ،50تئاتر شهر» افتتاح میشود و بخشی از این هنرمندانی که در کارگاه

خـــودش جزء آثار موفق بود ،نوآوریهایی در فعالیتهای تئاتری شـــد .بهدلیل

میشد دیگر در دهه  70نداشتیم ،یعنی تولید و حضور تئاتریهای در تلویزیون

همهجای دنیا از اســـتاندارد برنامهســـازی تلویزیونی خارج است چراکه باعث

تئاتری از آن دوران وجود دارد .اما تلویزیون بهطور کلی ساختوســـازش تعطیل

نمایش کار میکردند با کارگردانی «آربی آوانسیان» ،تئاتر شهر را افتتاح میکنند.

اولیه تلویزیون بودند و بعد با تغییر مدیریت و سیاســـتها ،مجددا فعالیتهای

بدتــر از آنکــه فکــرش را کنیــم.

منتها با عوضشـــدن مدیریت آنزمان سازمان ،محمد هاشمی که جزء مدیران

تلویزیون ملی در سال  45 ،44افتتاح میشود و مدیران آن دوره تلویزیون برای

کردند و بهطور طبیعی ،یک تئاتری در تلویزیون شـــکل گرفت که بیشتر مربوط

زمان فرهنگ و هنر ،برای نخســـتینبار صاحب سالن میشوند .تاالر «سنگلج»

دیگر آماده شده بود تا مجددا تولیدات خوب استودیویی داشته باشد و کار کند؛

از تحــوالت و شــیوههای نویــن نمایشــی بودنــد ،امــروز بایــد بــه چهچیــز ببالیــم

اســـتودیویی تلویزیون کم شد و همین معدود تئاترهایی هم که در دهه  60کار

کارهای تلویزیونی و اســـتودیویی خود به نیروهای تولیدی نیاز داشتند .طبیعتا

تئاتــر ،خالــق بهتریــن نمایشهــا در ســطح شــهر بودنــد کــه ســر منشــأ بســیاری

میشـــود ،لطمه سنگینی به تولیدات تلویزیونی در حوزه نیروی انسانی بخورد؛
جلوی دوربین رفته و کار کنند را هم از دســـت میدهند و درنهایت هم ،تولید به
آن شـــکلی که در سیما الزم بوده ،ســـاخته نمیشد .این سیاست تا به امروز هم
ادامه دارد ،یعنی متاســـفانه زمانی که مدیران اصلی شـــبکهها ،این ضرورتها

را احســـاس نکنند اصال برنامهســـازی تلویزیون ربطی به این کارهایی که انجام

میدهند ،ندارد و راههایی که ظرف  30 ،20ســـال گذشته رفتهاند اشتباه بوده،
تولیدات تلویزیونیمان رونق نخواهد گرفت و بحرانهایش هم روزبهروز بیشـــتر

میشود که االن هم شاهد آن هستیم؛ هم بینندههایمان و هم کیفیت آثار هنری
در سریالسازی را از دست دادهایم.

میکائیل شهرستانی (مدرس و فعال تئاتر)
حال تئاتر بسیار بد است...

را با همکاری نیروهایی کـــه مانده بودند ،مجددا راهاندازی کنیم .مجموعه آثار

یکــی از بــرکات هنــر در ســالهای پــس از انقــاب ،جدیشــدن و فعالیــت پررنــگ
تئاترهــای آیینــی اســت کــه ایــن را هــم بایــد بــه پــای روشــنگریهایی گذاشــت

کــه ایــن هنــر بـرای تئاتــر آیینــی مــا بــه وجــود آورد.

البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه کــرد کــه در ســالهای پیــش از انقــاب نیــز
تئاتــر آیینــی وجــود داشــت و از قضــا ،بــه دلیــل زنــده بــودن فعــاالن ایــن عرصــه و

کســانی کــه نمودهــای دیگــر ایــن هنــر را تجربــه کرده بودنــد ،از اصالت بیشــتری
نیــز برخــوردار بــود حتــی در ســالهای منتهــی بــه انقــاب هــم یــک ســمپوزیوم
تئاتــر آیینــی در اصفهــان برگــزار شــد کــه بــه دلیــل نارضایتــی از ایــن هنــر،

اینگونــه حــرکات ب ـرای ســالهای آتــی ادامــه پیــدا نکــرد.

پــس از انقــاب ،ایــن شــاخه از تئاتــر ،همچنــان ادامــه یافــت و نمیتــوان اینطــور
فــرض کــرد کــه ایــن هنــر در برهــه یــا ده ـهای بــا اقبــال بیشــتری مواجــه بــوده

یــا مثــا تئاتــر آیینــی امــروز بــه نســبت ســالیان قبــل ،کمرنگتــر شــده اســت.
اتفاقــا درحــال حاضــر بچههــای عالقهمنــد بــه ایــن هنــر ،در گوشــه و کنــار
ایـران مشــغول هســتند و حتــی چنــد نفــر از آنهــا ،ایــن هنــر را در قالــب کارگاه،

در خــارج از کشــور برگــزار میکننــد .آنچــه ســبب رنجــش همــه ماســت آن اســت

کــه تــا زمانــی کــه ایــن هنــر درقالــب یــک نظــام چارچوبمنــد اداری نگنجــد،

خیلیهــا آن را جــدی نمیگیرنــد.

تئاتری را بهطور پراکنده ضبط تلویزیونی کرده و پخش کردیم .در پنج سال اول

درحــال حاضــر ،دانشــگاهها ،تئاتــر آیینــی را بــه همیــن دلیــل بــه رســمیت

انقالب ،حدود  20اثر تئاتر تلویزیونی تولید شـــد و مربوط به همان هنرمندانی

نمیشناســند کــه ایــن هــم بــه دلیــل عــدم شــناخت و آگاهــی آنــان از ایــن نــوع

است که در ایران مانده بودند .این حجم تولیدات برای دورهای است که تولید یک

تئاتــر اســت وگرنــه آنهــا چــه اســتداللی میتواننــد در عــدم بــه رســمیت شــناختن

اثر هنری بهسختی صورت میگرفت چون هنوز آن شرایط تولید آثار تلویزیونی،

اینگونــه تئاتــر داشــته باشــند؟ آخــر کــدام آدم وطنپرســتی را میشناســید کــه

سازوکار الزم را پیدا نکرده بود.

فرهنــگ ملــی و میهنــی خــود را بــه رســمیت نشناســد؟ مــن چنــد شــب پیــش بــا
یکــی از فعــاالن ایــن عرصــه صحبــت میکــردم .او گفــت کــه در چنــد کشــور

رشد تئاتر تلویزیونی در دهه  60و سقوط در دهه70

توانســته کارگاههــای آمــوزش تئاتــر آیینــی ای ـران را بــا موفقیــت برگــزار کنــد.

بعد از ســـالهای  65و  ،66آرامآرام تولیدات تلویزیونی سروســـامان گرفت .در

حــاال در چنیــن شـرایطی ،ناراحتکننــده نیســت کــه تئاتــر آیینــی کشــور مــا در

شـــکل گرفتند که وارد تولید کارهای تلویزیونی شدند .اواخر دهه  ،60تلویزیون

مــا بــه رســمیت شــناخته نمیشــود؟!

آن شـــرایط موفق شـــدم تئاتر تلویزیونی «مدرس» را کار کنم و گروههای دیگری

پــدرم خدابیامــرز هرچــه پیــش میآمــد ،ایــن تکیــه کالمــش بــود« :کار

آفریقــا دوســتدار و طرفــدار دارد امــا آنوقــت ایــن هنــر از ســوی دانشــگاههای

چارسو
پاسخ شهرداد روحانی درباره حاشیههای اخیر ارکستر ملی

دورخیز برای ساخت فصل سوم «بچه مهندس»

رونق سینماهای آمریکایی با  3فیلم کمپانی دیزنی

«هفت» و «نقد سینما» دو برنامه تلویزیونیجشنواره فجر

شهرداد روحانی ،مدیر هنری و رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران ،در حاشیه

حســـن وارسته ،نویسنده سریال «بچه مهندس» با اشاره به استقبال مخاطبان

فـروش بلیـت در سـال  ،۲۰۱۸در سـالنهای سـینمای آمریـکا بـا رشـدی

ویژهبرنامههای جشـــنواره فیلم فجر امســـال به دو برنامه «نقد سینما» با بهروز

ارکســـترها و حاشـــیههایی که در روزهای اخیر درباره نحوه برگزاری آزمون در

پخش فصل جدید این سریال داشتیم .ما در این فصل ورودی بسیار ظریف به

دیزنـی بـا نمایـش سـه فیلـم مهـم سـال بـوده کـه «پلنـگ سـیاه» در آمریـکا

تلویزیونی قرار نیست برنامهای را در این خصوص روی آنتن بفرستند .در یکی،

تمرین ارکســـتر ســـمفونیک تهران ،درباره موضوع برگـــزاری آزمون نوازندگی

رسانهها منتشر شده ،گفت« :اکنون درشرایطی قرار دارم که فقط مایلم درباره
ارکستر سمفونیک صحبت کنم زیرا ماجرای ارکستر ملی به هیچ عنوان به بنده

ارتباطی پیدا نمیکند .البته که درصورت پاسخگویی به موارد تخصصیتر درباره
آزمون نوازندگی اخیر ،حاضرم به هر سوالی در روزهای آینده پاسخ دهم .فقط
به ذکر این نکته اکتفا میکنم که آزمون نوازندگی ارکسترها مانند همهجای دنیا

که نوازنده در پشـــت پرده قرار میگیرد و داور بدون شناسایی وی به ارزیابی او

میپردازد ،توسط یک هیات ژوری انجام شد و پس از آن تعدادی از هنرمندان
برای حضور در ترکیب جدید ارکســـتر انتخاب شـــدند .البته کسانی که به این

مجموعه اضافه شدند تا پایان سال بهصورت آزمایشی درکنار ما حضور دارند و
پـــس از ارزیابی نهایی درباره نحوه انعقاد قرارداد آنها با مجموعه بنیاد رودکی،
تصمیمگیری نهایی انجام میشود ».روز گذشته خبرگزاری «تسنیم» ادعا کرده

بود در روزهای گذشـــته  ۱۰نوازنده از ارکســـتر ملی اخراج و  ۱۰نوازنده جدید

با کمترین سابقه نوازندگی جانشینشان شدهاند؛ باید دید ماجرا چیست.

از فصل دوم این سریال گفت« :خوشبختانه تا این لحظه بازخوردهای خوبی از

دوران نوجوانی و نوستالژیهای این دوران داشتیم .درحال حاضر و در سینما
و تلویزیون ورود به دنیای نوجوانها بسیار سخت است ،مخصوصا قصه عاطفی
بین جواد و مژگان که ما تالش کردیم با رعایت موازین اخالقی به این ماجرا ورود

پیدا کنیم ».وارسته با اشاره به نگارش فصل سوم سریال «بچه مهندس» گفت:
«تاکنون  ۱۰قســـمت از فصل سوم این ســـریال به نگارش درآمده که پیرامون

جوانی جواد و ماجراهایی اســـت که در دانشگاه برای او اتفاق میافتد .در این

فصل نیز میخواهیم همانطور که در فصل دوم نشان دادیم روی خط قرمزها
بندبـــازی کنیم و با توجه بـــه بازخوردهایی که از بخش نوجوانی جواد دریافت
کردیم ،کامال متوجه شـــدیم که مخاطب با کدام قسمتها ارتباط خوبی برقرار

کرده که بتوانیم همانها را در فصل سه نیز داشته باشیم .قصه جواد پتانسیل
این را دارد تا در ســـال  ۹۷هم یک فصل دیگر از آن ســـاخته شود و اتفاقات و

ماجراهای او را در این ســـال نشان دهد .تالش کردیم که از هرگونه شعارزدگی
در این متن دوری کنیم».

 5/5درصدی به  1/3میلیارد قطعه رسـید .درعین حال ۲۰۱۸ ،سـال موفقیت
 ۷۰۰میلیـون دالر« ،انتقا مجویـان :جنـگ ابدیـت»  ۶۷۸میلیـون و
«شگفتانگیزان  »۲با  ۶۰۸میلیون دالر سهم مهمی در باکسآفیس داشتند.
آسوشـیتدپرس در ایـن بـاره نوشـت« :ایـن نتیجه یک سـال پس از آن به دسـت
آمـد کـه کمتریـن شـمار فـروش بلیت از سـال  ۱۹۹۵تجربه شـده بـود .درعین

حـال باکسآفیـس آمریـکا نیـز در همیـن سـال رشـدی  6/9درصـدی را تجربـه
کـرد و در مجمـوع  11/85میلیـارد دالر فـروش کـرد .بیشـترین شـمار فـروش

بلیـت مربـوط بـه سـال  ۲۰۰۲بـا فـروش  1/57میلیارد قطعه بلیت اسـت و بعد

در سـال  ۲۰۰۳آمـار  1/52میلیـارد و سـال  ۲۰۰۴آمـار  1/48میلیـارد قطعـه

ثبـت شـده اسـت .ایـن آمـار درعیـن حـال باالتریـن آمار فـروش بلیـت در طول

افخمی و «هفت» با محمدحسین لطیفی محدود شده است و سایر شبکههای
دو ســـاله اخیر چندین برنامه ســـینمایی از جمله «سینما دو» (با اجرای حامد

عنقا)«،میزانسن»(مهدیسجادهچی)،سینماگرام(تهیهکنندگیمحمدحسین
رضوی) و شـــبهای هنر (شبکه چهار) در تلویزیون تولید و پخش شده است،

با این حال تنها شـــبکههای ســـه و پنج ،مجوز تولید و پخش ویژهبرنامه را برای

سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر دریافت کردهاند« .نقد سینما» کاری از شبکه

پنج سیماست که از  ۱۰بهمنماه هر شب به مدت  ۱۲۰دقیقه روی آنتن میرود.
اجرای برنامه برعهده بهروز افخمی و محمد تنکابنی نیز تهیهکننده برنامه است.
امید روحانی و دخانچی بهعنوان منتقد ،به نقد و بررسی آثار جشنواره میپردازند.

«نقد سینما» با مشارکت حوزه هنری روی آنتن شبکه پنج سیما میرود .همچنین

سـه دهـه گذشـته آمریکاسـت .متوسـط قیمـت فـروش بلیـت در سـال ۲۰۱۸

یوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر
شبکه سه با برنامه «هفت» به بررسی س 

رسـید .از میـان همـه سـینماروها  51/3درصـد را مـردان و  48/7درصد را زنان

مجتبی امینی ،هر شب ساعت ۲۳:30از پردیس سینمایی ملت (سینمای اهالی

در آمریـکا نیـز رشـدی  1/6درصـدی را تجربـه کـرد و بیـن  8/97تـا  9/11دالر

تشـکیل دادند».

میپردازد .این برنامه از  ۹بهمن ،با اجرای محمدحسین لطیفی و تهیهکنندگی
رسانه) به اخبار ،حواشی و اتفاقات جشنواره میپردازد.

