
سینما و تلویزیون 8
گــروه ســینما و تلویزیون-  
ترکیبــی جدیــد و متفــاوت از 

بازیگران در»نمور«
فیلمبرداری فیلم سینمایی »نمور« 
به کارگردانی داود بیدل و تهیه کنندگی 
یاسر جعفری که در شمال کشور آغاز 
شــده بود و با اضافه شدن چهره های 
جدیدتــر ادامه داشــت، در روزهای 

گذشته به پایان رسید.
به نظر می رسد گروه تولید سعی 
داشــته تا ترکیبی جدید و متفاوت از 

بازیگران در این اثر ایفای نقش کنند.
فیلمنامه این ملودرام اجتماعی را 
نوشــین معراجی به نگارش درآورده 
اســت و »نمور« دومین فیلم بلند بیدل 
محســوب می شود که قرار است برای 
حضور در جشــنواره فیلم فجر آماده 

شود.
در خالصه داستان این فیلم آمده 
اســت: تاالب رو از زندگی من نقاشی 

کردند، لجن زار و نمور.
محمدرضا علیمردانی، ســمیرا 
حسن پور، نسیم ادبی، پریسا شاهولیان، 
محمدرضــا عباســی، ســید بنیامین 
شهیدزاده و با حضور بهاره کیان افشار 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
فهرســت کامل عوامل این فیلم 
عبارتند از تهیه کننده: یاســر جعفری، 
کارگــردان: داوود بیدل، مجری طرح 
و سرپرســت گروه کارگردانی: ایمان 
یزدی، نویســنده: نوشــین معراجی، 
برنامه ریز: النــاز کریمی، مدیر تولید: 
امیر اســکندری، مدیــر فیلمبرداری: 
مهدی ایل بیگی، مدیــر صدابرداری: 

امید عاشــوری، طراح گریم: امید گل 
زاده، طراح صحنه:امین جهانی، طراح 
لباس: زهره ســلطانی، منشی صحنه: 
سمیه شهرابی، مدیر تدارکات: محسن 

دیانت، عکاس: حسن شجاعی
فرخ نعمتی و رویا جاویدنیا 
بازیگران جدید »آزردگان« مهدی 

فرد قادری
روابط عمومی پروژه اعالم کرد: 
با نزدیک شــدن به روزهــای پایانی 
فیلمبرداری فیلم سینمایی »آزردگان« به 
کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی 
مهــدی فرد قادری؛ فرخ نعمتی و رویا 

جاویدنیا نیز به این پروژه پیوستند.
پیــش از این حضــور لیال زارع، 
محمــد امین و رضا بهبــودی در این 
پروژه قطعی شده بود و لیست تکمیلی 
بازیگران و عوامــل این پروژه بزودی 

اعالم خواهد شد.
در خالصه داستان »آزردگان« آمده 

است: فیلم های ما تا حاال چه کمکی به 
زندگی مردم کرده!؟

مهدی فرد قادری که با فیلم های 
»جاودانگــی« و »بــی وزنــی« در 
جشنواره های متعدد بین المللی حضور 
داشــته اســت، »آزردگان« را در ادامه 
تجربه های فرمالیستی اش در سینما و با 
سه گروه مختلف از بازیگران و عوامل 

مقابل دوربین برده است.

 آرش ســیفی بــه عنــوان مدیر 
فیلمبرداری، کیومرث ســبحانی مدیر 
صدابرداری، ســودابه خسروی طراح 
گریــم و امیر ســتوده به عنوان مجری 

طرح در این پروژه حضور دارند.
مراحل فنی »شادروان« ادامه 

دارد
همزمان با انجام مراحل فنی فیلم 
ســینمایی »شــادوران« به کارگردانی 
حســین نمازی و تهیه کنندگی عباس 
نادران، نخستین عکس از نازنین بیاتی 

در این فیلم منتشر شد.
به گزارش مشاور رسانه ای پروژه، 
در ادامه مراحل پس تولید فیلم سینمایی 
»شادروان«، آرش قاسمی صداگذاری 
تازه ترین ساخته سینمایی حسین نمازی 
و کامیــار شــفیع پور جلوه های ویژه 
کامپیوتری این اثر را انجام خواهند داد.

همچنین تدوین این فیلم سینمایی 
که همزمان با فیلمبرداری آغاز شده بود، 

به تازگی توسط عماد خدابخش به پایان 
رسیده است.

همزمان بــا پیشــرفت مراحل 
پست پروداکشــن ایــن فیلــم برای 
حضــور در چهلمین جشــنواره فیلم 
فجر، نخســتین عکس از نازنین بیاتی 
در »شــادروان« منتشر شــد. او در این 
فیلم ایفاگر نقشــی متفاوت در کارنامه 

بازیگری خود است.

سینا مهراد، گالره عباسی، نازنین 
بیاتی، بهرنگ علوی با هنرمندی رویا 
تیموریان و بــا حضور رضا رویگری 
و بهــرام ابراهیمی ترکیــب بازیگران 

»شادروان« را تشکیل می دهند.
»شــادروان« به روایت حســین 
نمازی روایتی شــیرین از یک ملودرام 
خانــواده ای  بســتر  در  اجتماعــی 
حاشیه نشــین اســت که خود را برای 
حضور در چهلمین جشنواره فیلم فجر 
آماده می کند. عوامل این فیلم عبارتند 
از: نویســنده و کارگــردان: حســین 
نمازی، تهیه کننده: عباس نادران، مدیر 
فیلمبرداری: مســعود سالمی، تدوین: 
عماد خدابخش، مدیــر صدابرداری: 
بابک اردالن، صداگذار: آرش قاسمی، 
طراح صحنه: بهــزاد جعفری طادی ، 
طــراح چهره پردازی: امیــد گل زاده، 
جلوه هــای ویژه کامپیوتــری: کامیار 
شفیعی پور، مدیر تولید: عماد طاهری، 

مدیر تدارکات: هادی غفارلو، دستیار 
کارگردان و مدیربرنامه ریزی: ســعید 
بیات، منشی صحنه: آرزو قربانی، روابط 
عمومی: زهرا دمزآبادی، عکاس: محمد 

صادق زرجویان.
یه چــوم یه لنــگ؛ هیوالیی 

خطرناک در جنگل   
فیلمبرداری فیلــم کوتاه یه چوم 
یه لنگ به کارگردانی یاســر برزگر در 

لوکیشن جنگل های مازندران و منطقه 
شیرگاه به اتمام رسید و این فیلم کوتاه 
هم اکنون توســط اسماعیل علیزاده در 

حال تدوین است.
یه چــوم یه لنگ، نــام هیوالیی 
در جنگل های مازندران اســت و در 
خالصه داســتان این فیلم کوتاه آمده 
است: »در روستایی دورافتاده، معلمی 
از وجود هیوالیی خطرناک در جنگل به 

دانش آموزان خود خبر می دهد..«
رضا عموزاد، آروین حامی طبری، 
ابوالفضل سائلی، علیرضا باباجان زاده، 
محمدجــواد ولی پور، محمدحســام 
مومن آبادی و فرشید قاسمی، بازیگران 

فیلم کوتاه یه چوم یه لنگ هستند.
تدوین پروانه ها

با پایان یافتــن فیلمبرداری فیلم 
کوتاه پروانه هــا به کارگردانی محمد 
میرحیدری در لنگــرود این فیلم وارد 

مرحله تدوین شد.
در خالصه داســتان ایــن فیلم 
آمده اســت: اصالن ناشــنوا، گوشش 
بدهکارعقلش نیســت و دلش دنبال 
ســلما )ی( نابیناســت اما سلما دلش 

جای دیگری بازی می کند.
محمدرضــا خســروی، مهرداد 
محتشــمی، آیلین صفری، میرسجاد 
حســینی، آسیه تقوی، فریبا موسوی و 
کوثر کوچکی بازیگران این فیلم کوتاه 
هستند. این فیلم کوتاه به تهیه کنندگی 
محمــد میرحیــدری و ســید وحید 
شاهچراغ و نویسندگی مشترک مهرداد 
محتشمی و محمد امید در حال تولید 

است.

گروه سینما و تلویزیون-  فریبا 
کوثری همزمان با ســالروز تولدش 
نقش خــودش را در فیلــم »کن - 
پامنار« به کارگردانی اشکان درویشی 
و تهیه کنندگی شــیما جبرائیلی پور 

بازی کرد.

فیلمبرداری فیلم »کن - پامنار« 
اولیــن اثر بلند اشــکان درویشــی 
چندی پیش آغاز شد و روز گذشته 
)دوشــنبه یکم آذرماه( فریبا کوثری 
که به عنوان مشــاور پروژه این فیلم 
را همراهی می کند، همزمان 
بــا ســالروز تولــدش 
طــی سکانســی کوتاه 
نقش خــودش را به 
افتخاری  صــورت 
در این فیلم ایفا کرد.
ی  ثــر کو
حضور  از  هدفــش 
افتخــاری به عنــوان 
مشــاور و بازیگــر در 
فیلم »کــن - پامنار« را 
این موضوع عنوان کرد 
که قرار اســت موسسه 
بهشتی  فرشته های  خیریه 
از  حاصــل  درآمــد 

بلیت فروشی این فیلم را صرف امور 
خیریه کند.

پس از پایــان فیلمبرداری این 
سکانس، جشــن تولدی برای این 
بازیگر  ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
از ســوی عوامل فیلم برگزار شد و 
رشــید مظاهری، امید جهان و علی 

طیبی مهمانان ویژه این مراسم بود.
»کــن - پامنار« که بر اســاس 
طرحــی از اشــکان درویشــی و با 
فیلمنامه ســیروس همتی ســاخته 
می شــود، روایتی اســت از زندگی 
کودکان کار در محله های فقیرنشین 
مناطق پایین شهر تهران و حمایت از 

دختران مظلوم افغانستان.
همچنیــن قرار اســت درآمد 
حاصــل از بلیت فروشــی »کــن – 
پامنــار« از طریق موسســه خیریه 
فرشــته های بهشتی که در تولید این 
فیلم نیز همکاری می کند، در اختیار 

نیازمندان قرار گیرد.
این فیلــم عالوه بر ســیامک 
صفــری و فریبا کوثــری بازیگران 
دیگــری نیز دارد کــه طی روزهای 

آتی معرفی خواهند شد. 

بخشــی از عوامــل »کــن - 
پامنار« عبارتند از: تهیه کننده: شــیما 
جبرائیلی پــور، کارگردان: اشــکان 
درویشــی، مشــاور پــروژه: فریبا 
کوثری، مجری طرح: آسیه اسدزاده، 
موسســه نقطه عطف ســینما تئاتر، 
فیلمنامه نویــس: ســیروس همتی، 
مشــاور فیلمنامه: پیمان عباســی، 
مدیرتولید و جانشــین تهیه کننده: 
مهشید خسروی، مدیر فیلمبرداری: 
محمد مقیمی، مدیــر صدابرداری: 
علیرضا کریم نژاد، تدوین و اصالح 
رنگ: امیرحســین تحسینی، طراح 
چهره پردازی: دانیال شعاعی، طراح 
صحنه و لباس: اشــکان درویشــی، 
دســتیار اول کارگــردان: بهــزاد 
صفــار، برنامه ریز: حدیث کریمیان، 
منشــی صحنه: صفورا برسان، مدیر 
تــدارکات: علی نعمتــی، عکاس و 
فیلمبردار پشت صحنه: ساالر مجد، 
هماهنگی: محمدحسین عابدینی و 
مهربان اســماعیل پور، تجهیزات و 
پشتیبانی فنی: حیدر احسانی، مشاور 
رســانه ای و روابــط عمومی: مریم 

قربانی نیا و سید حسین رسولی.

گروه سینما و تلویزیون-  خالق 
ســریال »خانه پوشــالی« قصد دارد 
ســریالی درباره فســاد مالی شرکت 

۱MDB مالزی درست کند.
بیو ویلیمون و همکارش، جوردن 
 ،SK Global تَپیس بــا شــرکت
همکاران تأمین مالی شرکت برادران 
وارنــر در تهیــه فیلم »آســیایی های 
 )Crazy Rich Asians( »پولــدار
یک تیم تشــکیل داده اند تا سریالی بر 
اســاس کتاب پرفروش »وال میلیارد 
دالری: مردی که ســر وال استریت، 
هالیوود و جهان کاله گذاشت«، کتابی 
 ۱MDB که درباره فساد مالی شرکت
مالزی نوشته شده است، تهیه و تولید 

کنند.
هوانــگ،  هنــری  دیویــد 
فیلمنامه نویسی که سه مرتبه به مرحله 
نهایی پولیتزر رسیده و نمایشنامه های 
زیادی نوشته اســت، وظیفه نوشتن 
فیلمنامه این ســریال و تهیه کنندگی 
آن را بر عهده گرفته است. دو شرکت 
SK Global و Westward نیــز 
تأمین مالی و نظارت بر تولید و توسعه 
این سریال را بر عهده دارند. کتاب این 

رویداد توسط دو روزنامه نگار برجسته 
وال اســتریت ژورنال به نام های تام 
رایت و بردلی هوپ نوشــته شــده 
اســت و رابطه بین ثروت، بانکداری، 
هالیوود و سیاســت را برمال می کند. 
این کتاب در مورد مغز متفکر دزدی و 
فــرار یک تبهکار بین المللی به نام جو 
لو و ماجرا هــای او در هالیوود و وال 

استریت است.
این سرقت - که حدود ۵ میلیارد 
دالر تخمیــن زده می شــود - هنوز 
توســط مقامات مالزی، ســنگاپور، 
لوکزامبــورگ، ســوئیس و وزارت 

دادگســتری ایاالت متحــده تحت 
بررســی اســت و یکی از بزرگترین 
موارد کالهبرداری در تاریخ به شمار 

می رود.
ایــن کتاب پرفروش ترین کتاب 
انتشــارات نیویورک تایمز شد و در 
سال ۲۰۱۸، کتاب سال نشریه فایننشال 
تایمز نام گرفــت. بیش از نیم میلیون 
نسخه از این کتاب در سطح بین المللی 
فروخته شــده است، از جمله بیش از 
صد هزار نســخه در آسیا که همچنان 
پرفروش است. گزارش رایت و هوپ 
در مورد این موضوع به پیگرد قانونی 

در سراسر جهان از جمله در بزرگترین 
پرونده رشــوه خواری علیه یک بانک 

بزرگ کمک کرد.
تحقیقــات آن ها همچنین نقش 
مهمــی در انتخابات مالزی ایفا کرد و 
سلطه چند دهه حزب حاکم را لغو کرد 
و اتهامــات جنایی علیه نجیب رزاق، 
نخســت وزیر سابق مالزی را تشدید 

کرد.
جــان پنوتی، چارلــی کراونی 
و مارســی راس در کنــار ویلیمون و 
تپیس دیگر تهیه کنندگان اجرایی کار 
خواهند بــود و میچل یئو هم در کنار 
آن ها خواهد بود.ویلیمون و تپیس در 
 Westward بیانیه ای اعالم کردند: در
ما به ســمت داســتان هایی کشــیده 
می شــویم که پیچیدگی روزگاری را 
که در آن زندگی می کنیم، با محوریت 
شخصیت های معمایی و شگفت انگیز 
منعکس می کنند. ما همچنین به دنبال 
توسعه راه های جدید برای تولید کار 
در یک چشم انداز سرگرمی هستیم. با 
در دست داشتن دیوید هنری هوانگ و 
SK Global در کنار ما، این پروژه به 
ما امکان می دهد هر دو را انجام دهیم.

خالق »خانه پوشالی« سریال فساد مالی بزرگ مالزی را می سازدفریبا کوثری مقابل دوربین »کن-پامنار« رفت

یه چوم یه لنگ، نام هیوالیی در جنگل های مازندران است و در خالصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: 
»در روستایی دورافتاده، معلمی از وجود هیوالیی خطرناک در جنگل به دانش آموزان خود خبر می دهد..«

شرکت آریا اطلس کیش
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109                                      تلفن مرکز: 44461151-076                                     تلفن همراه: 0912-7057173

اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزود، حقوق و دستمزد

گروه ســینما و تلویزیــون- در این 
گزارش به مقایســه ۱۰ فیلــم که مخاطبان 
و منتقــدان را در مقابل یکدیگــر قرار داد، 

می پردازیم.
منتقدان و مخاطبان همیشه در قالب نقد 
کننده قرار نمی گیرند و به نظر می رســد که 
این موضوع در سال ۲۰۲۱ بیشتر از همیشه 
به چشم می آید. مدت هاست شاهد فیلم هایی 
بودیم که با وجود مشکالتی  توانستند صد ها 

میلیون دالر درآمد داشته باشند.
بــه عنوان مثال، Eternals اولین فیلم 
مارول بود که رتبه  بدی را کسب کرد و از نظر 
منتقــدان نیز مورد توجه قرار گرفت، اما این 
مانع از محبوب شدن آن ها توسط طرفداران 
نشد. فیلم های زیر رتبه ی »بد« دارند، اما با این 

وجود فروش خوبی داشتند.
جنــگ فــردا ؛ منتقــدان: 52 ٪  

مخاطبان: 77 ٪
در دنیایی که هر سرویس استریم برای 
بیشترین مشترک رقابت می کند، هر حرکت 
بزرگ از پلتفرم ها مانند یک حرکت شطرنج 
اســت. نتفلیکس برای ســاخت سری دوم 
Knives Out به رایان جانســون و دنیل 
کریگ هر کــدام ۱۰۰ میلیون دالر پرداخت 
کرد، اپــل مایل بود برای فیلم بعدی مارتین 
اسکورسیزی بودجه ۲۰۰ میلیون دالری بدهد 
و آمازون یک فیلم علمی تخیلی  مفهومی با 
 The Tomorrow بــازی کریس پرت در

War منتشر کرد.
مشخص نیست که چه تعداد مخاطب 
جدید بــه خاطر فیلم جذب شــده اند، اما 
منتقدان تمام تالش خود را کردند تا نقد این 
فیلم را به خوبی انجام دهند. آن ها با ۵۲ درصد 
امتیــاز منتقد، فکر کردند که این فیلم یکی از 
فراموش نشدنی ترین فیلم های علمی تخیلی 
اخیر اســت. اما آنقدر سرگرم کننده و اکشن 
بود که بینندگانی که از خانه فیلم را تماشــا 
کردند از آن لذت بردند و امتیاز مخاطب ۷۷ 

٪ را به آن اختصاص دادند.
Fast and Furious ؛ منتقدان: 59 

٪  مخاطبان: ۸2 ٪
وقتی صحبت از تحســین منتقدان به 

 Fast and Furious میان می آید، ســریال
در واقع عملکرد بســیار خوبی داشت است 
اما متأسفانه، سری نهم این فیلم سینمایی، این 
مجموعه را از بین برد، چرا که ۵۹ درصد امتیاز 

منتقدان را به خود اختصاص داد.
اما نقطه قوت این سریال سریع و خشن 
این بود کــه به طرفداران دقیقاً همان چیزی 
را که می خواهند، بدهــد و هرگز تظاهر به 
پنهان کردن این واقعیت وجود نداشته است؛ 
بنابراین پس از ســال ها شوخی هایی که بین 
طرفداران در مورد نحوه رفتن خدمه به فضا 
توسط فرنچایز انجام می شد، F۹ این شوخی 
را به واقعیت تبدیل کرد که منجر به امتیاز ۸۲ 

درصدی تماشاگران شد.
 Spiral: From The Book Of

Saw  منتقدان؛ 37 ٪  مخاطبان: 75 ٪
جای تعجب نیســت که اســپیرال در 
Rotten Tomatoes امتیاز ۳۵ درصدی 
 Saw داشته باشد، زیرا هیچ فیلمی در سری
وجود ندارد که رتبه بندی شــود، اما به اندازه 
کافی خنده دار باشد؛ Spiral هنوز هم باالتر 

از سایر فیلم های Saw است. این فیلم نوید 
بازگشــت به فیلم های فرنچایز را به همان 
اندازه که جنایی و ترسناک بودند، می داد اما 
به گفته منتقدان، نتیجه آن پیچیده و احمقانه 

است.
از ســوی دیگر، این فیلــم با امتیاز ۷۵ 
درصدی تماشــاگران  توانست بینندگان را 
تحت تأثیر قرار دهــد، زیرا هنوز هم معیار 
خوبی از آنچه در وهله اول در مورد ســریال 
دوســت داشــتند را برای طرفــداران ارائه 

می دهد.
اعــالن قرمــز ؛ منتقــدان: 35 ٪   

مخاطبان: 92 ٪ 
نکته ای که امــروزه در مورد بازیگران 
صنعت سینما وجود دارد این است که همه 
آن ها به دنبال ســاختن برند خود هســتند. 
رایان رینولدز به خاطر ایفای شخصیت ها با 
کنایه های شبیه به خودش شناخته می شود، و 
همین امر در مورد دواین جانسون نیز صدق 
 Red می کند، و این مشکل تا حد زیادی در
Notice است. امتیاز ۳۵ درصد از منتقدان 

فیلــم به عدم جذابیت فیلم و اینکه جذابیت 
قابل پرداخت روی صفحه کافی نیســت، 

خالصه می شود.
اما امتیــاز ۹۲ درصدی مخاطبان  چیز 
دیگری می گوید. از نظر تماشاگران، منتقدان 
از جمله رینولدز، جانســون و گال گدوت 
هیــچ کاری نمی توانند بکنند، زیرا این فیلم 

۷۰ میلیون بار تماشا شده است.
هالووین می کشد ؛ منتقدان: 41 ٪  

مخاطبان: 66 ٪ 
متأسفانه، دنباله این سری در سال ۲۰۲۱ 
فیلم را با شکست مواجه کرد  فیلم جدید تنها 
۴۱ درصد امتیاز منتقدان را به خود اختصاص 
داده اســت، اما امتیاز تماشاگران ۶۶ درصد 
است. طرفداران و تماشاگران نسبت به فیلم 
راحت تر بودند و از کاستی های آن گذشتند، 
زیرا هنوز هم لحظات بزرگ و ترســناکی را 

فراهم می کند.
Space Jam: A New Legacy  ؛ 

منتقدان: 25 ٪   مخاطبان: 79 ٪ 
 Space Jam: A New دنبالــه، 

Legacy پر از انیمیشن های مسحورکننده، 
ترفند های چشمگیر بسکتبال و هزاران ارجاع 
به فرهنگ پاپ و تخم مرغ های عید پاک است. 
با امتیاز تماشاگران ۷۹ درصد، تماشاگران با 
دیدن ماسک، مســتر فریز و حتی الکس از 
فیلم A Clockwork Orange که لبرون 
جیمز را تشــویق می کنند و نمی توانستند از 

دیدن فیلم لذت نبرند.
 Venom: Let There Be
Carnage ؛ منتقدان: 59 ٪   مخاطبان: 

 ٪ ۸4
درســت مانند اولین Venom، سری 
دوم آن ســرگرم کننده اســت و ســعی در 
جلب نظــر منتقدان ندارد. بــا این حال، بر 
 Let There ،خالف نســخه قبلی خــود
 Rotten آســتانه   در   Be Carnage
Tomatoes قــرار دارد. این فیلم با امتیاز 
۵۹ ٪ تقریباً در روزهای ابتدایی اش اســت، 
امــا بســیاری از منتقدان هنوز نتوانســتند 
جلوه های بصری بد و سرگرم کننده احمقانه 
را بپذیرند. اما انتقاداتی که انجام شد نتوانست 

مانع از امتیاز دهی مخاطبان شود. زیرا امتیاز 
تماشاگران فیلم ۸۴ ٪ است. این سری نه تنها 
سرگرم کننده است، بلکه بیشتر به رابطه زوج 
مانند عجیب بین ادی و همزیست می پردازد.
  ٪  47 منتقــدان:  ؛   Eternals

مخاطبان: ۸0 ٪
فیلــم Eternals یکــی از بزرگترین 
ناراحتی های چند سال گذشته است و اگرچه 
سال ها درباره خستگی ابرقهرمانی صحبت 
می شد، اما سرانجام با منتقدان زیادی روبرو 
شــد. با این همه صحبت در مورد پتانسیل 
فیلم برای نامزدی بهترین فیلم قبل از اکران، 

ناامیدی بزرگی برای منتقدان بود.
 Man از Eternals بــا توجه به اینکه
of Steel الهام گرفته شــده است که امتیاز 
بدی هــم دارد، قطعا فایده ای نداشــت. اما 
علیرغــم اینکه تنها فیلم بد MCU با امتیاز 
منتقد ۴۷ درصد بود، مخاطبان آن را به اندازه 
هر فیلم دیگری از مارول دوست داشتند. به 
دلیل طنز و اکشن زیادی که دارد  به ۸۰ درصد 

امتیاز مخاطب دست یافت.

شــوالیه ســبز ؛منتقدان: ۸9 ٪ 
مخاطبان: 50 ٪

اغلــب فیلم هایــی کــه منتقــدان و 
تماشــاگران بر سر آن ها اختالف نظر دارند، 
معموالً فیلم هایی هستند که منتقدان از آن ها 
متنفرند و تماشاگران از آن ها دوست دارند، 
اما در این مورد نادر، برعکس اســت. شوالیه 
ســبز که برادرزاده شاه آرتور را دنبال می کند 
که شــجاعت او را با قــرار گرفتن در مقابل 
آنتاگونیســت عنوان می آزماید، مورد نفرت 

تماشاگران، اما مورد عالقه منتقدان است.
دیگر فیلم های فانتزی عالی مانند شوالیه 
سبز همین داستان را روایت می کنند، اما تعداد 
کمــی از آن ها به اندازه فیلم ۲۰۲۱ قانع کننده 
هستند و ۸۹ درصد امتیاز منتقدان را به خود 
اختصاص داده اند. اما مخاطبان تا حد زیادی 
از آن متنفــر بودند، زیرا تنها ۵۰ درصد امتیاز 
تماشاگر دارد، زیرا فکر می کردند که بیش از 
حد به حال و هوا و جو متکی است و سرعت 

آن بسیار کند است.
 Mortal Kombat  ؛ منتقدان: 54 

٪   مخاطبان: ۸6 ٪ 
 فیلم Mortal Kombat بر اســاس 
ســری بازی های رایانه ای محبوب به همین 
نام، با در نظر گرفتن طرفداران ســاخته شد. 
با وجود اینکــه انتخاب های عجیبی وجود 
داشت، مانند ضعیف کردن گورو و اینکه او 
قهرمان مسابقات بوده، فیلم جدید به شدت 

به بازی ها وفادار است.
این یک درجه R سخت است، به این 
معنی که تلفات وحشــیانه بســیار رضایت 
بخش هســتند و جلوه های بصری نیز خیره 
کننده به نظر می رســند و چه چیزی بیشتر 
این اســت که خــود را خیلی جدی نگرفته 
است، این همان چیزی است که اقتباس های 
 Assassin's اخیر بازی های رایانه ای مانند
Creed و World of Warcraft در آن 
مقصر هستند. اما همه این ها دلیلی برای تنفر 
منتقدان از این فیلم اســت، زیرا در مقایسه با 
امتیاز شــگفت انگیز ۸۶ درصدی مخاطبان، 
۵۴ درصد امتیاز منتقدان را به خود اختصاص 

داده است.

آخرین خبرها از فیلم های در حال تولید؛

پنج فیلم بلند و کوتاه در 
مراحل فنی

در آستانه ماراتن جشنواره فیلم فجر خبرهایی از تولید فیلم های سینمایی منتشر شده است.

تقابل منتقدان و تماشاگران در ۱۰ فیلم سینمایی
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