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اخبار

چهره ها و خبر ها

«مرد هزارچهره» در آیفیلم
سریال طنز «مــرد هزارچهره» با بــازی مهران
مدیری پس از پایان پخش مجموعه «پایتخت»
بــرای آ یفیلمیهای داخــل کشور بهنمایش
گذاشته میشود.
به گــزارش ایلنا ،مجموعه «مرد هزارچهره» به
کارگردانی و نقشآفرینی مهران مدیری ،از
پنج شنبه شب روی آنتن می رود .این مجموعه
طنز محصول سال  ،۱۳۸۷روایتگر داستانی
اجتماعی است و موقعیتهای مختلفی را به
تصویر میکشد که ممکن است برای هر شخصی
اتفاق بیفتد تا به جای دیگری اشتباه گرفته شود.
عالوه بر مهران مدیری که نقش اول این سریال
را ایفا کرده است ۳۴ ،بازیگر سرشناس دیگر
همچون علیرضا خمسه ،پژمان بازغی ،سیامک
انصاری ،شقایق دهقان و بهاره رهنما در «مرد
هزار چهره» حضور دارند.
این مجموعه تلویزیونی از پنج شنبه  ۹بهمن هر
شب ساعت  ۲۱روی آنتن کانال فارسی آیفیلم
میرود .ساعتهای  ۵و  ۱۳نیز زمان بازپخش
آن خواهد بود.

سرنوشت «شیشلیک» و «قاتل و
وحشی» چه میشود؟
ایــن روزهــا دو فیلم سینمایی «شیشلیک» به
کارگردانی محمدحسین مهدویان و «قاتل و
وحشی» در میان آثار ارائه شده به جشنواره کمی
خبرسازتر از دیگر آثار هستند.
به گزارش فارس ،سعید رجبی فروتن معاونت
ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در این باره
گفت« :تعامل میان تهیه کنندگان و سازندگان
آثار با معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان بسیار
خــوب اســت و همه تــاش می کنیم تا نظرات
اصالحی به درستی انجام شود .این مهم در تمام
دوره ها با توجه به سابقه حضورم در وزارت ارشاد
بــوده و همیشه به این مهم توجه شده است که
بتوانیم به یکدیگر کمک کنیم».
وی به این پرسش که باالخره این دو فیلم پروانه
نمایش دریافت کردند یا خیر پاسخ صریحی نداد
و پاسخ را موکول به امروز و اعالم اسامی فیلم های
جشنواره سی و نهم فیلم فجر توسط محمدمهدی
طباطبایی نژاد دبیر جشنواره فیلم فجر کرد.

آتیال پسیانی به جمع بازیگران
سریال«همبازی»ساختهسروش
محمدزاده اضافه شد .این بازیگر
اکنون سریال «باخانمان» را از
شبکه سه در حال پخش دارد و
نوروز 1400با«همبازی»درتلویزیوندیدهمیشود.

▪مهران احمدی

مائده کاشیان

معموال پس از این که یک بازیگر در ژانر کمدی
مورد استقبال قرار میگیرد و فیلمهای کمدی
متعددی بازی میکند ،کمتر اتفاق میافتد که
نقشهای جدی در آثار غیرکمدی به او سپرده
شود ،اما تعدادی از بازیگران محبوب کمدی
با پذیرش نقشهای جدی و درخشش در آن،
توانستهاند فرصت بازی در نقشهای سخت و
پرچالشراداشتهباشندوبرچسببازیگرکمدی
را از روی خود بردارند .تعدادی از این بازیگران
با فیلمهای اجتماعی و نقشهای متفاوتی در
سیونهمینجشنوارهفجرحضوردارند.
▪پژمان جمشیدی

پژمان جمشیدی در فیلمهای کمدی زیادی
بازی کرده و در چند فیلم غیرکمدی هم حضور
داشته ،اما نقشهای او در این آثار نیز بامزه
بــوده و جمشیدی هنوز نتوانسته به واسطه
بازی در این فیلمها خودش را به عنوان بازیگر
جدی آثار اجتماعی معرفی کند« .خط فرضی»
ساخته فرنوش صمدی و «دوزیست» اثر برزو
نــیـکنــژاد ،آخــریــن فیلمهای غیرکمدی او
هستند« .دوزیست» در جشنواره سال گذشته
رونمایی شد و نقش جمشیدی رگههایی از
کمدی داشــت ،اما «خط فرضی» امسال در
جشنواره به نمایش درمیآید .باید دید پژمان
جمشیدی موفق شده است در این فیلم توانایی
جدیدی از خود نشان بدهد.

مهران احمدی بیشتر به عنوان بازیگر آثار
کمدیمشهوراستوفیلم«کوسه»و«سگبند»
آخرین فیلمهای کمدی او هستند که هنوز
اکران نشدهاند ،اما حضور پررنگ احمدی در
این ژانر باعث نشده است پیشنهاد نقشهای
جــدی را نپذیرد .او امسال توجه خاصی به
فیلمهای غیرکمدی داشته و در فیلم «ابلق»
اثر نرگس آبیار« ،لیپار» ساخته حسین ریگی
و «روز ششم» به کارگردانی حجت قاسمزاده
اصل ایفای نقش کرده است .مهران احمدی
در «ابلق» و «روز ششم» نقش مکمل بازی کرده
است .فیلم بــرداری «لیپار» در چابهار انجام
شده و احتماال این بازیگر چالش استفاده از
لهجه را در این فیلم داشته است.
▪مجید صالحی

بیشتر فیلم ها و سریالهای کارنامه مجید
صالحی ،کمدی است و او عالوه بر بازیگر ،به
عنوان کارگردان هم در این ژانر فعالیت کرده
است .صالحی همچنین مدتی اجرای برنامه
طنز «امشو» را هم بر عهده داشت .او به تازگی
تنهانقشهایجدیوبازیدرآثارغیرکمدیرا
پذیرفتهاست.یکیازاینآثارفیلم«صحنهزنی»
استکهمضمونیاجتماعیداردواینبازیگردر
آن با یک نقش کامال جدی ظاهر شده و با بهرام
افشاری که او نیز بازیگر کمدی است همبازی
بوده است .مجید صالحی از روز جمعه با سریال
«سیاوش» به نمایش خانگی میآید و با نقش
متفاوتی مانند یک شخصیت الت در این مدیوم
یشود.
دیده م 

▪بهرام افشاری

بهرام افشاری با سریال «پایتخت» به شهرت
رسید و توجهات را به خود جلب کرد .او چه
پیش از شهرت و چه پس از آن ،از بــازی در
نقشهای جــدی هــم استقبال کــرده و این
نقشها را به انــدازه کاراکترهای بامزه ،به
خوبی ایفا کرده است .اکنون این بازیگر با فیلم
غیرکمدی «صحنهزنی» اثر علیرضا صمدی
و «بعد از اتفاق» ساخته پوریا حیدری اوره در
جشنواره فجر حضور دارد .بهرام افشاری تا به
حال به استثنای فیلم «کارگر ساده نیازمندیم»
کهدرجشنوارهسیوپنجماکرانشد،حضوری
جدی در جشنواره فجر نداشته است و اکنون
حضور در سیونهمین دوره اتفاق مهمی برای
او خواهد بود.
▪رضا عطاران

سابقه درخشان رضا عطاران در ژانر کمدی
باعث شده است این ستاره بیشتر به عنوان
بازیگر کمدی و چهرهای طناز شناخته شود،
اما او تا به حال در چند فیلم غیرکمدی از جمله
«دهلیز» بهروز شعیبی هم بازی کرده است
و میتواند نقشهای جــدی را هم به خوبی
بــازی کند .شخصیت «روشــن» در فیلمی به
همین نام ساخته روحا ...حجازی جدیدترین
نقش جدی است که عطاران آن را ایفا کرده
است .نقش او در این فیلم بیارتباط به حرفه
خود واقعی او نیست و «روشن» یک مرد عاشق
بازیگری اســت .رضا عطاران امسال عالوه
بر فیلم حجازی ،با کمدی «شیشلیک» در
جشنواره فجر حضور دارد.

▪هومن برقنورد

هومن برقنورد نیز جزو بازیگرانی است که
حضورش در فیلم ها و سریالها تنها محدود
به آثار کمدی نبوده است .او امسال در فیلم
«جوجه تیغی» ساخته مستانه مهاجر و «لیپار»
ایفای نقش کرد و در هر دو فیلم نقشهای
متفاوتی را برعهده داشت« .جوجه تیغی»
متقاضی حضور در جشنواره نبود ،اما «لیپار»
در جمع  62فیلم واجد شرایط برای داوری
قــرار دارد و هومن بــر قنــورد امسال با این
فیلم در جشنواره دیده میشود .تصویری
که از این بازیگر در «لیپار» منتشر شده نشان
میدهد او گریم بسیار متفاوتی در فیلم
داشته و احتماال نقش یک شخصیت بلوچ را
بازی کرده است.
▪جواد عزتی

جواد عزتی تاکنون با بازی فوقالعاده خود در
نقشهای جدی متفاوت ،موفق شده است
بارها تواناییاش را به عنوان یک بازیگر در
ژانرهای متنوع ثابت کند ،اما به واسطه تعدد
آثار کمدی که این ستاره در سینما و تلویزیون
بازی کرده است ،او نیز جزو بازیگران این ژانر
به شمار میآید .یکی از فیلمهای غیرکمدی
جواد عزتی «بعد از اتفاق» ساخته پوریا حیدری
اوره است که در سیونهمین دوره جشنواره
اکران میشود .او در این فیلم نقش یک پدر
را بازی کرده که از طبقه ضعیف جامعه است.
عزتی که معموال جزو بازیگران پرکار جشنواره
بوده است ،امسال تنها این فیلم را در جشنواره
دارد.

رامبد جــوان از مشخص شدن
بــرنــدگــان ف ــراخ ــوان مسابقه
«خندانندهشو  »3خبر داده و
گفته اســت کــه  9نفر منتخب
ایــــن فـــــراخـــــوان ،بـــه عـــاوه
 15نفر منتخب فــراخــوان «استنداپشو» ،در
«خندانندهشو»بایکدیگررقابتمیکنند.
افسانه بایگان از فردا بازپخش
ســریــال «وضــعــیــت ســفــیــد» به
کارگردانی حمید نعمتا ...را از
شبکه آیفیلم روی آنتن خواهد
داشت .این سریال که جزو آثار
محبوب تلویزیون است ،هر روز ساعت  18روی
آنتنمیرود.
محمدرضا فروتن برای بازی در
فیلم «دختری با لباس ارغوانی»
اثر خداداد جاللی ،با سازندگان
فیلممذاکرهکردهاست.اینخبر
را جاللی در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران اعالم و خاطر نشان کرده است که قصه
فیلمدریکاتوبوسمیگذرد.
شهرام حقیقتدوست امسال با
فیلم«قاتلووحشی»بهکارگردانی
حمید نعمتا ...در جشنواره فجر
حضور دارد .این بازیگر فیلم «آنجا
همانساعت»محصولسال 97و
ساختهسیروسالوندرانیزآمادهاکراندارد.
دارا حیایی نیمه اسفند برای
بازی در فصل چهارم سریال «از
سرنوشت»جلویدوربینخواهد
رف ــت .بــه گـــزارش فـــارس ،قــرار
استاینمجموعهدر 30قسمت
ساختهشودوبازیگرانجدیدیبهآناضافهشوند.
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