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سینمای جهان

چهره ها و خبر ها
کیانوش عیاری در گفتوگو
با ایسنا دربــاره ساخت سریال
«روزگــار قریب» گفته است که
برای تولید آن از همه تجارب،
اندوختهها و دانستههایش
استفاده کــرده و به ایــن سریال به عنوان کار
تلویزیونی نگاه نکرده است.

اشغالکنندگان محترم آنتن!

پاچینو و فریمن همبازی شدند
آل پاچینو ،مورگان فریمن و هلن میرن در فیلم
جدیدی با عنوان «اسنیف» همبازی خواهند شد.
به گزارش ایسنا ،در این فیلم که در بازار جشنواره
فیلم تورنتو معرفی و عرضه خواهد شــد ،آل
پاچینو ،مورگان فریمن و هلن میرن سه بازیگر
برنده اسکار با حضور دنی دویتو بازیگر برنده
اسکار مقابل دوربین خواهند رفت.
تیلور هکفورد کارگردانی «اسنیف» را که در حال
و هوای ژانر فیلم نوآر ساخته خواهد شد بر عهده
دارد و داستان فیلم که در یک مرکز نگهداری
سالمندان روی میدهد ،با مرگ مشکوک دو
نفر آغاز میشود و «جو مولری» (مورگان فریمن)
کارآگاه بازنشسته با بازگشت به کار به همراه
همکار سابقش «ویلیام کیز» (دنی دویتو) ،پرده
از دنیای زیرزمینی جرایم مربوط به مواد مخدر و
قتل در این خانه سالمندان به سرکردگی «هروی
استراید» (آل پاچینو) و دستیارش اسپایدر (هلن
یدارند.
میرن) برم 

نمایش «قهرمان»
در جشنواره لندن
جشنواره فیلم لندن با تکمیل فهرست فیلمهای
حاضر در این دوره« ،قهرمان» اصغر فرهادی
را به فهرست فیلمهای بلند خود افزود و «دیوار
چــهــارم» ساخته محبوبه کــایــی را در میان
فیلمهای کوتاه قرار داد.
به گزارش مهر ،جشنواره فیلم لندن که از  ۶تا ۱۷
اکتبر ( ۱۴تا  ۲۵مهر) برگزار میشود با تکمیل
کردنبرنامهامسالخودشماریازفیلمهایمهم
سال را به فهرست برنامههایش افزود.
«قهرمان» اصغر فرهادی« ،هیچ ردی به جای
نگذار»« ،اسپنسر»« ،کینگ ریچارد»« ،دختر گم
شده» و «تیتان» از جمله فیلمهایی هستند که
در جشنواره لندن امسال روی پرده میروند.
«بلفاست» ساخته کنت برانا« ،گزارش فرانسوی»
ساخته وس آندرسون« ،اسپنسر» ساخته پابلو
الرین« ،آخرین شب در سوهو» ساخته ادگار رایت
و «کینگ ریچارد» ساخته راینالدو مارکوس گرین
از جمله فیلمهایی هستند که همراه «قهرمان»
اصغر فرهادی به این فهرست افزوده شدهاند.
«شنبه مادرانه» ساخته اوا هاسون« ،دختر گم
شــده» ساخته مگی جیلنهال« ،زانــوی احمد»
ساخته نداف الپید« ،همه این پسران» ساخته
بینگ یو« ،بین دو دنیا» ساخته امانوئل کارره،
«بازمانده بخش دوم» ساخته جوآنا هاگ« ،چشم
در برابر چشم» ساخته دبی تاکر گرین« ،نخستین
موج» ساخته متیو هینمان« ،هیچ ردی به جای
نگذار» ساخته ژان پی ماتوژینسکی و «بنفش
زیرزمینی» ساخته تاد هینس نیز در این فهرست
قرار گرفتهاند.
در مجموع  ۱۵۹فیلم بلند که از میان آن ها ۲۱
فیلم برای اولین بار در جهان اکران میشوند ،در
جشنواره فیلم لندن امسال که شصت و پنجمین
دوره خود را تجربه میکند ،به نمایش درمیآیند.

پیام دهکردی ،مهران رجبی ،شهین تسلیمی و نعیمه نظامدوست از جمله  7بازیگریاند
که هماکنون  2سریال تلویزیونی در حال پخش دارند
مصطفی قاسمیان

ایـــن روزهــــا فــهــرســت مــحــدود بــازیــگــران
ســریــا لهــای تلویزیون شــرایــط عجیبی را
برای آنتن سیما رقم زده است؛ به طوری که
مجموعهای از بازیگران همزمان دو یا سه
سریال روی آنتن دارند .این وضعیت که بیش
از هرچیز ناشی از برخی اعمال سلیقه ها در
نقش دادن به بازیگران در سیما و همچنین
تفاوت دستمزد میان بازیگران تلویزیون و
نمایش خانگی است ،برای استقبال مخاطبان
از سریا لهای سیما مضر اســت و عــاوه بر
تکراری شدن چهر هها ،باعث باورناپذیری
نقشآفرینی این بازیگران میشود .در ادامه با
هفت بازیگری آشنا میشویم که این شبها دو
یا سه سریال روی آنتن سیما دارند.
▪مهران رجبی

بازیگر باسابقه سریا لهای طنز تلویزیون دو
سریال در حال پخش و یک سریال دیگر در
کنداکتور آینده نزدیک سیما دارد .مهران
رجبی بازیگر سریال «در کنار پروانهها» است
که این شبها روی آنتن شبکه دو سیماست.
او همچنین در مجموعه «همسایه» محصول
شبکه سه نیز بازی کرده است .در صورتی که
خبر پخش « 87متر» پس از «افرا» از شبکه یک

سیما درست باشد ،مهران رجبی با این سریال
نیز به زودی به تلویزیون خواهد آمد و شمار
سریالهای خود را به سه خواهد رساند .مهران
رجبی یکی از بازیگران اصلی مجموعه «87
متر» به کارگردانی کیانوش عیاری هم است.
▪محمود جعفری

محمود جعفری این شبها هم در شبکه دو و
هم در شبکه پنج سیما دیده میشود .او جزو
چهر ههای اصلی سریال «در کنار پروانهها»
است و اواخر شب مجموعه «زن زندگی ،مرد
زندگی» را روی آنتن شبکه پنج سیما دارد.
جعفری در حالی تا این انــدازه پرکار به نظر
میرسد که آ نقدرها هم پرکار نیست و در
سال  ،1400در همین دو سریال بازی کرده،
امــا دســت بر قضا هر دو همزمان روی آنتن
رفتهاند!
▪شهین تسلیمی

شرایط شهین تسلیمی مانند محمود جعفری
است و این شبها همزمان دو مجموعه «در
کنار پروانهها» و «زن زندگی ،مرد زندگی» را
به ترتیب در شبکههای دو و پنج در حال پخش
دارد .او البته جزو چهرههای سریال « 87متر»
هم است که بنا بر گفته کیانوش عیاری ،پس
از «افرا» روی آنتن شبکه یک خواهد رفت .با
این حساب اگر تسلیمی در سریالی محصول
شبکه سه هم بازی کند ،در همه شبکههای

پخشکننده سریال در تلویزیون ،حضور داشته
است! جالب است بدانید تسلیمی «رعد و برق»
به کارگردانی بهروز افخمی را در نوبت پخش
از شبکه پنج دارد که در ماه رمضان دو قسمت
آن روی آنتن رفت ،اما پخش آن به زمانی دیگر
موکول شد .ممکن است این سریال پس از
«زن زندگی ،مرد زندگی» روی آنتن شبکه
پنج برود.
▪نعیمه نظامدوست

نعیمه نــظــا مدوســت کــه مــدتــی اســـت به
جمع بازیگران مجموعه تلویزیونی «کلبه
عموپورنگ» اضافه شده و پس از توقف کوتاه
پخش ایــن ســریــال ،دوب ــاره آن را روی آنتن
خواهد داشت ،از جمله بازیگران سریال شبکه
پنج هم است .او در مجموعه «زن زندگی ،مرد
زندگی» نیز نقشآفرینی کرده و این شبها آن
را روی آنتن دارد.
▪پیام دهکردی

پیام دهکردی از پرکارترین بازیگران این
روزهای سریالهای سیماست .او که در فصل
دوم سریال «گاندو» نیز با ادامه نقش «مایکل
هاشمیان» حــضــور داشـــت ،جــزو فهرست
بازیگران مجموعه «افــرا» هم است که البته
هنوز نقش او در این سریال آغاز نشده است.
دهکردی همچنین در سریال «همسایه» بازی
کرده ،اما نقش وی در قسمتهای نخست این

سریال نیز هنوز دیده نشده است .این بازیگر
باسابقه تئاتر و تلویزیون بنابراین در شبهای
آینده در دو سریال شبکههای یک و سه سیما
روی آنتن خواهد بود و بیش از هر چهره دیگری
در سریالهای سیما دیده خواهد شد.
▪خسرو شهراز

بازیگر نقش «شهیدی» بازجوی باسابقه سریال
«گاندو» که تا روزهــای اول همین هفته این
مجموعه را روی آنتن داشت ،همزمان مجموعه
«در کنار پروانهها» را نیز در حال پخش از شبکه
دو دارد .او در این سریال نقش کامال متفاوتی
را پذیرفته و در جلد پــدری کــه بــا بیماری
دستوپنجه نرم میکند ،جلوی دوربین رفته
است .شهراز سال گذشته مشابه این نقش را
در سریال نمایش خانگی «سیاوش» نیز بازی
کرده بود.
▪نسرین بابایی

بازیگر نقش مــادر در ســریــال «افـــرا» کــه در
ســا لهــای گذشته با شخصیت «وارش» به
مخاطبان معرفی شــد ،ایــن شبها عــاوه
بر «اف ــرا» در شبکه یــک ،مجموعه «در کنار
پروانهها» را نیز در شبکه دو روی آنتن دارد .این
در حالی است که بابایی سال گذشته مجموعه
«بیگانهای با من است» را نیز روی آنتن شبکه
دو داشت و طی مدت زمانی کوتاه ،به چهرهای
پرکار در تلویزیون تبدیل شده است.

«فرمانروایآب»درراهسینماها
پویانمایی«فرمانروایآب»پسازکاهشموج
فراگیریکرونادرسینماهااکرانمیشود.
به گ ــزارش ایسنا ،پویانمایی سینمایی
«فــرمــانــروای آب» در دل ســامــرا اتفاق
مـیافــتــد؛ جــایــی کــه پیرمرد نشسته در
ســــرداب ،از حــس حــضــور آن مــرد هــزار
ساله تعریف میکند« .فــرمــانــروای آب»
روایتی اســت از تمدن نوین اسالمی که
بــا تکنیک پویانمایی سهبعدی ساخته
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شده و به اقتضای طرح موضوعات جدی،
فرم پویانمایی رئال به کمک آن آمده تا به
باورپذیری کار کمک کند.
ایــن فیلم در  90دقیقه بــه نویسندگی
و کـــارگـــردانـــی مــجــیــد اســمــاعــیــلــی و
تهیهکنندگی مجتبی امینی و حسین
سلطانی ،در استودیو آوین رسانه تولید
شده است.
پویانمایی «فرمانروای آب» به زودی پس

از کاهش موج فراگیری بیماری کرونا در
سراسر کشور روی پرده سینماها میرود و
درشهرهایفاقدسینمانیزتوسطجشنواره
مردمی فیلم عمار از طریق سامانه عماریار
یشود.
اکرانم 

سروشصحتقصدداردسریالی
به نام «عتیقهها» را ویژه نمایش
خانگی جــلــوی دوربــیــن ببرد.
بنابر خبری که صبا منتشر کرده
است ،احتماال علی مصفا و کاظم
سیاحیدراینمجموعهایفاینقشخواهندکرد.
مــهــرداد صدیقیان از روز یک
شنبه هفته آینده با بازپخش
ســریــال «ســقــوط یــک فرشته»
ساخته بهرام و حمید بهرامیان
به تلویزیون میآید .این سریال
ماورایی محصول سال  ،90ساعت  16از شبکه
آیفیلم پخش میشود.
تینا پـــاکـــروان ضــمــن اشـــاره
بــــه جـــــدی گـــرفـــتـــه نــشــدن
هــنــروران توسط کارگردانان
و بـیانــگــیــزگــی خـــود آنهـــا،
نوشته اســت بــازیــگــران نقش
لهستانیها در «خاتون» آن قدر با انگیزه و مستعد
بودند که او ترغیب شده بیشتر به آنها بپردازد.
بهناز جعفری فیلم «بــودن یا
نبودن» به کارگردانی کیانوش
ع ــی ــاری را ویــــژه نــابــیــنــایــان
تــوضــی ـحدار ک ــرده اس ــت .این
فیلم ســال  77ساخته شــده و
چهر ههایی مانند زند هیاد عسل بدیعی و مریم
بوبانی در آن حضور داشتهاند.
هادی کاظمی در اینستاگرامش
نوشتهاستکهسریال«قبلهعالم»
پــس از ممیزی ،بــا نسخه اولیه
تفاوتبسیارزیادیداردوقسمت
اولتاچهارمآنبهترتیبحدود،4
 11،6و 17دقیقهموردممیزیقرارگرفتهاست.
لیال اوتــادی در فیلم «سوسن
خانم کووید »19-ساخته امید
محمدنژاد بــازی کــرده است.
این فیلم با موضوع کرونا ویژه
کودک و نوجوان تولید میشود
و شبنم قلیخانی و سیاوش مفیدی نیز در آن
ایفای نقش کردهاند.

