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قهرمانان لگویی!

چهره ها و خبر ها

فیلم بتمن لگویی

رضا ناجی بازیگر ســینما که بــا آثار مجید مجیــدی مانند
«بید مجنون» و «آواز گنجشکها» به شهرت رسیده است،
ایــن روزها ســریال «دیــوار به دیــوار» را
روی آنتــن شــبکه ســه دارد .او در
«نیوکاســل» هم بازی کــرده که
هنــوز اکــران نشــده اســت .او
در «نهنــگ عنبــر  »2هــم نقش
آفرینی کرده است.
فریبا نــادری این روزهــا در حال بــازی در فاز دوم ســریال
«پرستاران» اســت که احتما ًال پس
از مــاه مبــارک رمضــان بــه روی
آنتن شبکه یک ســیما میرود .او
همچنین «مــن و شــارمین» را در
نوبت اکــران دارد که احتمــا ًال در
اکران ســوم ســال ،روی پرده
یرود.
م 

بتمن این بــار در هیبت لگــو درآمده و به جنــگ «جوکر» مــیرود .فیلمهای
لگویی که کمتر از  5ســال اســت وارد ســینما شــدهاند ،بدون اســتثنا موفق
بودهاند .عالوه بر «دیسی» ،شــرکت «مارول» هم شخصیتهای داستانیاش
را در فیلمهای لگویــی روی پــرده میبرد« .مــارول» هم تا به حال شــخصیتهای
«هالــک»« ،مــرد آهنــی» و «کاپیتــان آمریــکا» را در دو فیلــم نمایــش داده اســت.
نها :بتمن (با صداپیشگی ویل آرنت) ،رابین (با صداپیشگی مایکل سرا) و
قهرما 
بتگرل (با صداپیشگی روزاریو داوسون)
داستان :بتمن که این بار هم در کودکی پدر و مادرش را از دست داده ،حاال
تالش میکند تا شهر «گاتهام» را از شر تبهکاران نجات بدهد .این بار هم «جوکر»
نقش مقابل اوست که میخواهد شهر را به هم بریزد.
تاریخ اکران 22 :بهمن 95
قسمتهای قبلی :با موفقیت پویانمایی «فیلم لگویی» که در سال  2014اکران شد و توانست با  467میلیون دالر بفروشد ،استودیوی «برادران وارنر»
تصمیم گرفت قسمت دوم را با محوریت شخصیت «بتمن» بسازد .این مجموعه پویانمایی که بر اساس کمیکهای «دیسی» تولید شده ،پیش از آن بارها به
عنوان فیلم سینمایی روی پرده رفته است و احتما ًال موفقترینشان ،سهگانه «کریستوفر نوالن» است که با بازی «کریستین بیل» در نقش بتمن همراه بود.

...

آغاز اکران امتحان نهایی /فیلم سینمایی «امتحان نهایی»
که بر اساس آخرین فیلمنامه زندهیاد عباس کیارستمی و با
بازی شهاب حسینی ساخته شده است ،از دیروز اکران خود
را در سینماهای کشور آغاز کرد( .فارس)
فراخــوان بازیگری آســپرین /فرهــاد نجفــی کارگردان
سریال شبکه نمایش خانگی «آسپرین»  ،فراخوانی را برای
بازی در نقشهای فرعی فصل دوم این سریال منتشر کرد.
(سالم سینما)
توقف تولید سریال نفس /مجموعه تلویزیونی «نفس» به
کارگردانی جلیل سامان ،به دلیل وقوع حادثه برای ساناز
ســعیدی بازیگر این مجموعه حین تصویربرداری ،متوقف
شد .این سریال برای پخش در ماه مبارک رمضان از شبکه
سه سیما آماده میشود( .ایسنا)
نمایش «خســته نباشــید!» در آمریــکا /فیلم ســینمایی
«خسته نباشــید!» به کارگردانی افشین هاشمی و محسن
قرایی در بخش رقابتی سومین جشنواره بینالمللی «روز
زمین» در کالیفرنیای آمریکا نمایش داده میشود( .مهر)

مصطفی قاسمیان  -جدای از جوایزی که هر سال در مراسمهایی مانند اسکار ،گلدن گلوب یا جشنوارههای کن ،ساندنس
یا ونیز اهدا میشود ،فیلمهایی هر ساله در سینمای جهان تولید میشوند که احتما ً
ال بودجه هرکدامشان با بودجه همه
فیلمهای یکی از این جشنها یا جشنوارهها برابری میکند .فیلمهای ابرقهرمانی که میان مخاطبان سینما ،بیش از بقیه
گونهها محبوباند و بسیار بیشتر هم میفروشند .امســال هم مانند سالهای گذشته چند فیلم ابرقهرمانی اکران شده
و میشود .این فهرســت 5 ،فیلمی را معرفی میکند که احتما ً
ال بیش از بقیه ،موفق و دیده میشوند .البته  ۲فیلم از این
مجموعه اکران خود را آغاز کرده اند و لی نســخه نمایش خانگی شــان هنوز به بازار نیامده .اگر شــما هم از عالقهمندان
ابرقهرمانهای سینمایی هستید ،گزارش پیش رو را از دست ندهید:

چاقترین بتمن و خوشتیپترین سوپرمن تاریخ!

قهرمانها :استارلرد (کریس پرت) ،گامورا (زویی سالدانا) ،دراکس نابودگر (دیوید باتیستا) ،گروت (با
صداپیشگی وین دیزل) ،راکت (با صداپیشگی بردلی کوپر) ،مانتیس (پم کلمنتیف) ،رونان (لی پیس)،
یوندو (مایکل راکر) و نبوال (کارن گیالن)
داستان :نگهبانان کهکشان  ، 2ماجراجوییهای تیم را در دنیای
کیهانی ادامه خواهد داد .نگهبانان باید برای
فهمیدن راز نسب «پیتر کوئیل» مبارزه کنند.
تاریخ اکران 15 :اردیبهشت 96
تهای قبلی :مجموعه «نگهبانان
قسم 
کهکشان» دارای شلوغترین فهرست
ابرقهرمانان است .تعدادی از آنها در
کمیکهای دهه هفتاد «مارول» بودند که حاال
دیگر وجود ندارند .این مجموعه تنها یک بار در
سال  2014به فیلمی سینمایی تبدیل شده که
با  770میلیون دالر ،بعد از «دگرگونشوندگان»
ش سال
و «هابیت» به عنوان سومین فیلم پرفرو 
معرفی شد.

مرد عنکبوتی از آن دسته ابرقهرمانهایی است که به نسبت
تعداد فیلمهایش ،بازیگران زیادی داشته است .در سه
فیلم اول« ،توبی مگوایر» در این نقش ظاهر میشد ،در
دو قسمت «مرد عنکبوتی شگفتانگیز» ،نقش «پیتر
پارکر» را «اندرو گارفیلد» بازی میکرد و حاال در «مرد
عنکبوتی :بازگشت به خانه» نوبت
به «تام هالند» رسیده که با 20
سال سن ،مرد عنکبوتی جدید
سینما باشد .البته او این نقش را
برای اولین بار در فیلم «کاپیتان
آمریکا :جنگ داخلی» که سال
 2016اکران شد ،بازی
کرده بود.
نها:مرد
قهرما 
عنکبوتی(تامهالند)،
مردآهنی(رابرت
داونی)وکرکس
(مایکلکیتون)
داستان :این بار بزرگ
ترین مشکل مرد عنکبوتی
دبیرستانی ،تحصیلش است! او
تالش میکند تا تعادلی میان «مرد عنکبوتی
بودن» و دانشآموز بودن برقرار کند! ضمن
این که همزمان ،باید با دشمنی جدید به نام
«کرکس» هم مقابله کند.
تاریخ اکران 16 :تیر 96
قسمتهای قبلی :مرد عنکبوتی پیش از سهگانه
«سم ریمی» -که از سال  2002شروع شد -هم
وجود داشت .اولین آثار نمایشی این مجموعه،
سریالی به نام «مرد عنکبوتی شگفتانگیز» بود که در
سال  1974ساخته شد .بعد از آن هم یکی دو
فیلم در دهه هفتاد و هشتاد ساخته شد ولی
مشهورترین آن در سینما یا تلویزیون ،همین
 5فیلمی است که در هزاره سوم میالدی
ساخته شدند .این مجموعه که بر اساس
کمیکهای «مارول» ساخته شده ،بدون
احتساب «کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی»،
حدود  4میلیارد دالر فروش داشته است.

خبر های کوتاه

5قهرمان،بیشماردشمن!

نگهبانان کهکشان قسمت دوم

مرد عنکبوتی :بازگشت به خانه

اتکینســون» کــه بیشــتر بــا
«روان
شخصیت کمدی «مســتر بین» شناخته
میشــود ،تصمیــم دارد از این بــه بعد،
کمتر در ایــن نقــش ظاهر شــود .او به
تازگــی در تلهفیلــم «شــب ِمگــره در
تقاطعهــا» در نقــش یــک
کارآگاه فرانســوی ایفای
نقش کرده است.

نگاهی به مهم ترین فیلمهای ابرقهرمانی امسال سینما

کمیکهای شلوغ مارول!

پیتر پارکر عوض می شه!

کوروش تهامی این روزها بیشتر مشغول بازی
در تئاتر اســت و نقــش ســیدضیاءالدین
طباطبایی شخصیت سیاسی معاصر را
بازی میکند .او به تازگی اعالم کرده که
هنوز از نامزد نشدن در جشنواره فجر
سال گذشته ،شوکه است!

...

ایسنا – فیلم سینمایی «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی ،در ادامه اکران موفق خود در سینماهای آمریکای شمالی ،به رتبه پنجم
پرفروشترینفیلمهایمستقلدرسال 2017دستیافت.اینفیلمکهتوسطشرکت«کوهنمدیا»اکرانخودراازهفدهمدی 95آغازکرده
است،تاکنون 3.4میلیوندالردرآمریکایشمالیفروختهاست.هماکنونفروشجهانیفیلم«فروشنده»بهبیشاز 10میلیوندالررسیدهاست.

خداحافظی با قهرمان استرالیایی
لوگان

برای عالقهمندان «لوگان» که هفده سال است در  9فیلم
سینمایی« ،هیو جکمن» را در این نقش میبینند ،احتما ًال
دیدن آخرین فیلم ،سخت است .قرار است هیو جکمن بازیگر
استرالیایی برای آخرین بار در این نقش بازی کند.
قهرمانها :لوگان (هیو جکمن) ،کالیبان (استفان مرچنت)،
پیرس (بوید هالبروک) ،پروفسور ( Xپاتریک استوارت) و X-23
(دافنه کین)
داســتان :لوگان پیر ،در مخفیگاهــی در مرزهای مکزیک از پروفســور
 Xکه بیمار شــده ،مراقبت میکند و تــاش کرده تــا از هیاهوی دنیای
قهرمانها دور باشد .وقتی یک جهشیافته جوان سر میرسد که تحت
تعقیب نیروهــای تاریک قرار گرفتــه ،زندگی آرام او بــه هم میریزد.
تاریخ اکران 13 :اسفند 95
قسمتهای قبلی« :مردان ایکس» از ابرقهرمانهای قدیمی
سینماست .این مجموعه دارای  10فیلم است که براساس
کمیکهای «مارول» و توسط شرکت «فاکس ،قرن بیستم»
ساخته شدهاند .این  10فیلم ،نزدیک به  5میلیارد دالر فروش
داشت هاند.

لیگ عدالت

بدترینخبربرایعالقهمندانبتمنایناستکهبشنوند«بنافلک»بازهمبتمنشده
است!اوکهدرسالهایاخیرفیلم«بتمنعلیهسوپرمن:طلوععدالت»راهمبازیکرده،
این بار نیز همبازی «هنری کویل» جدیدترین و احتما ًال خوشتیپترین سوپرمن تاریخ
شدهاست«.بنافلک»با 193سانتیمترقدو 98کیلووزن،بلندقامتترینوچاقترین
بتمنتاریخسینمابودهوبابازیضعیفخودش،دوستداراناینابرقهرمانراحسابی
ناامیدکردهاست.بااینحالسازندگانفیلم،همچناناصراردارندتاازاواستفادهکنند.
قهرمانها :بتمن (بن افلک) ،ســوپرمن (هنــری کویل) ،ازرا میلــر (فلش) ،دایان
پرینس (گل گدوت) و آکوامن (جیسون موموآ)
داستان:بتمن که پس از کشته شدن سوپرمن دچار دگرگونی روحی شده ،به کمک
دایان پرینس به دنبال افرادی میگردد که با «استپنولف» و ارتش او ازجعبههای
سهگانه که روی زمین هست محافظت کنند.
تاریخ اکران 26 :آبان 96
قســمتهای قبلــی :بتمــن از آن شــخصیتهایی اســت کــه در
قدمــت زیــادش
بــه
فیلمهای زیــادی حضور داشــته و ایــن موضوع هم
برمیگــردد .بتمــن در ســال  1939در
کمیکهای «دیسی» متولد
شــده و تا به حــال در 12
فیلم حضور داشته است.
در این سالها بازیگران
زیــادی در نقــش بتمــن
ظاهرشدهاند.جالب
اســت بدانیــد
«جرج کلونی» و
«مایکل کیتون»
هم این نقش را
بازی کرد هاند
و زمانــی
هــم «تیــم
بر تــو ن »
کارگردان
فیلمــی از این
شــخصیت
محبــو ب
بــو د ه
است.
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