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جزئیات جدید از
داستان «پرواز به وقت شام»حاتمی کیا

...

مروری بر حضور بازیگران خارجی در فیلم های ایرانی
به بهانه حضور «نورگل یشیل چای» در یک فیلم ایرانی

سینمای ایران
حضورهمایون ارشادی در « 4فینال آسیا

»

فــارس  -همایــون ارشــادی که
تجربه بازی در آثاری چون «طعم
گیــاس»« ،درخــت گالبــی»،
«مزاحم»« ،واکنش پنجم» و ...را
در کارنامه دارد ،بــه عنوان راوی
به فیلم « 4فینال آسیا» پیوست.
مستند « 4فینال آســیا» به تاریخ
باشگاه استقالل از زمان تأسیس که «دوچرخه سواران» نام
داشتتابهامروزمیپردازدوبیشاز 70نفرازبزرگانوپیش
کسوتانباشگاهواهالیرسانهدرآنحضوردارند.چهرههای
مطرح ســینما و تلویزیون نیز بــه عنوان راوی در این مســتند
حضورخواهندداشت.امیررفیعیکهسابقهساختمستند
«من ناصر حجازی هســتم» را دارد ،در این مســتند تاریخی
کوشیدهنگاهیکامالبدونجانبداریبهاتفاقاتمهمتاریخ
باشگاهآبیهایپایتختداشتهباشد.تهیهکنندگی«4فینال
آسیا» را که ممکن است عنوان آن تغییر کند رفیعی خودش
برعهده داشته و خشایار الوند نویسنده سینما و تلویزیون به
عنوان نویســنده ســناریو در گروه تولید حضور داشته است.
علیفتحا...زادهمدیرعاملاسبقباشگاهاستقاللتهراننیز
ازجملههمراهانتولیداینپروژهبودهاست.شهابکاظمیاز
فعاالننمایشخانگیبهعنوانمشاورتولیدپروژهدر« 4فینال
آسیا»حضورداشتهاست.رضایزدانیخوانندهموسیقیایران
که در ســال های اخیر تجربــه بازیگری هم داشــته به عنوان
خوانندهتیتراژ« 4فینالآسیا»حضورخواهدداشت.همایون
ارشادیبهتازگیدراستودیویرضایزدانیبهعنواننخستین
راویفیلم« 4فینالآسیا»حاضرشدتابخشیازتاریخباشگاه
را روایت کند .قرار اســت طی روزهای آینــده راویان دیگری
از اهالی سینما ،به این فیلم اضافه شــوند .همایون ارشادی
درباره انگیزه اش از حضور در این کار گفت« :وقتی پیشنهاد
حضور در این اثر به من داده شــد و وقتی فهمیدم این فیلم با
توجهبهقدمتباشگاهاستقاللبهنوعیروایتگرتاریخفوتبال
ایراناست،برایفوتبالوارتقایبیشترفرهنگدراینورزش
پرطرفدار و سپس برای نام استقالل که تیم مورد عالقه ام با
ستارهواسطورهایچونناصرحجازیبودهوخواهدبود،در
آنحضورپیداکردمتادراینراهمهمکهتاریخباشگاهومتعاقبا
زحماتگذشتگانرابهتصویرمیکشد،سهیمباشم».

گالیه ژالهعلوازاقدامعجیبفریدونجیرانی
فــارس  -ژالــه علــو بازیگــر،
صداپیشه و گوینده پیش کسوت
گفت« :چند ســال پیــش ،آقای
جیرانی به همراه یــک نفر دیگر
از طرف مجله شــان بــه منزل ما
آمدنــد کــه از مــن عکس هــای
قدیمــیام را بــرای اســتفاده در
مجله بگیرند .من هم خیلــی راحت به آن هــا اعتماد کردم
مانند تمــام خبرنگارانی کــه پیش از ایــن از من عکسهای
قدیمی ام را گرفته بودند و با کمال لطــف به من برگردانده
بودند ،اما متاسفانه هیچ عکسی برنگشت ».وی ادامه داد:
«برخی عکس های من متعلق به بیش از  50سال پیش بود
و ایشــان آن ها را انتخاب کردند .حتی یک مجله فرانسوی
آن زمان عکس من که مربــوط به یک فیلم بــود را روی جلد
چاپ کرده بود و نســخهای از آن را در اختیارم قرار داده بود
که آن را هــم بردند و اصــا فکر نمیکردم که ممکن اســت
چنین کاری بکنند .عکس ها را بردند و دیگر خبری نشــد.
من هــرکاری کــردم عکسهــا را ندادنــد و حتی بــه برخی
آدم های بســیار قابل احترام نظیــر آقــای داوود میرباقری
رجوع کردم و از ایشــان خواســتم تا واســطه بشــوند ولی نه
پاسخ ایشان را دادند و نه عکسها را برگرداندند .آن زمان از
ایشان تقاضا کردم از آقای جیرانی بخواهند که عکسهای
من را بدهند اما ایشــان اعــام کردند که تصاویر در آرشــیو
خانهشــان وجود دارد ».علو در ادامه با بیان این که شــنیده
ام ایشــان نه تنها با من بلکه با دیگران هم ایــن کار را کرده و
دیگر عکسهایشان را برنگردانده اند ،گفت« :این عکسها
حق مسلم ماســت و نمیدانم چه نفع شخصی برای ایشان
دارد؟ شــاید گذاشــتهاند که بعد از مــرگ ما از ایــن تصاویر
استفاده کنند ،این عکس ها اثری از سال ها زحماتی است
که کشیدهام و برای چه باید در آرشیو شخصی و خانگی فرد
دیگری حبس شوند؟»

فخیم زاده از مردم عذرخواهی کرد
مهدی فخیــم زاده بــا حضور در
برنامــه «من و شــما» از مــردم به
خاطر تــرک برنامه «ســینما دو»
در میانه گفت وگو ،عذرخواهی
کرد .او که جمعه شب در برنامه
«سینما دو» شــبکه دو ،به خاطر
طوالنــی شــدن گفــت و گــوی
مجری با الله اسکندری ،کالفه شده بود ،در میانه برنامه و
پیش از پخش یک وله ،برنامه را ترک کرده بود .فخیم زاده
جمعه بعد از ظهر با حضور در برنامه «من و شما» شبکه شما،
درباره این اتفاق توضیح داد« :برنامه ریز «سینما دو» به من
قول داده بود کــه در زمان پخش گفت و گوی من ،قســمت
دیگری پخش نشود .ده دقیقه سیخ نشسته بودیم و مجری
با خانم اسکندری بحث می کرد! تا این جا هم قابل تحمل
بود ولی گفت یک وله ببینیم و گفت و گو با خانم اسکندری
را ادامه بدهیم!» او در ادامه به خاطر رفتارش از بینندگان
عذرخواهی کرد.

بیگانهایدرمیانما!
برهنیسبژووطاهررحیم(فرانسه)
گذشته /اصغر فرهادی1392 /
پیشینههنرپیشه:طاهررحیمزمانیمقابل
دوربین فرهــادی قــرار گرفت کــه بازیگری
معمولیدرسینمایفرانسهمحسوبمیشد
و مهم ترین افتخارش ،جایزه بهترین بازیگر
مرد جشنواره فیلم سزار ،برای بازی در فیلم
«یــک پیامبر» بــود .بژو ،امــا یکــی از بهترین
بازیگرانی اســت که تاکنون برای یک کارگردان ایرانی
به ایفــای نقــش پرداختــه .او ســال  2013درحالی در
«گذشته» حاضر شد که دو سال پیش از آن ،برای بازی در
فیلم «هنرمند» ،نامزد اسکار و گلدن گلوب شده و جایزه
سزار را هم گرفته بود و شخصیتی کامال شناخته شده در
عرصه بینالمللی محسوب میشد.
درباره نقش« :گذشــته» ســه کاراکتر مهم را در بســتر
خاطراتشــان روایت می کــرد که بژو (در نقــش مارین)
دچار سردرگمی عاطفی بین همسر سابقش احمد (با
بازی علی مصفا) ،همسر جدیدش سمیر (با بازی طاهر
رحیم) و دخترش شده بود .مطابق انتظار ،بازی رحیم

در این فیلم معمولی و بازی بژو عالی از کار
درآمد؛ به طــوری که تمــام پیچیدگی های
این نقش دشوار را به خوبی روایت کرد.
موفقیت ها«:گذشــته»درسطحبینالمللی
فیلمموفقیلقبگرفــتونامــزدنخلطالی
کن 2013شد.همانسالبهعنواننماینده
ایرانبهاسکارهممعرفیشدکهتوفیقینیافت؛امادوجایزه
بینالمللیدیگرراهمبرد.بژواماموفقشــدجایزهبهترین
بازیگرزنجشــنوارهکنرابرایبازیدر«گذشته»بهدست
آوردوبرگدرخشــاندیگریرادرکنارفرهادیبهکارنامه
خودشبیفزاید.
حواشــی« :گذشــته» در خارج از ایران بســیار بیشــتر از
داخل کشور مورد توجه قرار گرفت .همچنین گفته شده
در ابتدا قرار بوده ماریون کوتیار نقش زن فیلم «گذشته»
را بپذیرد ،اما در نهایت به دلیل مشکالت زمانبندی ،این
نقش به بژو سپرده شد؛ اتفاقی که ناخواسته رخ داد ،اما
احتماال فرهادی از آن بسیار راضی است.

صبح نو-تولید«پروازبهوقتشام»جدیدترینفیلمابراهیمحاتمیکیابعدازتصویربرداریدرتهرانوچندشهرستان،اینروزهامراحلنهایی
تدوینراسپریمیکند.داستانفیلمکهبهتازگیمنتشرشده،دربارهپدروپسریبابازیهادیحجازیفروبابکحمیدیاناستکهبهعنوانخلبان
وکمکخلبان،یکمحمولهبشردوستانهراازایرانبهسوریهمنتقلمیکنندامابهدامتروریستهایتکفیریمیافتندوبهاسارتبردهمیشوند.

محمـد عنبرسـوز  -همکاری هـا و تعاملات بین المللـی و تولیـد فیلـم بـا بازیگرانـی از کشـورهای
دیگر ،مدت هاسـت بـه اتفاق رایجـی در سـینمای جهان تبدیل شـده .اسـتفاده کارگردانـان ایرانی
از بازیگـران خارجـی ،اگرچـه از سـال ها قبـل وجـود داشـته ،امـا در سـال های اخیـر رونـق بیشـتری
گرفتـه اسـت و حـاال تقریبـ ًا اتفاقـی عـادی محسـوب می شـود .بـه بهانـه انتشـار خبـر همـکاری
بازیگـران ترکیـه ای بـا حامـد محمـدی در پـروژه «اکسـیدان  »2و نیـز حضـور «نـورگل یشـیل چای»
بازیگر اهـل ترکیه در فیلـم «جن زیبـا» بایرام فضلـی ،مـروری داریم بـر مهم ترین بازیگـران خارجی
فیلم هـای ایرانـی سـال های قبل .بـا این توضیـح کـه در این پرونـده تنهـا بـه بازیگرانـی پرداخته ایم
کـه نقش هایـی تقریبـ ًا اصلـی داشـته اند:

دارینحمزه(لبنان)
کتاب قانون /مازیار میری1386 /

فرشــتگان قصاب /ســهیل سلیمی1391 /

پیشــینه هنرپیشــه :دارین حمزه عالوه بر
حضور به عنوان نقش اول این دو فیلم ،در آثار
ایرانی دیگری مانند « 33روز» و «شــکارچی
شــنبه» هم بازی کــرده اســت .او درحالی با
«کتاب قانون» به شهرت رسید که پیش از آن،
بازیگر بینالمللی مهمی محسوب نمیشد و
در کشور خودش هم یک بازیگر معمولی بود .بعدتر اما،
موفقیت هایش در ایران او را بــه بازیگری بین المللی در
تراز سینمای جهان عرب تبدیل کرد.
دربــاره نقــش :حمــزه در «کتــاب قانــون» نقــش زنی
مسیحی را بازی کرد که پس از ازدواج با مردی مسلمان
به دین اسالم مشــرف و درگیر این مســئله می شود که
بخشی از مسلمانان به اسالم حقیقی عمل نمی کنند.
در «فرشتگان قصاب» هم نقشی منفی (آشلی) داشت
که به عنــوان یک پرســتار ،بــه قاچاق اعضــای بدن در
افغانســتان می پرداخت؛ نقشــی که چندان خوب هم
از آب درنیامد.

موفقیت ها :حمزه که به خوبی از پس ایفای
نقشــش در «کتــاب قانــون» برآمده بــود ،در
سال  87جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن
را از جشن خانه ســینما دریافت کرد؛ اما در
ســه تجربه بعــدی اش در ایران بــه موفقیتی
دست نیافت.
حواشی :تنشهای حضور دارین حمزه در ایران به فیلم
«فرشــتگان قصــاب» مربوط اســت؛ زمانی که بســیاری
از منتقــدان به خاطر بــازی حمــزه در این فیلم ارزشــی
با محتــوای ضدصهیونیســتی ،از عواملــش انتقاد کرده
بودند .موضوع ایــن بود که حمزه در فاصلــه بین «کتاب
قانون» و «فرشتگان قصاب» در فیلمهایی جنجالی بازی
کرده بود .نظر عوامل فیلم این بود که چون این بازیگر در
نقشــی منفی بازی کرده ،آن قدرها هــم موضوع مهمی
نیســت .خود حمزه هم بازی در آن صحنه هــا را تکذیب
کرد و مدعی شد که بازیگر دیگری در آن بخشها بهجای
او حاضر شده است.

الیساکاچر(روسیه)

دیامیرزا(هند)

استرداد /علی غفاری1390 /

ســام بمبئی /قربان محمدپور1394 /

پیشــینه هنرپیشه :الیســا کاچر زمانی در
این فیلم تاریخی حاضر شــد کــه حدود 15
فیلم سینمایی روسی در کارنامه داشت و در
کشــورش بازیگری شناخته شــده محسوب
میشد .اگرچه او در آن زمان بازیگر مهمی در
سطح اروپا محسوب نمیشد ،اما کارنامهاش
نشــان می داد که حضورش در فیلم هایی غیر از روسیه،
محدود به ایران نمی شــود؛ بلکه در اوکراین ،بالروس و
آذربایجان هم بازیگری را تجربه کرده بود.
درباره نقــش :کاچــر در این فیلم کــه روایتگــر حوادث
جنــگ دوم جهانــی و تاثیراتش بر ایــران بــود و در چهار
کشــور مختلف فیلم برداری شــده بود ،نقش یک دختر
ایرانی به نام غزال را بازی کرد .این نقش عالوه بر آن که
به کارگردان اجازه مــی داد بدون اســتفاده از حجاب یا
کالهگیس ،یک دختر ایرانی آن زمان را به تصویر بکشد،

مصنوعی از آب درنیامد و در خدمت فیلم بود.
موفقیت هــا« :اســترداد» کــه در آن زمان با
بودجــه  10میلیارد تومانــی اش ذیل عنوان
«فیلم های فاخر» دسته بندی شــده بود ،در
جشــنواره فجر ،خیلــی تحویل گرفته شــد و
عالوه بر نامزدی در  13رشــته4 ،سیمرغ را
هم به خــود اختصاص داد؛ بــا این حال کاچــر موفقیتی
فردی به دست نیاورد.
حواشــی :در مجموع حضــور کاچــر در این فیلــم آرام و
حرفه ای بود ولی مسائلی مانند جشن تولدش در پشت
صحنهفیلموبرخیمصاحبههاینامتعارف،حاشیههای
حضــورش در ایــران بود .مهــم ترین حاشــیه ،تصویرش
روی بیلبوردهــای شــهری بــود کــه دردسرســاز شــد و
واکنشهایی برانگیخت.

پیشــینه هنرپیشــه  :قربــان محمدپــور
می دانست که «سالم بمبئی» بیش از آن که
نیازمند بازیگر حرفه ای باشــد ،سوپراســتار
می خواهد .پیوســتن دیا میرزا هم کامال در
راســتای اهداف تجــاری فیلم بــود .او در آن
زمان بازیگر درجه یکی در هالیوود به حساب
نمی آمد ولــی در فیلم های بســیاری در کنــار بازیگران
مشــهور بالیــوود ماننــد آمیتاب پاچــان ،ســلمان خان و
آیشواریا رای بازی کرده بود؛ اگرچه معمو ًال در نقشهای
فرعی حضور داشت.
درباره نقش :دیا میرزا در «سالم بمبئی» نقش دختری به
نامکریشماراداشتکهبهدلیلممانعتخانواده،نتوانسته
باهمکالسیاشازدواجکند.میرزادراینفیلمکلیشههای
مورد نظر سینمای عامهپسند را به خوبی اجرا کرد و مورد
توجه مخاطبان هــم قرار گرفت؛ همان چیزی که «ســام

بمبئی»برایپرفروششدنالزمداشت.
موفقیت هــا« :ســام بمبئی» بــرای حضور
جشنواره ای ســاخته نشــده بود ،هدف فتح
گیشــه را دنبــال می کــرد و اتفاق ًا در گیشــه
با فــروش  13میلیــاردی ،یکی از ســه فیلم
پرفروش سال  95لقب گرفت.
حواشــی« :ســام بمبئی» به خاطر درون مایه عاشقانه
و روابــط آزادی که نمایش مــی داد ،با انتقــادات زیادی
از ســوی منتقدان مواجه شــد و جنجال فراوانــی ایجاد
کرد .عالوه بر آن ماجرای پوســتر فیلــم و اصالحاتی که
ســازندگان ،برای دریافت مجــوز روی آن اعمــال کرده
بودند ،از دیگر حواشی اثر بود .با وجود این ،مصاحبههای
کارگــردان هم در ایجــاد این حاشــیه ها بی تأثیــر نبود؛
اتفاقی که به فروش بیشتر فیلم هم کمک کرد.

کارولویدوتی(برزیل)

ژولیتبینوش(فرانسه)

من سالوادور نیســتم /منوچهر هادی1394 /

شــیرین /عباس کیارستمی1387 /

پیشــینه هنرپیشــه :ویدوتــی در هنــگام
پیوستنش به اولین پروژه مشترک سینمایی
ایــران و برزیل ،بیشــتر به عنوان یــک بازیگر
غیرسینمایی شناخته میشد که کارنامه اش
پر از برنامههای تلویزیونی ،تئاتر و فیلم کوتاه
بود .البته نقشــی کــه برایش در نظــر گرفته
بودند هم چندان دشوار نبود.
درباره نقش« :من ســالوادور نیستم» داستان معلمی به
نام ناصر (با بــازی رضا عطاران) بود کــه طی اتفاقاتی به
برزیل ســفر می کرد و در آن جــا دختری به نــام آنجل (با
بازی کارول ویدوتی) او را با نامزدش اشتباه می گرفت و
همین موضوع آن ها را درگیر ماجرایی کمدی می کرد.
ویدوتی بازی قابل قبولی را در این نقش مکمل ایفا کرد،

اما از سطح معمولی فراتر نرفت.
موفقیت هــا  :همان طــور کــه پیش بینــی
می شــد« ،من ســالوادور نیســتم» از ســوی
منتقدان مورد توجه قرار نگرفت .اما موفقیت
فیلم در گیشــه فراتر از انتظار بود؛ به طوری
که با رقمی بیش از  14میلیارد ،دومین فیلم
پرفروش سال  95لقب گرفت.
حواشــی :مهم تریــن اتفاقــی که بــرای «من ســالوادور
نیستم»بهوجودآمد،ماجرایعجیبوغریببیلبوردهای
آن بر ســردر ســینماها بود که برخی از آن هــا را به دلیل
حضور این بازیگر برزیلی ،پاره کــرده بودند .مدتی بعد،
برخی سینماها روی تصویر چهره کارول ویدوتی ،پارچه
چسباندند و حسابی سوژه شبکههای اجتماعی شدند!

پیشــینه هنرپیشــه :ژولیت بینوش زمانی
حضور مقابل دوربین کیارستمی را پذیرفت
کــه یکــی از شناخته شــده ترین بازیگــران
فرانســه بود و در ســال  1996بــرای «بیمار
انگلیســی» اســکار گرفتــه بــود .او در ســال
 2000هم بــرای بازی در «شــکالت» نامزد
اسکار شده بود.
درباره نقش« :شیرین» فیلمی متفاوت از کیارستمی بود
که نگاه 113بازیگر زن به دوربین را به تصویر میکشید و
تعداد زیادی از مهم ترین بازیگران زن ایرانی در آن حضور
داشتند .به جز بینوش ،مابقی بازیگران «شیرین» ایرانی
بودند.دراینمیاننقشژولیتبینوش،مهمترازبقیهنبود
ولی طبع ًا به خاطر خارجی بودن ،بیشــتر دیده میشــد؛

البته اگر ِ
خود فیلــم ،به خاطر فــرم متفاوت و
ماللآوری که کیارستمی انتخاب کرده بود،
دیدهمیشد!
موفقیت هــا :درباره «شــیرین» نظر معتدلی
وجودنداشت.منتقدانیابهشدتتحسینش
کردندیابسیارموردانتقادقراردادند.اینفیلم
درافتتاحیهشصتوپنجمینجشنوارهکنبهنمایشدرآمد
واثرمتفاوتیدرسینمایجهانلقبگرفت.
حواشــی :ژولیت بینــوش ،بی ســروصدا به ایــران آمد و
فیلم هم سه سال بعد از ساخت ،بی سروصدا اکران شد.
در زمان اکران هم فقط شش هزار نفر فیلم را دیدند و در
سالی که 9فیلم میلیاردی اکران شد ،تنها شش میلیون
تومان فروخت!

لوریتحنینو(لبنان)

دنیکویینودیگران

گامهای شــیدایی /حمید بهمنی1391 /

عشق بدون مرز /پوران درخشنده1377 /

پیشــینه هنرپیشــه :لوریت حنینو یک بار
در کودکی در فیلم ایرانی «لبنان عشق من»
حســن کاربخش بازی کرده بود و ســینمای
ایران را میشناخت .او در زمان پیوستنش به
«گامهای شیدایی» بیش از 25فیلم و سریال
لبنانی بازی کرده بود.
درباره نقش :حنینو در ایــن فیلم نقش زنی آمریکایی به
نام جولیا را ایفا میکرد که به خدمت ارتش درآمده است
و با هدف تهیه مدارکی با مسائل مربوط به اشغال عراق
درگیر می شود .فیلم خیلی جدی گرفته نشد و حضور او
هم همین طور.
موفقیتها« :گامهای شیدایی» با وجود دستهبندی در

رده «فیلم های فاخر» ،انتظــارات را برآورده
نکرد و جبرانی برای هزینههایش نبود .فیلم
نه در جشــنواره فجر مورد توجــه قرار گرفت
نه در گیشــه به موفقیتی دست یافت .فیلم با
وجودی که از حضــور عوامل فنــی حرفه ای
بهره می برد ،به خاطــر ضعف های فیلم نامه
و کارگردانی ،واکنشی از سوی منتقدان در پی نداشت.
حواشــی :مهم ترین حاشــیه حضور حنینو در این فیلم،
جایگزین شدن او با یک بازیگر لبنانی دیگر بود که به گفته
بهمنی از همه نظر بهتــر از حنینو بوده ،امــا عوامل فیلم
بهدلیل سابقه حضورش در فیلمها و مراسم غیراخالقی،
قید کار کردن با او را زدهاند.

پیشــینه هنرپیشــه :پوران درخشــنده که
9سال از عرصه فیلم ســازی دور بود ،تصمیم
گرفت فیلمــی را در آمریکا بســازد کــه تجربه
جدیدومتفاوتیدرکارنامهاشباشد.بههمین
منظوربایکگروهبازیگریخارجیکارکردکه
تنها نام آشنای آنها ،نام خانوادگی «کویین»
بود؛ دنی کویین فرزند جوان آنتونی کویین بزرگ .کسی
کهبهخاطربازیدر«محمدرسولا(...ص)»و«عمرمختار»
محبوبیتویژهایدرمیانایرانیانداشت.
دربارهنقش:دنیکویینامااحتماالچیزیبهجزهماننام
خانوادگی را از پدرش به ارث نبرده بود و عالوه بر آن که از
ظاهرچندانجذابیبرخوردارنبود،درعرصهبازیگریهم

تقریبا هیچ استعداد خاصی نداشت .احتماال
خود پوران درخشنده هم مجموعه بازیهای
فیلم«عشقبدونمرز»راضعیفمیداند.
موفقیتها«:عشقبدونمرز»بهدلیلبرخی
ناهماهنگی ها بین عوامل ایرانی و خارجی،
ضعفهای موجود در بازیگری و ،...با اینکه
در آمریکا ساخته شــده بود تقریبا هیچ موفقیت مهمی در
جشنوارهها و گیشــه به دســت نیاورد تا این که درخشنده
متقاعدشودفعالیتهنریاشرادرایرانپیگیریکند.
حواشــی :فیلم آنقدر مورد توجه قرار نگرفت که حاشیه
خاصیداشتهباشد؛مخصوص ًاآنکهعواملخارجیفیلم،
بهایرانهمنیامدند.

...

چهره ها و خبر ها
ایسنا -امیرآقاییدرفیلمسینمایی«روسی»حضورخواهد
داشت« .روسی» چهارمین فیلم سینمایی امیر
حســین ثقفی پس از «مرگ کسب و کار من
است»« ،همهچیز برای فروش» و «مردی که
اسب شد» در مقام کارگردان است.
فــارس  -هــادی حجازی فر همراه با هدیه تهرانی در
فیلمسینمایی «واسطه» به ایفای نقش میپردازد« .واسطه»
نخستین اثر سینمایی آرش الهوتی است که
تاکنون مستند می ساخته و رکــورددار
دریـــــافـــــت تـــنـــدیـــس از جـــشـــنـــواره
سینماحقیقت است.
باشــگاه خبرنگاران جوان  -تصویربرداری ســریال «ســر
دلبران» در شهر یزد به پایان رسید .سریال «سر دلبران» به
کارگردانی محمدحســین لطیفی از تولیدات
سازمان هنری رســانه ای اوج است که قرار
است ماه رمضان سال 97روی آنتن سیمای
ملی برود.

...

سینمای جهان
کوین اسپیسی از «خانه پوشالی»
اخراج شد!
شرکت «نت فلیکس» اعالم کرد
همکاری خود را به طــور کامل با
«کوین اسپیســی» بازیگر سریال
معــروف «خانــه پوشــالی» قطع
میکنــد .به گزارش ایســنا ،پس
از مطــرح شــدن اتهــام جنســی
علیه «کویــن اسپیســی» ،بازیگر
آمریکاییبرندهاسکار،شرکت«نتفلیکس»سازندهسریال
«خانه پوشــالی» اعــام کرد نــه تنها بــا وی به طــور کامل در
این ســریال قطع همــکاری خواهد کــرد ،بلکه فیلــم جدید
«خونریزی» با بازی و تهیهکنندگــی او را نیز اکران نخواهد
کرد.نتفلیکسباصدوربیانیهایاعالمکرد«:اینشرکتدر
ادامهتولیدسریال«خانهپوشالی»باحضور«کویناسپیسی»
نقشینخواهدداشتومادراینوقفهزمانیباشرکت«»MRC
به همکاری ادامــه خواهیم داد تا مســیر پیــش رو را ارزیابی
کنیم .ما همچنین تصمیــم گرفتهایم فیلــم «خونریزی» با
بــازی و تهیهکنندگی «اسپیســی» و بــه کارگردانی «مایکل
هافمن» را نیز که هماکنون در مراحل پایانی تولید قرار دارد
اکران نکنیم ».نت فلیکس پیش از این اعالم کرده بود فصل
ششم سریال «خانه پوشالی» که در ســال  2018در اختیار
عالقهمندانقرارخواهدگرفت،آخرینفصلازاینمجموعه
خواهدبود.هفتهگذشته«آنتونیرپ»بازیگرآمریکاییفاش
کرد«کویناسپیسی»درسال 1986وزمانیکهاو 14ساله
بوده ،قصد داشــته او را مورد تعرض قرار دهد که این موضوع
بازتاب فراوانی در هالیوود داشت« .کوین اسپیسی» ،برنده
دوجایزهاسکاربرایفیلمهای«مظنونینمعمولی»و«زیبای
آمریکایی»استوتاکنون 10بارنامزد«امی»شدهاست.وی
همچنین در کارنامهاش جوایز مهم دیگری همچون «گلدن
گلوب»«،تونی»و«بفتا»راهمثبتکردهاست.

«ارباب حلقه ها» سریال می شود؟
آمازون و شــرکت بــرادران وارنر
در حال مذاکره هستند تا «ارباب
حلقهها» را در قالب یک ســریال
تلویزیونیبسازند.بهگزارشمهر،
بخش تلویزیونی شرکت برادران
وارنروبنیادتالکیندرحالگفت
وگو هستند تا با همکاری آمازون
اســتودیوز ســریالی بر مبنای «ارباب حلقهها» بســازند .این
گفت وگوهــا هنــوز در مراحل اولیه اســت و قــراردادی بین
دو طرف به امضا نرسیده اســت .گفته شــده ،قرار است این
سریال بر مبنای رمانهای تالکین ساخته شود و هابیتها،
جادوگران و شخصیتهای مختلف این مجموعه را بار دیگر
زنده کند .آمازون و بــرادران وارنــر هنوز خبــری در این باره
منتشــر نکردهاند .این در حالی است که حق ساخت هر نوع
فیلمبرمبنای«اربابحلقهها»توسطبرادرانوارنرخریداری
شدهاست.درحالیکهبنیادتالکینمالکتمامینوشتههای
پروفســور تالکیــن اســت ،امتیــاز داســتانهای «هابیت» و
«ارباب حلقهها» توسط خود تالکین در اواخر دهه 1960به
فروشرسیدبنابراینبدونهمکاریبنیادتالکیننمیتوان
فیلمهایدیگریازآثاراوساخت.سهگانه«اربابحلقهها»و
«هابیت»توسطپیترجکسونساختهشدهو«اربابحلقهها»
درواقعپیشزمینهایبر«هابیت»است.
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