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زومجی  -شرکت «مارول» از پایان مرحله فیلم برداری قســمت چهارم مجموعه فیلم های ابرقهرمانی «انتقام جویان» خبر داد .این فیلم که
هنوز نامی برای آن انتخاب نشده ،قرار است در ماه مه ( 2019اواسط اردیبهشت  )1398روی پرده سینما برود .این زمان طوالنی تا اکران،
به دلیل جلوههای ویژه سنگینی است که این فیلم خواهد داشت.

فیلمبرداری «انتقامجویان »4
به پایان رسید

...

چهره ها و خبر ها
امیرمهدی ژوله به خاطر قراردادی که برای بازی در سریال
شــبکه نمایــش خانگی «گلشــیفته» بســته
اســت ،در «دیواربه دیــوار  »2حضــور
نخواهــد داشــت .او در فصــل اول
«دیواربه دیوار» بــه عنوان اولیــن تجربه
جدی بازیگری ،حضوری موفق داشت.
آی سینما  -دومین فیلم سعید روســتایی با عنوان «متری
شــیش ونیم» تــا چنــد روز دیگــر بــه مرحلــه فیلم بــرداری
می رسد .هنوز حضور هیچ بازیگری در
فیلم قطعی نشــده و ممکن است امیر
جدیــدی ،پیمــان معــادی و شــهاب
حسینی در این فیلم بازی کنند.
مهر  -فیلمبرداری فیلم سینمایی «به وقت رویا» با بازی رویا
نونهالی آغاز شد .در این فیلم که به کارگردانی
امیرحســین عنایتی در اصفهان ســاخته
می شــود ،شــاهرخ فروتنیان و افســانه
چهره آزاد هم حضور دارند.

...

تلویزیون

مصطفیقاسمیان-فصلجدید«دورهمی»چندهفتهای
است که آغاز شده و با تغییراتی هم همراه بوده؛ با این حال
بعضیانتظاراتیکهازاینبرنامهمیرفت،آنچنانکهباید
وشاید،برآوردهنشدهاست.ازطرفیغیبتسیامکانصاری
ومهلقاباقریدرنمایشهاوحضورسحرولدبیگی،کیفیت
نمایشها را پایین آورده و بار طنز نمایشها ،بیشــتر از قبل
روی دوش سروش جمشیدی افتاده است .با وجود این که
ازسحرولدبیگیبهدلیلسابقههمکاریهایموفققبلیبا
مهرانمدیری،انتظارمیرفتبعدازگذشتچندهفته،در
نقشخودجابیفتدوبهکیفیتنمایشهاکمککندولیاین
اتفاق نیفتاده و شخصیت او در نمایش ،به شدت تحتتأثیر
«قیمت» قرار گرفته اســت .با نگاهی به نظــرات مخاطبان
در شــبکههای اجتماعی هم میتوان دریافت اســتقبال از
این بازیگر و نقشــی که بازی میکند ،از مهلقا باقری کمتر
است و عم ً
ال نتوانسته به موفقیت دســت پیدا کند .با وجود
این کــه نمایشهــا و گفتوگوهــای «دورهمــی» در فصل
جدید ،هنوز به جایگاهی که باید ،نرســیده ،اما این شبها
اســتندآپکمدیهای مهران مدیری در اوج قرار دارد و در
شبهایپایانیهفته،شبکههایاجتماعیرامیترکاند.او
باجایگاهواعتمادیکهمیانمخاطبانوهمچنینمسئوالن
تلویزیوندارد،میتواندکنایههایسنگینیبهسلبریتیها
و مســئوالن بزند و از طرفی با نزدیک شــدن بــه روزپخش،
راحتترمیتواندبهوقایعاجتماعی-سیاسیواکنشنشان
دهد .با این که فصل ســوم ،از فصول قبلی تندوتیزتر شده،
اما واکنشهای منفی بــه اســتندآپهای او آنقدر خفیف
است که عم ً
ال میتوان آنها را ندیده گرفت؛ موضوعی که
در برنامههای هفته اخیر هم مشــخص شــد و به رغم آن که
کنایههای او به حافظ ناظری و بهاره رهنما در شــبکههای
اجتماعی پربازدید و حسابی دستبهدست شد ،اما بازتاب
منفینداشت.
▪مهمانانیکهدرتراز«دورهمی»نیستند

با این حــال ،هرچقدر مهــران مدیری در اســتندآپ های

تنها با «خندوانه» و رامبد جوان قابل مقایسه است .با این
حال «دورهمی» به محل حضور و دیده شدن چهره هایی
تبدیل شده که دیدنشان روی آنتن تلویزیون ،هیچ شوقی
در مخاطب ایجاد نمیکند .در واقع به جای این که مهمان
برنامه ،برگ برنده «دورهمی» باشــد ،باز هــم این مهران
مدیری اســت که مخاطبان را پای تلویزیون نگه می دارد.
در حالی که از «دورهمی» انتظار می رود با توجه به سابقه
و جایگاهی که مهران مدیری در تاریخ ســینما و تلویزیون
پس از انقالب داشــته ،بتواند ســتاره های پرفروغ سینما
مانند شــهاب حســینی ،پرویز پرســتویی ،لیــا حاتمی و
امثالهمرابهتلویزیونبکشاند،نهخوانندهپاپیکهباانتشار
سه قطعه موسیقی در اوایل امسال ،مشهور شده و هنوز هم
راهی به استیج کنسرت پیدا نکرده است!

گفت وگوهایبیکیفیت
تهدید «دورهمی»

خود موفق است ،بقیه برنامه از ضعف های عدیده ای رنج
می برد .پیشتر هم در بررسی دو قسمت اول فصل جدید
«دورهمی» درباره گفت وگوهــا و مهمانان مهران مدیری
نوشــتهو در همان گزارش هم ابراز امیدواری کرده بودیم
که تراز مهمانــان ،در ادامه باالتر برود .بــا این حال نه تنها
وضعیت بهتر نشده ،که در مواردی بدتر هم شده .با شرایط
پیش آمده ،از هر پنج مهمانی که به «دورهمی» می روند،
به زحمت می توان یک نفر را پیدا کرد که در تراز حضور در
برابر مهران مدیری و چنین برنامه پربیننده ای باشــد .در

...

اتفاق روز
«روزهای بی قراری »2
بدون پژمان بازغی و الهام حمیدی
امیرحسین شــریفی تهیه کننده ســینما و تلویزیون درباره
ســریال «روزهای بی قــراری» گفت« :ســری دوم ســریال
«روزهای بی قراری» به قلم شعله شریعتی در حال نگارش
اســت و تاکنون چندین قسمت از این ســریال نوشته شده
اســت ».وی درباره بازیگران این ســریال اظهــار کرد« :در
ســری دوم ،پژمان بازغــی و الهام حمیدی حضــور ندارند،
اما بقیه بازیگران سری اول سریال و بازیگران بومی استان
آذربایجان شرقی حضور خواهند داشت؛ البته چند بازیگر
مطرح به گروه اضافه خواهند شد».
شریفی بیان کرد« :از ابتدای اسفند ماه پیش تولید سریال
«روزهای بی قراری» آغاز می شود .به دلیل سکونت بازیگر
نقش «سارا» در مشهد ،ادامه قصه ســریال از این شهر آغاز
میشود و ادامه داستان را در تبریز تصویربرداری میکنیم».
تهیه کننــده این ســریال افزود« :این ســریال با مشــارکت
معاونت سیمای استانها و مرکز صداوسیمای تبریز ساخته
خواهد شد .از آقای دارابی معاون استانها به دلیل پیگیری
ساخت سری دوم «روزهای بیقراری» تشکر میکنم».
گفتنی اســت فصــل اول ســریال «روزهای بی قــراری» در
 23قســمت  40دقیقــه ای به ســفارش معاونت ســیمای
استان ها سال گذشته از شــبکه سه سیما پخش و به عنوان
پربیننده ترین ســریال شــبکه در ســال  95انتخاب شــد.
بازیگرانی مثــل ابوالفضــل پورعرب ،پژمــان بازغی ،الهام
حمیدی ،کامران تفتی و ســارا صوفیانــی در این مجموعه
تلویزیونی ایفای نقش کردند.

کمدی ها همچنان بی رقیب

بانی فیلــم  -نگاهی به جدول فروش فیلم ها نشــان
از آن دارد که امســال بر خالف ســال های گذشــته،
هفت کمدی صدرنشــین بالمنازع اکران هســتند.
این در حالی است که در ســال های گذشته در دهه
 90با وجود استقبال زیاد از فیلمهای کمدی ،سابقه
نداشــته هفت فیلم از این ژانر در صدر جدول فروش
قرار گرفته باشــند« .نهنگ عنبر  :2سلکشــن رویا»« ،گشــت « ،»2خوب ،بد،
جلف»« ،اکسیدان»« ،آینه بغل»« ،ساعت5عصر» و «خالتور» به ترتیب فیلمهای
کمدی صدرنشین جدول فروش هستند .در سال گذشته از میان هفت فیلم
اول جدول فروش ،سه فیلم کمدی بودند .در سالهای  94و  93هم در میان
هفت فیلم پرفروش سال4 ،فیلم در ژانر کمدی ساخته شده بودند.

هفته هایی که از فصل ســوم گذشته ،شاهد حضور حمید
هیراد ،مجیــد و نیکــی مظفــری ،دال بند ،علــی اوجی و
نرگس محمدی ،نیوشــا ضیغمی ،علیرام نورایی ،مهدی
دارابی و الهــه حصاری بوده ایــم؛ مهمانانی کــه از جنس
چهره های روتیــن تلویزیونی هســتند و احتما ًال حاضرند
در هرکــدام از برنامه هــای تلویزیونی کــه از آن ها دعوت
کنند ،حضور داشــته باشــند .در حالی که توقع از مهران
مدیری و «دورهمی» این نیست .حضور مدیری به عنوان
گفت وگوکننده ،وزنی به «دورهمی» می دهد که احتما ًال

...

عکس روز
چهره پردازی ترســناک نهال دشــتی که با نقــش خواهر «فرهاد» در ســریال
«شهرزاد» شناخته میشود.

▪مسیرگفتوگو،مانندسابق

«دورهمــی» همچنیــن در گفت وگوهای فصــل جدید،
هنــوز نتوانســته برگ برنــده جدیــدی رو کنــد و مهران
مدیــری هنــوز هــم همــان ســؤاالت فصــل قبــل مانند
«عاشق شــدی؟» و «احساس خوشــبختی می کنی؟» را
از مهمان می پرســد .اگرچه این روش و سؤاالت که ذکر
آن رفت ،هنوز هــم برای مخاطب جذاب هســتند ،اما از
«دورهمی» انتظار مــی رود با ایده هــای خالقانه ای که
اتفاق ًا در تخصص مهران مدیری هم هست ،طرحی نو در
گفت وگوها دراندازد و نسبت به برنامه های فصل قبل،
متفاوت عمل کند .ایــن اتفاق در برنامه پنج شنبه شــب
و گفت وگــو بــا مرجان محتشــم باز هــم دیده می شــد و
حتــی نوعی بی هدفــی را بــه ذهن متبــادر می کــرد؛ تا
جایی که محتشــم مســائلی مانند غمگین بودن و دوری
خودخواســته اش از ســینما و تلویزیــون را چندیــن بــار
مطرح کرد .به عالوه با پاســخ های مبهمــی که به برخی
ســؤاالت مدیــری مــی داد ،مخاطــب را گیــج می کرد و
مهــران مدیری نیــز بــه دالیلی که بر ما پوشــیده اســت،
تالشی برای ابهام زدایی نمی کرد.

...

چهره روز
حضور پررنگ الهه حصاری در تلویزیون
الهه حصاری چهارشنبه مهمان دو برنامه پرمخاطب
تلویزیون بود .صبح در «حاال خورشید» روبهروی رضا
رشیدپور نشســت و شــب هم گفتوگوی ضبطشده
او بــا مهــران مدیــری در «دورهمی» از شــبکه نســیم
پخش شــد .او که بــه مناســبت نامزدی «هشــتونیم
دقیقه» در جشــنواره تلویزیونی جامجم ،با رشــیدپور
به گفتوگو نشســته بود ،حرفهای جالبی هم زد که در شــبکههای اجتماعی
پربازدید شــد .حصاری ماجرای ســیلی خوردنش از چند بازیگــر را تعریف کرد
و گفت که از افســانه بایــگان ،فریبا کوثری ،حامــد بهداد و شــبنم قلیخانی در
چند ســریال ســیلی خورده اســت .او حتی گفــت کــه از دید خواهرش ،شــبیه
عروسک «باربی» است و حسابی مخاطبان «حاال خورشید» را شگفتزده کرد!

...

سینمای جهان
با اعالم نامزدهای جایزه انجمن کارگردانان آمریکا

اسپیلبرگ و اسکات از اسکار دور شدند
انجمــن کارگردانــان آمریــکا ( )DGAاســامی نامزدهای
هفتادمین دوره جوایز ساالنه خود را اعالم کرد.
بــه گــزارش مهــر« ،شــکل آب» ســاخته گیرمــو دل تــورو،
«لیدی بــرد» ســاخته گرتــا گرویگ« ،ســه بیلبــورد بیرون
ابینگ ،میــزوری» ســاخته مارتیــن مک دونــا« ،دانکرک»
ســاخته کریســتوفر نوالن و «بــرو بیــرون» ســاخته جردن
پیلــی نامزدهــای انجمــن کارگردانــان آمریــکا در بخــش
ســینمایی هســتند .این چهارمیــن نامزدی جایــزه DGA
برای نوالن است .او پیش از این برای «ســرآغاز»« ،ممنتو»
و «شــوالیه تاریکــی» از ســوی این انجمــن نامــزد دریافت
جایــزه برترین کارگردانی ســال بوده اســت .در عین حال
گرویگ هشتمینزنی است که تاکنون نامزد جایزه انجمن
کارگردانــان آمریکا شــده اســت .ایــن در حالی اســت که
دل تورو برنده جایزه گلدن گلوب امسال شده و گرویگ نیز
در ماه نوامبر در جوایز هیئت ملی نقد موفق به کسب جایزه
بهترین کارگردان شــد .جردن پیلی که برای «برو بیرون»
نامزد شده ،به لی دانیلز ،استیو مک کویین و بری جنکینز
ملحق شد و با این نامزدی ،به چهارمین سیاهپوستی تبدیل
شــد که نامــزد دریافــت جایزه  DGAشــده اســت .معموال
برندگان جایــزه  DGAبه عنــوان برنده اســکار نیز معرفی
میشوند و سال پیش دمین شازل برای «الاللند» برنده این
جایزه شد و بعد اسکار را هم گرفت.
نکته قابل توجه در معرفی نــامــزدهــای امــســال انجمن
کارگردانان آمریکا این است که ریدلی اسکات برای «همه
پول های دنیا» و اسپیلبرگ برای «پست» در این فهرست
جایی نیافتند.شان بیکر برای «پروژه فلوریدا» ،سوفیا کاپوال
برای«فریبخورده»،دیریسبرای«مادبوند»وپتیجنکینز
برای «زن شگفت انگیز» دیگر
چــهــرههــایــی بــودنــد که
می توانستند در ایــن
فهرست حضور داشته
باشند .با ایــن حساب،
احتما ًال باید نام استیون
اسپیلبرگ و ریــدلــی
اسکات را از فهرست
شـــــانـــــسهـــــای
دریـــافـــت جــایــزه
اســـکـــار بهترین
کــــارگــــردانــــی
امــــــــســــــــال،
خـــــارجشـــــده
دانست.

زیباترین
وبهیادماندنیترین
سخنانمشاهیر

سخنبزرگان

درصفحه«همشهریسالم»

«جادوی صدا» نوروز روی آنتن می رود
حســین حســین خانی تهیه کننده برنامه «جــادوی صدا»
دربــاره آخرین وضعیــت تولید ســری جدید ایــن برنامه به
باشگاه خبرنگاران جوان گفت« :ضبط سری سوم «جادوی
صدا» یک ماه دیگر آغاز میشود .در همین زمینه ،فراخوانی
از طریق شــبکه سه ســیما برای ثبت نام شــرکت کنندگان
منتشر شده اســت ».وی ادامه داد« :برنامه قبلی «جادوی
صدا» در نوروز  96پخش شــد .سری ســوم این برنامه هم،
بهار  97در  15قســمت روی آنتن می رود ».حسین خانی
در پایان تاکید کرد« :عالقهمندان میتوانند از طریق سایت
شبکه سه سیما برای شرکت در مسابقه ثبتنام کنند».
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