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بهنام بانی
خواننده تیتراژ ابتدایی «ماه عسل» شد

باشگاه خبرنگاران جوان -درفضایمجازیخبریمبنیبرانتخابخوانندهتیتراژ«ماهعسل»منتشرشد.دراینخبرآمدهبهنامبانیخواننده
کشورمان،امسالبااحسانعلیخانیدر«ماهعسل»همکاریمیکندوقراراستتیتراژابتداییاینبرنامهرابخواند.پیشازایندربرخیخبرها،
ازبانیوشهابمظفریبهعنواندوگزینهاصلیخوانندگیتیتراژماهعسلنامبردهمیشد.

...

قاسمافشاردرگذشت

رادیو

خداحافظی«حاالخورشید
بدون وعده بازگشت

»

بازگشت حسین محب اهری
به «صبح جمعه با شما»
حســین محب اهری بعد از ســال ها دوری ،مجدد به جمع
بازیگران برنامه «صبح جمعه با شما» اضافه شد.
بــه گــزارش رادیــو ایــران ،حســین محــب اهری بــه جمع
بازیگــران برنامــه «صبح جمعــه با شــما» اضافه شــد و قرار
است با شــخصیت آقا معلم با مخاطبان ارتباط برقرار کند.
البته آقا معلم با شــخصیت محبــوب او در برنامه تلویزیونی
«مبصر پنج ساله» که سال ها قبل از تلویزیون پخش می شد
تفاوتهای بسیاری دارد .حسین محب اهری درباره نقش
خود گفت« :این نقش جای خود را حسابی در دل مردم باز
میکند .ارتباط بین مخاطب و رادیو با «صبح جمعه با شما»
بسیار بهتر و قویتر خواهد شد و هر چه بگذرد اشکاالت این
برنامهبرطرفونقاطمثبتاشتقویتمیشود.اینتواندر
«صبح جمعه با شما» هست که مردم با دل و جان آن را گوش
دهند و لذت ببرند».
وی با بیان این که رادیو را خیلی دوست دارد و از قدیم دلش
میخواست با این رسانه کار کند ،تصریح کرد« :سالهای
دور چند نمایش برای رادیو کار کردم ولی همیشه دلتنگ
آن بودم تا اینکه در «صبح جمعه با شــما» همکاری کردم.
زمانی که دوستان دوباره از من برای همکاری در این برنامه
دعوت کردند ،خیلی خوشحال شدم و برنامهام را به گونهای
تنظیم کردم که حتما روزهای یک شنبه برای ضبط بیایم».
«صبحجمعهباشما»بهتهیهکنندگیساجدقدوسیانصبح
های جمعه ساعت  ۹از آنتن رادیو ایران پخش می شود.

مصطفی قاســمیان  -برنامه دیروز «حاال خورشید»
آخرین قسمت از سری دوم این برنامه بود و مجریها
و دستاندرکاران پشتصحنه این مجله صبحگاهی،
با حضور جلوی دوربیــن در دقایق پایانــی برنامه ،از
مخاطبان خود خداحافظی کردند.
نکتــه قابــل توجــه در خداحافظــی عوامــل «حــاال
خورشید» این بود که رضا رشیدپور ،در خالل برنامه
و تشکر از مخاطبان ،هیچ اشــارهای به بازگشت این
برنامــه بعد از ماه مبــارک رمضان نکــرد .از آن جا که
مدیران صداوسیما درباره احتمال تولید فصل سوم
«حاال خورشید» اظهارنظری نکردهاند و همچنین در
صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام برنامه از بازگشت
برنامــه به آنتــن صبحگاهــی تلویزیون ســخنی گفته
نشــده اســت ،میتوان دریافت رشــیدپور و گروهش
فع ً
ال برنامهای برای فصل ســوم ندارنــد .با این حال
مخاطبان پرشــمار «حاال خورشــید» در کامنتهای
صفحه اینستاگرام ،خواهان تولید فصل سوم برنامه
شدهاند.
▪منظورم «ماه عسل» نبود

قســمت آخر «حــاال خورشــید» واجــد یــک تکذیبیه
هــم بــود .خاطرتــان هســت کــه رضــا رشــیدپور در

...
اخبار

«من نویسندهام» در شبکه  4سیما
برنامه تلویزیونی «من نویســندهام» بــه تهیهکنندگی بابک
میزانــی از شــنبه  ۲۹اردیبهشــت ،روی آنتن شــبکه چهار
میرود.مجیدگیاهچیمجریطرحاینمجموعهتلویزیونی
گفت« :مجموعه تلویزیونی «من نویســندهام» در هر قسمت
 30دقیقــهای به زندگی ،احــوال و آثار یکی از نویســندگان
معاصر میپــردازد و اولیــن مجموعــه از این برنامــه در 32
قســمت تولید و آماد ه پخش اســت که پخش آن از روز شنبه
 29اردیبهشت ،1397آغاز خواهد شد .این برنامه هر شب
در ســاعت  21:30و در طول هر هفته در روزهای شــنبه تا
چهارشنبه پخش میشود ».در این برنامه به زیباشناسی در
ادبیاتباگرایشرمانپرداختهودرهرقسمتبایکنویسنده
ورماننویسمشهورگفتوگومیشود.گفتوگوهادرقالب
تکگوییتولیدشدهونویسندگاندرخصوصآثاروجوایزی
کهدریافتکردهاندروبهرویدوربین«مننویسندهام»سخن
میگوینــد .علیرضــا ایرانمهر ،نســیم مرعشــی ،مصطفی
رحماندوســت ،صــادق کرمیار .رویا دســتغیب ،محســن
مومنی شــریف و یوســف علیخانی برخی از شــاخصترین
نویسندگانی هســتند که در این برنامه به زندگی و آثارشان
پرداختهشدهاست.

زنان بیشتر از مردان سریال میبینند
نتایج آخرین نظرسنجیهای صداوسیما نشان میدهد که
زنان بیش از مردان به تماشای سریالهای تلویزیونی تمایل
نشان میدهند.
به گزارش ایسنا ،بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش
و سنجش افکار صداوسیما درباره سریالهای پخش شده
از شبکههای مختلف ســیما در تهران و  ۳۱شهر کشور که
مراکز استانی صداوســیما در آنها مســتقر هستند ،زنان
 79.3درصــد و مــردان  69.2درصــد ســریالهای ایــن
شبهای تلویزیون را دنبال کردهاند.
همچنیــن بــه طــور متوســط  55.8درصــد از مخاطبــان
تلویزیون حداقل یکی از ســریالهای تلویزیونــی را که این
شبها روی آنتن سیما هستند ،دنبال میکنند.
بر اســاس این نظر ســنجی که روی جامعه آمــاری ۴۸۳۴
نفری انجام گرفته است ،ســریالهای «ایراندخت»« ،آنام»
و «کوبار» بیش از  ۷۴درصد از مخاطبان تلویزیون را جذب
خود کردهاند.

برنامــه یک شــنبه هفته گذشــته برنامــهاش و زمانی
کــه دســتاندرکاران کافــه داونتیســم را بــه عنوان
مهمان برنامه دعوت کرده و از بــه قول خودش «یک
برنامه تلویزیونی که در ماه رمضان پخش میشــود»
گالیهمنــد بود که چرا ســعی کردهانــد مهمان «حاال
خورشــید» را از رفتن به این برنامه منصــرف کنند تا
سوژهای دستنخورده باقی بماند و به برنامه مذکور
برود .دوشنبه فردای آن برنامه ،گزارش این اتفاق را
با عنوان «دلخوری رشــیدپور از علیخانی» در همین
صفحــه خواندید .در همــان گزارش هم نوشــتیم که
توضیحات رشیدپور بیش از همه ذهنها را به سمت
«ماهعسل» احسان علیخانی میبرد که به موضوعاتی
مشــابه با این اتفاق میپــردازد .رشــیدپور در برنامه
دیروز و پایانی «حاال خورشید» ،رسم ًا دلخوریاش از
علیخانی را تکذیب کــرد و گفت که منظورش به هیچ
عنوان «ماه عســل» نبوده اســت« :عقل ام میرســید
که اگر الزم باشه بگم ماه عسل و احســان علیخانی.
اص ً
ال منظورم نه ماه عسل بود و نه احسان علیخانی».
او بعد از تأکید بر این نکته که با علیخانی رفیق است،
ادامــه داد« :اون موقــع [اگــر میخواســتم] زبونــم
میچرخید کــه بگم ماه عســل یا احســان علیخانی.
اصال نمیخواستم که وارد فاز اسم بردن از برنامهای

بشــم .هیچ ربطی بــه احســان علیخانی و ماه عســل
نداشت».
▪در انتظار گفتوگوی رشیدپور با بیل گیتس

با پایــان برنامــه «حاال خورشــید» ،پــروژه جدید رضا
رشــیدپور مجری-برنامهســاز ایــن برنامــه هــم از
موضوعــات کنجکاو یبرانگیــز فضــای رســانهای
اســت .رشــیدپور چندین بار وعــده تولیــد برنامهای
گفتوگومحــور و بینالمللی را داده کــه هنوز عملی
نشده اســت؛ فصل دوم «دید در شــب» که قرار است
با چهرههای سرشــناس بینالمللــی گفتوگو کند.
او در جایی از عالقــهاش به گفتوگو بــا کوفی عنان
دبیرکل سابق سازمان ملل گفته و حتی اعالم کرده
کــه هماهنگیهــای قطعی بــرای ســفر بــه آمریکا و
گفتوگو با بیل گیتس مؤسس شرکت مایکروسافت
انجام شــده اســت .حتی در اواخر ســال گذشته که
سری دوم «حاال خورشید» به پایان رسید ،وعده تولید
«دیــد در شــب  »2را داد اما با پیشــنهاد صداوســیما
برای ادامه «حاال خورشــید» مواجه شــد و موقت ًا قید
گفتوگو با بیل گیتس را زد .باید دید آیا پروژه بعدی
رضا رشیدپور برنامهســاز باســابقه تلویزیون ،همین
گفتوگوی بینالمللیاش خواهد بود یا خیر؟

قاسم افشــار گوینده توانمند و باســابقه صداوسیما دار
فانی را وداع گفت.
به گــزارش ایســنا ،قاســم افشــار کــه از ســالهای اول
انقالب ،گویندگی در بخشهای خبری رادیو و تلویزیون
را بر عهده داشت و در بحبوحه ســالهای دفاع مقدس
با صدایی حماســی بارها اخبار مربوط بــه پیروزیهای
رزمندگان اســام را به اطــاع هموطنان رســانده بود،
بامداد دیروز بر اثر ایســت قلبی دار فانی را وداع گفت.
افشــار از اســتادان گویندگی و فــن بیان بــود و صدای
ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف
نخواهد شد.
قاســم افشــار دوشــنبه  ۱۳آبــان  ۱۳۳۰در تهــران به
دنیا آمــد .تحصیــات ابتدایــی و متوســطه را در تهران
و قصرشــیرین طــی کرد .ســپس بــرای ادامــه تحصیل
به مدرســه عالی پــارس رفت و در رشــته روان شناســی
ادامه تحصیل داد .با وقوع انقالب فرهنگی تحصیالت
دانشــگاهی او نیمهتمــام مانــد ولــی بعد از بازگشــایی
دانشــگاهها کارشناســی روان شناســی را از دانشــگاه
عالمه طباطبایی و سپس کارشناسی ارشــد خود را در
همین رشته از دانشگاه آزاد اسالمی دریافت کرد.
او از کودکــی و دوران مدرســه بــه اجــرای برنامه عالقه
داشــت و در دوره دبیرســتان ایــن عالقــه بــه ســمت
گویندگی خبر کشــیده شــد .وی عــاوه بــر گویندگی
اخبار صداوسیما ،به عنوان کارشناس ارشد با سازمان
پژوهشهای علمی نیز همکاری میکرد ه است.

شورای صنفی نمایش :باید رضایت صاحبان فیلمها جلب شود

ســردار حســین رحیمی در جمــع خبرنــگاران درباره
مطرح شــدن موضــوع پخــش دیدارهای فوتبــال جام
جهانــی  2018روســیه بــه صــورت زنــده در برخی از
ســینماهای کشــور اظهــار کــرد« :تــا این لحظــه هیچ
درخواستی از ســوی متولیان این امر به پلیس اماکن و
نیروی انتظامی ارســال نشده اســت ».وی اضافه کرد:
«این موضوع نیازمند فراهم کردن شــرایطی اســت که
در صورت ارائه این طرح به پلیــس و اطمینان از فراهم
شدن این شرایط میتوان در این خصوص تصمیمگیری
کرد».
رحیمی گفت« :بــه هر حــال تامین امنیت ایــن اماکن
و تامیــن نیرو بــرای این موضــوع برعهده پلیــس بوده و
کســانی که چنین تقاضایی دارند باید طــرح خود را به
نیروی انتظامی تحویل دهند».
رئیس پلیس پایتخت در پایان در پاسخ به سوال یکی از
خبرنگاران دربــاره احضار عوامل تبلیــغ فیلم «به وقت

▪واکنش شورای صنفی نمایش

پس از سخنان فرمانده نیروی انتظامی
تهران بزرگ ،سخنگوی شورای صنفی
نمایش اعالم کــرد ،ســینماداران باید
برای نمایش فوتبال در سینمای شان از
نیروی انتظامی مجوز بگیرند و رضایت
صاحبان فیلم های در حال اکران را نیز
جلب کنند.
غالمرضا فرجی در گفتوگو با مهــر آخرین جزئیات از
نمایش فوتبال در سینماهای کشور را این گونه تشریح
کرد« :شــنیدیم که نیــروی انتظامی با نمایــش فوتبال

در ســینماها موافقت کرده ولی اگر قرار اســت فوتبال
در ســینماها پخش شــود باید مجوزهای قانونی رسما
صادر شــود ».وی بیان کرد« :انجمن سینماداران باید
سینماهایی که شرایط پخش فوتبال را دارند ،به نیروی

مریلاستریپوگریاولدمنهمبازیمیشوند
آیسینما  -مریل استریپ برای ایفای نقش در فیلم جدید
استیون سودربرگ که بر اساس ماجرای اسناد پاناما ساخته
میشود ،قرارداد امضا کرد .همزمان ،دو بازیگر مطرح مرد
سینما شامل گری اولدمن و آنتونیو باندراس مشغول انجام
مذاکرات اولیه با ســازندگان این پروژه سینمایی هستند.
پخشکننــده این فیلم هنوز مشــخص نیســت امــا به گفته
منابع آگاه ،نتفلیکس برای خرید آن تمایل نشان داده است.
اسکاتزیبرنزهمکارقدیمیسودربرگ،نگارشسناریوی
این فیلم را بر عهده داشته اســت .کتاب «جهان محرمانه:
در تحقیقات اسناد پاناما از شــبکههای پولی غیر قانونی و
نخبگان جهانی» نوشــته جیک برنســتاین بــه عنوان منبع
اقتباس فیلم سودربرگ معرفی شده است .جزئیات مربوط
به نقشــی که اســتریپ قرار اســت ایفا کند فعــا محرمانه
مانده اما به گفته عوامل نزدیک به پروژه در پیشــبرد بخش
احساسی داستان تاثیر به سزایی خواهد داشت.

ابرقهرمان مسلمان مارول در راه است

ناجا مخالف پخش فوتبال در سینما نیست
شــام» در پاســاژ کورش که باعث گالیه
برخی از شــهروندان شــده بــود گفت:
«این افراد پس از احضار بــا دادن تعهد
آزاد شدند».

...

سینمای جهان

انتظامی معرفی کنند تا مجوزهای الزم در این زمینه از
سوی نیروی انتظامی صادر شود».
سخنگوی شورای صنفی نمایش تاکید کرد« :عالوه بر
آن سینماداران باید از صاحبان فیلم هایی که سئانس
نمایش آثارشان همزمان با نمایش فوتبال است ،مجوز
بگیرند و رضایت آنها را کســب کننــد ».فرجی اضافه
کرد« :بر اساس ضوابط و قوانین شورای صنفی نمایش،
سینمادار نمی تواند در زمان اکران فیلم ،فوتبال نمایش
دهد به همین دلیل تاکید دارم که سینمادار باید مجوز
الزمرااز صاحبانفیلمهایی کهسئانس نمایشآثارشان
با نمایش فوتبال تداخل دارد ،نیــروی انتظامی و اداره
اماکــن عمومی کســب کنــد و در صــورت داشــتن این
مجوزها ما هم ممانعتی نمی کنیم».
وی در پایــان گفــت« :تاکید مــی کنم که ســینماداران
باید مجوز الزم برای پخش فوتبال را از نیروی انتظامی
دریافت کنند».

...

کافه ســینما  -کوین فایگی رئیس اســتودیوی مــارول به
تازگی تأیید کرده اســت کــه برنامههایی بــرای تولید فیلم
 Ms Marvelیا «کاماال خان» دارد .فایگی در مصاحبهای
درخصوص احتمال حضور ابرقهرمان مسلمان مارول ،در
دنیای سینمایی این کمپانی میگوید از نحوه و زمان ورود
این شــخصیت نمیتواند ســخنی بگوید اما میتواند تأیید
کند که فیلم الیو-اکشن دوشــیزه مارول در دست ساخت
اســت .او یک نوجــوان پاکســتانی-آمریکایی اهــل ایالت
نیوجرسی با توانایی تغییر شکل است.
در ایــن مصاحبــه فایگــی توضیح میدهــد که هــم اکنون
استودیو مشغول فیلم برداری «کاپیتان مارول» با بازی بری
الرسندرنقشاصلیاستومعرفیشخصیت«کاماال»پس
از پایان ســاخت فیلم این کمپانی صورت میگیرد .فایگی
در ادامه میگوید« :شخصیت مســلمان دوشیزه مارول در
کتابهای کامیــک از شــخصیت «کاپیتان مــارول» الهام
گرفته شده و ما پس از معرفی «کاپیتان مارول» قطع ًا برای
او برنامههایی خواهیم داشت».

استقبال متوسط از «جنگهای ستارهای»
جدید در کن

تلویزیون

حمید هیراد تیتراژ «دعوت» را خواند

سریجدید«نیمهپنهانماه»رویآنتنافق

«گمگشته» خاطرهانگیز روی آنتن شبکه شما

حمید هیراد اولین تیتراژ تلویزیونی اش را برای ویژه برنامه «دعوت» شبکه یک
سیما خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،برنامه «دعوت» با اجــرای نیما کرمی و زینب زارع،
امسال نیز روی آنتن شبکه یک می رود و ویژه برنامه این شبکه در این ایام است.
این سومین ســال پیاپی اســت که این برنامه تولید و به صورت زنده پخش می
شود .امسال ترانه تیتراژ این برنامه تلویزیونی را حمید هیراد خوانده است.
از تفاوت های «دعوت» در سال  ۹۷می توان به تغییر لوکیشن این برنامه اشاره
کرد که از برج میالد به باغ کتاب منتقل شــده اســت .این برنامه امســال نیز به
صورت محتوامحور و بــا اهمیت بر موضوع همنوعدوســتی و دعــوت به خوبی
کردن ،از چهرههای مختلف و نخبگان جامعه در حوزه هنر ،ورزش ،فرهنگ و...
به عنوان مهمان دعوت به عمل میآورد .همچنین قرار اســت در این  30شب
در موضوعات و گفت وگوها توجه ویژهای به کودکان و طرح محســنین کمیته
امداد شود« .دعوت» هرشب ساعت  ۲۳:۱۵از شبکه یک سیما به صورت زنده
روی آنتن میرود.

برنامههایتلویزیونی،مستندوترکیبیمختلفیبرایپخشازشبکهافقطیماه
مبارک رمضان در نظر گرفته شــدهاند .به گزارش خبرگزاری مهر ،مجموعهای از
برنامههای ترکیبی ،مســتند و زنده ویژه ماه مبارک رمضان برای پخش از شــبکه
افق در نظر گرفته شــده است .پخش مستند مسابقه «دســتم را بگیر» با شروع ماه
مبارکرمضانازشبکهافقآغازمیشودکهسعیدابوطالبتهیهکنندهوکارگردان
آن است و روزهای زوج ساعت ۲۱پخش خواهد شــد .از دیگر برنامههای ویژه ماه
رمضان ،میتوان به برنامه گفت وگومحور «نیمه پنهان ماه» اشــاره کرد که ســری
جدید آن با اجــرای زینب ابوطالبــی روی آنتن مــیرود و در آن شــاهد گفت وگو با
همسرانشهداخواهیمبودکههرروزساعت ۱۹:۳۰ازشبکهافقپخشمیشود.
سری جدید مجموعه مستند «شما که غریبه نیستید» هم طی ماه مبارک رمضان
روزهایزوجساعت ۲۳پخشمیشود،روزهایفردنیزدرهمینساعت،مجموعه
مستند«سفیرانهدایت»دربارهسفرهایتبلیغیطالبجوانبهکارگردانیسید
محمدرضاهاشمیرویآنتنخواهدرفت.بازپخشسریالتلویزیونی«سردلبران»
محصولسازمانهنریرسانهایاوجنیزهرشبساعت ۲۳:۳۰پخشمیشود.

فارس  -شبکه «شما» در ماه مبارک رمضان ویژه برنامههای مختلف و متنوعی
را تدارک دیده که از سحرگاه تا پاسی از شب همراه روزهداران خواهد بود.
در ماه مبارک رمضان ســه مجموعه نمایشی «گمگشــته» به کارگردانی رامبد
جوان« ،چشــم و چراغ» تولید مرکز فارس و «مــرد هزار چهره» بــه کارگردانی
مهران مدیری روی آنتن شبکه شما خواهند رفت.
«ترانه باران» نیز به روال ســابق از شبکه شما پخش خواهد شد و مخاطبان این
برنامه میتوانند در این ایام شاهد آن باشند.
مشاعرهطنز«شکرخند»نیزباهدفایجادحالوهواییامیدبخشوشادهرشب
ساعت  22:30از شبکه شــما روی آنتن میرود .مستند «ایرانگرد  »3هر شب
ساعت  22:40در قاب تصویر شبکه شما پخش خواهد شد و بیننده را در کمتر
از  30دقیقه با جذابیتها و آداب و سنن استانهای مختلف آشنا خواهد کرد.
شــبکه «شــما» در حوزه ورزش نیز برنامهای برای پخش تدارک دیده است که
شنبهها و یک شنبهها ساعت  21جام فوتبالی لیگ یک کشور از یزد روی آنتن
خواهد رفت.

فیلم جدیــد مجموعه فیلمهای «جنگهای ســتارهای» در
جشنواره کن هفتادویکم به نمایش درآمد و با اقبال متوسط
تماشاگران روبهرو شد.
به گزارش مهر« ،سولو :داســتانی از جنگهای ستارهای»
جدیدتریــن فیلــم از مجموعــه فیلمهــای «جنگهــای
ســتارهای» که اولین نمایــش جهانی خود را در جشــنواره
فیلم کن  ۲۰۱۸تجربه کرد ،دیشب با وجود تشویقی چهار
دقیقهای نتوانســت آن میــزان انرژی که انتظــار میرفت،
ایجاد کند .فیلم آمریکایی «ســولو :داستانی از جنگهای
ســتارهای» بــه کارگردانی ران هــوارد که با الهام از ســری
فیلمهای «جنگهای ســتارهای» ســاخته شــده اســت در
بخش خارج از مسابقه جشنواره نمایش دادهشد.
عوامل سازنده این فیلم از جمله استرومتروپرها (آدمهای
آهنی فیلم) در فرش قرمز حاضر شــدند و پیــش از نمایش
فیلم مقابل مشــتاقان دســت تکان دادند .آلدن ارنرایک،
چوباکا و بقیه ســتارگان فیلم از جمله دونالد گالور ،وودی
هارلسون ،تندی نیوتون ،پل بتانی ،فوبه والر-بریج و امیلی
کالرک در کنار کارگردان فیلم از جمله حاضران در فرش
قرمز این فیلم بودند .جالب این که اسپایک لی کارگردانی
که دوشنبه شــب با نمایش فیلم اش «مرد ســیاه» آتشی در
کاخ جشنواره روشن کرده بود و استقبالی هشت دقیقهای
از فیلــم اش به عمــل آمد نیز بــا همســرش در ردیف جلوی
بازیگران این فیلم حضور داشت.
پسازنمایشفیلم«سولو:داستانیازجنگهایستارهای»
تماشــاگران چهار دقیقه ایستاده ســازندگان آن را تشویق
کردند ،اما در هر حال سطح انرژی موجود در سالن سینما با
شب پیش از آن و نمایش فیلم اسپایک لی برابری نمیکرد.
همچنین پس از نمایش فیلم جملهای که در میان حاضران
شــنیده می شــد این بود که فیلم برای یک بار دیدن خوب
است و نیازی به تماشای دوباره آن نیست .در عین حال به
نظر نمیرسید مخاطبان فرانسوی خیلی از پروژه دیزنی و
مارول لذت برده باشند.
در حالی که این فیلم قرار است به صورت رسمی از  ۲۵ماه
می روی پردههای نقرهای برود ،اولین اکران خود را ۱۰روز
زودتر در جشنواره فیلم کن  ۲۰۱۸تجربه کرد .در این فیلم
آلدن ارنرایک در نقش هان سولوی جوان بازی میکند .ران
هاوارد که فیلم را کارگردانی کرده است جایگزین فیل لرد
و کریس میلر شــد که به دلیل دیدگاههــای متفاوت اخراج
شــدند« .ســولو» دومین فیلم از سه گانهای اســت که «یک
سرکش» قسمت نخست آن بود و ســال  ۲۰۱۶اکران شد
و بیش از یــک میلیارد دالر در باکــس آفیس جهانی فروش
کرد .این سه گانه در واقع ادامههایی بر قسمت اصلی و فیلم
اورجینال  ۱۹۷۷است.
CMYK

