سینما و تلویزیون
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کارگردان «کارآگاه حقیقی»
فیلم جدید جیمز باند را میسازد

...

تلویزیون

پخش «چلچراغ» شهیدیفرد از امشب
مدیر گروه اجتماعی شبکه سه درباره جزئیات پخش برنام ه
«چلچراغ» بــا اجرای محمدرضا شــهیدیفرد توضیحاتی را
مطرحکرد.ناصرکریماندرگفتوگوباایسنادربار هجزئیات
برنامه «چلچراغ» گفت« :تولید و پخش ایــن برنامه با اجرای
محمدرضــا شــهیدیفرد ،در دســتور کار قرار گرفتــه و قرار
است از شنبه هفته آینده از شبکه سه سیما روی آنتن برود».
وی همچنین در توضیحاتی اعالم کرد« :این برنامه هر شب
ســاعت ۱۹روی آنتن خواهد رفت و یک سری مهمان که در
حوزهفعالیتشانآثاریدربارهامامحسین(ع)داشتهاند،در
برنامهحضورخواهندیافت».بهگفتهویمهمانان«چلچراغ»
چهرههایفرهنگیهنریخواهندبود.فصلاولاینبرنامه
با اجرای محمدرضــا شــهیدیفرد و تهیهکنندگی مجتبی
امینیدرشبکهسهسیمابهموضوعهنرعاشوراییوهمچنین
موضوعاتعاشوراییازمنظرکارشناسیوعلمیمیپردازد.

...

سینمای جهان

تولیدسریالازشخصیتهای«انتقامجویان»

کمپانی دیزنی در ادامه رقابت با نتفلیکس ،دو شــخصیت
محبوب از دنیای سینمایی مارول را به قاب تلویزیون خواهد
آورد.به گزارش دنیای تصویــر ،مدتی پیش خبر راهاندازی
سرویس استریم دیزنی منتشر شــد و حاال رسانهها خبر از
اولین محصوالت اختصاصی این سرویس آنالین میدهند.
قــرار اســت کاراکترهــای محبــوب ســری «انتقامجویان»
مانند «لوکی» بــا بازی تام هیدلســتون و «اســکارلت ویچ»
با نقشآفرینی الیزابت اولســن ،در ســریالهای ســرویس
آنالیــن دیزنی ظاهر شــوند که به گســترش هرچه بیشــتر
جهان سینمایی مارول منجر خواهد شد .شایان ذکر است
هم اکنــون کمپانــی دیزنی و مــارول به این خبر واکنشــی
نشان ندادهاند.

رابرت ردفورد قصد بازنشستگی ندارد

رابرت ردفورد در اکران خصوصی فیلم «پیرمرد و تفنگ»،
خبر بازنشســتگیاش را تکذیــب کرد.به گــزارش فارس،
این هنرپیشــه اســطورهای  ۸۲ســاله هالیوود در جواب به
این سوال که آیا واقعا قصد بازنشستگی دارید ،گفت« :این
حرف واقعا اشــتباه اســت ،زیرا اوال من فعال چنین قصدی
ندارم ،ثانیا اگر هم قصد بازنشســتگی داشته باشم خیلی
آرام و بدون سروصدا از هنرپیشــگی کنارهگیری میکنم،
زیرا اعالم این حرفها فقط باعث جلــب توجه همگانی به
سمت من میشود و این اصال کار درستی نیست ».ردفورد
پنج شنبه شب در اکران خصوصی فیلم «پیرمرد و تفنگ»،
درباره فعالیتهای فعلیاش گفت« :من اکنون روی پروژه
جدیدم تمرکز کردهام و به فیلــم و عوامل آن فکر میکنم نه
چیز دیگری ».از ردفورد پرسیده شد که آیا این آخرین فیلم
شــما نخواهد بود؟ که او در جواب خندهکنــان گفت« :من
هیچ جوابی به این سوال شما نمیدهم .این باعث میشود
که رازش همچنان باقی بماند».ردفورد در توضیح این فیلم
جدید گفت« :داستان فیلم «پیرمرد و تفنگ» درباره فردی
است که  ۱۷بانک را ســرقت کرده ۱۷ ،بار دستگیر شده،
 ۱۷بار به زندان رفتــه و  ۱۷بار از زندان فــرار کرده و این بر
اساس یک داستان واقعی است .فیلم خیلی شادی است.
در این روزگاری که ســیاهی اطراف ما را گرفته ،فیلمهای
شاد این چنینی بسیار مفید خواهند بود .چیزی مثبت که
امیدوارم لبخند را روی لبان بینندگان بیاورد».

مهر  -کری جوجی فوکوناگا قرار است پشت دوربین کارگردانی قسمت تازه مجموعه سینمایی جیمز باند بایستد .وی کارگردانی فصل
اول سریال «کارآگاه حقیقی» محصول شبکه  HBOرا در کارنامه دارد .انتخاب وی پس از استعفای دنی بویل از کارگردانی این فیلم اتفاق
افتاده است.

...

 7نکته از هفتادمین دوره مراسم اسکار تلویزیونی

چهره ها و خبرها

سورپرایز «خانم میزل شگفتانگیز

»

محمد عنبرســوز  -هفتادمیــن دوره مراســم امی هفته
گذشــته برگزار شــد و بهتریــن آثــار تلویزیونی یک ســال
اخیــر مشــخص شــدند .مهمترین شــب ایــن مراســم که
 Prime Timeنامیده میشود و به برنامههای شبانگاهی
میپردازد ،در حالی برگزار شــد که سریال کمدی «خانم
میزل شــگفتانگیز» با کســب پنج جایزه در شــب پایانی
پیشــتاز بود؛ در حالی که ســریال پرهزینه «دنیای غرب»
نتوانســت انتظارات را برآورده کند .در این مطلب به چند
یپردازیم.
نکته از برندگان امی  2018م 
پایان سلطه «معاون رئیس جمهور»
بخش ســریال کمــدی مراســم امی کــه در
ســالهای اخیــر معمــو ًال محل درخشــش
سریال طنز سیاسی «معاون رئیس جمهور»
محصول HBOبود ،امسال به عرصه یکهتازی «خانم میزل
شگفتانگیز»محصولآمازونتبدیلشد.اینسریالموفق
شددرشبپایانیمراسمپنججایزهبهترینبازیگرزننقش
اولکمدی(برایریچلبروزناهان)،بهترینبازیگرزننقش
مکملکمدی(برایالکسبورستین)،بهتریننویسندگیو
بهترینکارگردانیسریالکمدیوبهترینسریالکمدیرا
ازآنخودکند.بدینترتیبازنظررأیدهندگانامی«،خانم
میزل شگفتانگیز» با اختالف چشمگیری بهترین سریال
کمدییکسالاخیربودهاست.
رقابت غولها
با نگاهــی بــه کل جوایــز هفتادمیــن دوره
مراسم امی ،اقتدار شــبکهکابلی اچبیاو و
ســرویس ویدئو اســتریم نتفلیکس مشهود
اســت که هرکدام در مجمــوع موفق به کســب  23جایزه
شــدهاند .آمازون و هولو هم دیگر مدعیان پخش ســریال
هستند که به نظر میرسد به مرور برای رقابت با اچبیاو و
نتفلیکس در سالهای آینده آماده میشوند.
بازگشت «بازی تاجوتخت»
ســریال «بازی تاجوتخت» که به دلیل چند
مــاه تأخیر در پخــش فصل هفــت ،در دوره
قبلی امی غایب بود ،امسال بازگشت آرامی
به عرصه رقابت داشــت و مطابق انتظار موفق به کسب دو
جایزه مهم شد .این سریال در رقابت با «تاج»« ،سرگذشت
ندیمــه»« ،آمریکاییهــا»« ،چیزهــای عجیــب»« ،ایــن ما
هســتیم» و «وســت ورلد» موفق بــه کســب مهمترین امی
ســال ،یعنی جایزه بهترین سریال درام شــد .دیگر جایزه
«بازی تاجوتخت» را کــه به احتمال فــراوان فصل آخرش

فاطمه معتمدآریا اواخر آبان ماه با فیلم «بنفشهآفریقایی»
بــه ســینماها میآیــد .او در ایــن فیلم با
ســعید آقاخانی و رضا بابک همبازی
شــده اســت .او در بخــش افقهای
جشــنواره ونیز هم بــه عنــوان داور
حضور داشت.

شهاب حسینی به تازگی بازی در فیلم «شب» را آغاز کرده
اســت .او همچنین ســه فیلم «البی»،
«نبات» و «البیرنت» را آمــاده نمایش
دارد که تاریخ اکران شــان مشــخص
نیست.
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مهتــاب کرامتی که در حــال بازی در ســریال «رقص روی
شیشه» است ،از چهارم مهر ماه با فیلم
«جاده قدیم» ساخته منیژه حکمت ،به
سینماهامیآید.اینفیلمدرجشنواره
فجر پارسال رونمایی شد.
به مراسم سال آینده هم نمیرســد ،پیتر دیکلینچ بازیگر
نقش«تیریونلنیستر»برایایفایبهتریننقشمکملمرد
سریالهای درام تلویزیونی کسب کرد .در شب مقدماتی
امی هم رامین جوادی بار دیگر برای ساخت موسیقی این
سریال جایزهاش را دریافت کرده بود.
بازیگران بیجایزه «سرگذشت ندیمه»
در حالی کــه با اعــام نامزدیهــای نهایی
بازیگــری ســریال درام ،بــه نظر میرســید
«سرگذشــت ندیمــه» ،بــا پنــج نامــزدی
بازیگری ،مهمترین شانس این بخش از جوایز باشد ،دست
تمام بازیگران این ســریال از مجســمه امی کوتاه ماند .در
بخشبهترینبازیگرنقشاصلیزن،الیزابتماسکهسال
گذشــته امی را با اقتدار گرفته بود ،امسال جایزه را به کلر
فوی بازیگر اصلی سریال «تاج» محصول نتفلیکس که در
نقش ملکه الیزابت درخشان ظاهر شده بود ،واگذار کرد.
جوزففاینزجایزهبهترینبازیگرنقشمکملدرامرابهپیتر
دیکلینچ باخت و ایوان استراهاوسکی ،الکسیس بلدل و آن
داود ،سه نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل زن سریال درام
هم از گردونه رقابت خارج شــدند تا امی به تندی نیوتون،
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بازیگر رنگین پوست سریال «وست ورلد» برسد.
دست خالی «وست ورلد»
فهرست برندگان امسال مراسم امی نشان
میدهــد که ســریال پرهزینه «وســت ورلد»
محصول  HBOبا وجود اتمام پخش دومین
فصلش،هنوزنتوانستهبهموفقیتموردانتظارسازندگانش
دستپیداکند.اینسریالکهگفتهمیشدقراراستجای
«بازی تاجوتخــت» را بگیرد و به عنــوان مهمترین محصول
شبکهکابلی HBOمخاطبانراراضیکند،دردومینحضور
خود در رقابتامی و در شب پایانی این مراسم ،پنج نامزدی
دررشتههایبهترینسریالدرام،بهترینبازیگرمردنقش
اصلیدرام(برایادهریسوجفریرایت)،بهترینبازیگرزن
نقشاصلیدرام(برایایوانریچلوود)وبهترینبازیگرزن
نقشمکملدرام(برایتندینیوتون)داشتکهتنهاهمین
آخریبهکسبجایزهمنتهیشد.
جانی ورساچه ،مهمان ناخوانده امی
درحالی که کمتر کســی فکــرش را میکرد
فصــل دوم از مجموعــه جنایتهــای واقعی
بتوانــد در امــی حرفی بــرای گفتن داشــته
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ســریال «ســارق روح» به کارگردانی احمد معظمی،
بعد از شبکه سه ،شبکه نسیم را هم امتحان میکند و
برای بار سوم در هشت ماه گذشته روی آنتن میرود.
«ســارق روح» کــه بــه موضــوع فرقههــای انحرافــی
میپــردازد ،اولین بار بهمن ســال  95از شــبکه پنج
پخش شد ،ولی چون خیلی دیده نشد ،چند ماه قبل
یعنی اواخر خرداد دوباره از شبکه سه روی آنتن رفت،
اما بنا بر گفته تهیهکننده ســریال ،چــون باز هم دیده
نشد و از روند پخش «سارق روح» در شبکههای پنج و

سه راضی نبودند ،قرار است این سریال تنها با فاصله
دو ماه از ششم مهر ،هر شب از شبکه نسیم پخش شود.
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اتفاق روز
تالش شبکههای تلویزیونی برای دیده شدن «سارق روح»

باشد،اینفصلباعنوانکامل«ترورجانیورساچه:داستان
جنایی آمریکایی» موفق شــد سه جایزه شــب پایانی امی را
به خود اختصاص دهد تا پس از «خانم میزل شگفتانگیز»
با پنج جایزه و باالتر از «بازی تاج و تخت» با دو جایزه ،در رده
دوم موفقترینها قرار گیرد .بهترین سریال کوتاه ،بهترین
بازیگر نقش اول مرد ســریال کوتاه (بــرای دارن کریس) ،و
بهترینکارگردانیسریالکوتاه(برایرایانمورفی)جوایز
اینسریالبودند.
خواستگاری روی سن
از حاشــیههای خــاص امــی 2018کــه در
شــبکههای اجتماعی مورد توجه همه قرار
گرفت ،ماجــرای خواســتگاری گلن وایس،
برندهجایزهبهترینکارگردانیجنگهایمتنوعتلویزیونی
برایکارگردانی«مراسماسکار»2017بود.اینکارگردان
کهچندانهمجواننیست،دراقدامیغافلگیرکنندهپساز
دریافت جایزه ،نامزدش را روی سن مراسم دعوت و از او در
مقابلحضاردرخواستازدواجکرد.تصاویرلبخندجیمی
کیملوخاویرباردمدراینبخشازمراسمطیروزهایاخیر
بسیارموردتوجهکاربرانفضایمجازیقرارگرفتهاست.

عجیب روز
متنهای مشابه در صفحات پرویز پرستویی و رامبد جوان
پنجشنبهدریکاتفاقعجیب،پستهایاینستاگرامی
پرویزپرستوییورامبدجواندرواکنشبهماجرایخانم
معترضبهمسئولوزارتخارجهآمریکا،متنمشابهی
داشت .از اصل اعتراض خانم «مدیا بنجامین» که خبر
دارید.نکتهجالبآنکهدرپستهایاینستاگرامیکه
رامبدجوانوپرویزپرستوییدربارهایناتفاقگذاشتند،
ســه عبارت دقیق ًا مشــابه دیــده میشــود« :خانم مدیا
بنجامین از گروه ( )codepinkزنان برای صلح»« ،دو،
ســه بار با بچههای موزه صلح در ایــران میزبانش بوده

ایم»و«بایدهمهجهانبهچنینشیرزنیافتخارکنند».
ساعتیبعدهمپرویزپرستوییپستشراحذفکرد.

امیر جعفری از روز چهارشنبه فیلم «سوفی و دیوانه» را روی
پرده سینماها خواهد داشت .این بازیگر در دو
فیلم «سراسر شب» و «قانون مورفی» هم بازی
کرده اســت که زمان دقیق اکرانشان
معلوم نیست.

الهامچرخندهبعدازمدتهابهعرصهسینمابازگشتهوفعالیت
هنریاش را از سر گرفته است .او به تازگی
برایبازیدرفیلم«شاخههایشکسته
بلــوط» که دربــاره عملیــات مرصاد
است،جلویدوربینرفتهاست.

بهــرام افشــاری بــه زودی بــرای بــازی در نمایــش
«میسیسیپی نشســته میمیرد»،
در تــاالر وحــدت بــه روی صحنــه
میرود .این نمایش که اولین بار مهر
ســال  95اجــرا شــد ،مــورد
استقبال قرار گرفت.

نیوشــا ضیغمی از هفته جاری با فیلم «هشتگ» در نقش
یک مرد به سینماها میآید .بهاره
رهنما ،بیژن بنفشهخواه ،حدیث
فوالدوند و ارســان قاسمی هم
در ایــن فیلــم کمــدی بــازی
کردهاند.

ناراحتی نیکالس کیج از «خشم کیج»
نیکالس کیج از شــوخیهای بیشمار
سینمای جهان
کاربران فضای مجازی با تصویرش در
فیلم «منــدی» ،ابراز تاســف و ناراحتی
کرد.به گزارش خبرآنالین ،تصویری از نیکالس کیج در
فیلم «مندی» کــه در آن صورتی خونآلود و خشــمگین
دارد ،با عنوان «خشــم کیج» در فضای مجازی دستمایه
شوخیهای فراوانی شده است.
این موضوع به نظر نیکالس کیــج به هیچ وجه خندهدار
نیســت ،بلکه باعــث ناراحتی و خشــم این بازیگر شــده
است .او میگوید که این کار به هیچ وجه درست و عادالنه

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

نیست و به کار او و کارگردان فیلم صدمه میزند .کیج در
گفتوگویی تازه درباره فیلم «مندی» که یک اثر اکشــن
ترسناک است ،گفت« :مطمئنم که کارگردان هم مانند
من از این کار ناراحت است .کارگردان فیلم اثری ادبی
و شاعرانه خلق کرده اســت که با این شوخیها« ،خشم
کیج» لطمه زیادی میخورد.
کاری که فضای مجــازی با فیلم کرد گونــهای از تخریب
اســت ».در فیلم «منــدی» نیکالس کیج نقــش فردی را
بازی میکند که در پی انتقام از یک گروه شیطانی تبهکار
است .این فیلم به کارگردانی پانوس کازماتوس ساخته

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

شده است و نخستین بار در جشــنواره فیلم ساندنس به
نمایش درآمد.
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