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میرباقری فیلم «حضرت خدیجه(س)» را
میسازد

...

سینمای جهان

واکنشمتعصبانهبهانتقادها
علیه«لسآنجلس-تهران»

«تام و جری» برمیگردند
کمپانــی بــرادران وارنــر اعــام کــرد ســاخت یــک فیلم-
انیمیشن جدید را بر اســاس مجموعه انیمیشنهای کوتاه
و محبوب «تام و جری» آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایسنا « ،تیم استوری» مشغول مذاکره با کمپانی
وارنر اســت تا کارگردانی این فیلم-انیمیشــن جدید «تام
و جری» را بر عهده گیرد و «کریــس کلومبوس» نیز از پیش
به عنوان تهیهکننده این فیلم انتخاب شده است .استوری
بیشتر برای ساخت فیلم سینمایی «سواری با هم» درسال
 ۲۰۱۴و دنباله آن در سال  ۲۰۱۶شناخته شده است .وی
همچنین ساخت دو فیلم از مجموعه «چهار شگفتانگیز» را
بر عهده داشته است.
مجموعه انیمیشــنهای کوتاه «تــام و جری» اولیــن بار در
سال  ۱۹۴۰و توســط «ویلیام هانا» و «جوزف باربارا» خلق
شد که به درگیری و رقابت بیپایان میان یک موش و گربه
یپرداخت.
م 
هفت قسمت از مجموعه انیمیشنهای کوتاه «تام و جری»
بین ســالهای  ۱۹۴۳تا  ۱۹۵۳میالدی موفق به کســب
جایزه اسکار شدند و اولین فیلم بلند بر اساس این مجموعه
نیز در سال  ۱۹۹۳با عنوان «تام و جری :فیلم» ساخته شد.
از دهه  40تا سال  ،2014در مجموع  164قسمت از این
مجموعه ساخته شده است.

ویگو مورتنسن کارگردان میشود
ویگــو مورتنســن بازیگــر فیلــم هــای «اربــاب حلقههــا» و
«قولهای شــرقی» در اولین تجربه کارگردانی ،رابطه یک
پسر با پدر سالخوردهاش را به تصویر میکشد.
به گزارش مهر« ،سقوط» عنوان فیلمی است که مورتنسن
قرار است آن را کارگردانی کند .او همچنین فیلمنامه این
فیلم را نوشته است.
داســتان این درام خانوادگی درباره رابطه یک پســر با پدر
ســالخوردهاش اســت .او در این فیلم در یکی از نقشهای
اصلی بــازی خواهــد کــرد .داســتان فیلــم دربــاره «جان
پترســون» با بازی مورتنســن اســت که بــا خانــوادهاش در
جنوب کالیفرنیا زندگی میکند .پدر او «ویلیس» کشاورزی
است که نگرش و رفتار سنتی دارد ،وقتی که «ویلیس» برای
مدت زمان نامشخص به نزد خانواده «جان» در لسآنجلس
مــیرود ایــن دو دنیــای بســیار متفــاوت بــا هــم برخــورد
میکنند.

فیلم «لسآنجلس  -تهران» با وجود بازیگرانی مانند مهناز افشــار
و همچنیــن پرویز پرســتویی کــه بعد از ســالها به عرصــه کمدی
بازگشــته ،در هفتــه اول اکران نتوانســت نظر مثبت تماشــاگران
و منتقــدان را جلب و انتظــارات را برآورده کند .امــا ظاهرا عوامل
فیلم قصد ندارند اشــکاالت فیلــم را بپذیرند و با جوســازی کردن
و انداختــن تقصیــر ،به گــردن نــگاه مغرضانــه مــردم و منتقدان،
میخواهند روی نقصهای زیاد فیلم سرپوش بگذارند.
در یکی دو روز اخیر ،مهناز افشــار و پرویز پرســتویی در واکنش به
انتقادهای منفــی زیادی که دربــاره فیلم «لسآنجلــس -تهران»
مطرح شــده ،پســتهایی را در شــبکههای اجتماعی به اشتراک
گذاشــتند و علــت ایــن انتقادهــا را کینــه و دشــمنی و نظــرات
غیرصادقانه دانســتند .اگرچه به ویژه در شــرایط فعلی سینمای
ایــران ،ســاخت فیلمهای کمــدی کــه بــرای خنداندن مــردم به
شوخیهای جنســی متوسل نمیشــوند کار ارزشــمندی است،
اما قــرار نیســت در فیلمی ماننــد «لسآنجلــس  -تهــران» ،چون
شوخیهای سخیف و جنسی دیده نمیشود ،بقیه ایرادهای فیلم
هم نادیده گرفته شود .همچنین نمیتوان گفت هرکسی از فیلم
تعریف و تمجید کرد یعنی نظرش صادقانه و واقعی بوده و هرکس
که به ایرادات زیاد فیلم توجــه کرده ،حتمــ ًا از روی غرض و مرض
نظر داده است.

...

سوژه روز

کریســتین بیل در صــورت کســب جایزه اســکار
در فیلــم «معــاون» میتواند بــه هفتمیــن بازیگر
مرد تاریخ ســینما تبدیل شــود که در هر دو شاخه
بازیگری ،جایزه اسکار را به دست آورده است.
به گــزارش مهر ،بــا نمایش تریلــر فیلــم «معاون»
ساخته آدام مککی ،شانس کریستین بیل برای
دریافت جایــزه اســکار بهترین بازیگــر نقش اول
مرد ســال  ۲۰۱۸برای بازی در نقش دیک چنی
از ســوی منتقدان بســیار باال ارزیابی شده است.
بیل در صورت کســب جایزه اســکار در این فیلم،
میتواند بــه هفتمیــن بازیگر مــرد تاریخ ســینما
تبدیل شود که توانسته است در دو شاخه بازیگری
(نقش اول مرد و نقش مکمل مرد) جایزه اسکار را
به دســت آورد .بازیگر «امپراتوری خورشــید» که
در سال  ۲۰۱۰با فیلم «مشــت زن» جایزه اسکار
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد در
صورت کسب جایزه اسکار برای فیلم «معاون» ،به
فهرســتی شــامل جک لمون ،رابرت دنیرو ،جک
نیکلســون ،ژین جکمن ،کوین اسپیســی و دنزل
واشنگتن میپیوندد.
بدون تردید یکی از دالیل شــانس زیاد کریستین
بیل برای دریافت جایزه اســکار در فیلم «معاون»
تغییر وزن اوست که بســیاری را شگفتزده کرده
است .ســتاره «شــوالیه تاریکی» که تا به حال سه
بار نامزد جایزه اســکار شده اســت به جز نامزدی
اســکار در فیلــم «رکــود بــزرگ» ،در دو نامــزدی
دیگر اســکارش هم مانند فیلم «معاون»تغییرات
وزن محسوسی داشــت؛ بیل در فیلم «مشت زن»
 13.6کیلوگــرم از وزن خــود کاســت و در فیلــم
«حقهبازی آمریکایــی»  19.5کیلوگرم به وزنش
افزود و حــاال برای بــازی در نقش دیــک چنی در
فیلم «معاون» نیز  ۱۸کیلوگرم به وزن خود اضافه

ایسنا  -داوود میرباقری فیلم سینمایی «حضرت خدیجه(س)» را با سازمان هنری رسانهای اوج جلوی دوربین میبرد .طبق پیگیریهای انجامشده که به
نظر میرسد قطعی هم باشد ،چنان چه میرباقری سریال «سلمان فارسی» را تا پایان امسال کلید نزند ،کار ساخت فیلم سینمایی «حضرت خدیجه(س)»
را در اواخر امسال آغاز خواهد کرد .این فیلم هماکنون در مرحله پایانی و بازنویسی فیلم نامه است و پژوهش آن نیز توسط مجید رضاباال انجام شده است.

...

چهره ها و خبر ها
امسال شانس کریستین بیل
برای دریافت جایزه اسکار
بسیار باالست

احمدرضا درویش پس از  15سال به سینمای دفاع مقدس
بازمیگــردد و فیلمــی جنگــی بــا عنوان
«درخشــش» را کارگردانی خواهد کرد.
«رســتاخیز» فیلم قبلی او هنوز در انتظار
مجوز اکران در ایران است.

خیز بتمن
برای
جاودانگی
کرده اســت .میدانیم که اعضای آکادمی اسکار
به تغییر وزن از سوی بازیگران بسیار عالقه دارند
و به آن توجه میکنند .از نمونههای برجســته این
عالقهمندی ،میتــوان به نقش آفرینــی دنیرو در
فیلم «گاو خشمگین» اشاره کرد .نقشی که برای
دنیرو اسکار نقش اول مرد را به ارمغان آورد.
اما این تنها دلیل عالقه آکادمی اسکار به اعطای
جایزهبهترینبازیگرمردسال ۲۰۱۸بهکریستین
بیل نیســت .بیل در فیلم «معــاون» در نقش دیک
چنی معاون جورج دبلیو بوش که یک شــخصیت
واقعی اســت ظاهر شــده؛ جالب اســت بدانیم از

...

چهره روز

مهران مدیری تا یکی دو ماه آینده ،ساخت سریالی کمدی
ویژه شبکه نمایش خانگی را با فیلم نامهای
از پیمان قاسمخانی آغاز خواهد کرد .این
اولین همکاری مدیری و قاسمخانی پس
از یک دهه خواهد بود.

ســال  ۲۰۰۰تاکنون  ۱۱بار (حدود  ۶۰درصد)
جوایــز اســکار بهتریــن بازیگر نقــش اول مــرد به
بازیگــران ایفاگر نقش افراد واقعــی مانند «ژنرال
عیدی امین»« ،جورج ششم»« ،آبراهام لینکلن»،
«استیون هاوکینگ» و «وینستون چرچیل» رسیده
اســت .بنابراین ظواهر امر نشان میدهد شانس
کریســتین بیل برای کسب اســکار نقش اول مرد
امسال بســیار باالســت هرچند در این راه بردلی
کوپر همبازی وی در دو فیلم «حقهبازی آمریکایی»
و «ستارهای متولد شده اســت» رقیب سرسختی
برای بیل قلمداد میشود.

...

طناز طباطبایی از پنجم آبان ماه در تماشــاخانه ایرانشهر،
برای اجرای نمایش «تروما» به روی صحنه
خواهد رفت .عالوه بر او ،کاظم سیاحی
و شقایق دهقان نیز در این نمایش ایفای
نقش خواهند کرد.

امیــر جدیــدی به علــت طوالنــی شــدن پیشتولیــد فیلم
«غالمرضا تختی» بنابر توافقی دوطرفه
از این فیلم جدا شــد .او شش ماه برای
بــازی در نقــش «تختــی» بــه تمرینات
بدنی و کشتی پرداخته بود.

حاشیه روز

انتقاد مخاطبان از سریال «دلدادگان»

رونمایی از شخصیت کتابباز مسعود فراستی

ادامه ماجرای رفتگر کرمانشاهی

قسمت  52سریال «دلدادگان» در حالی پخش
شد که انتقادهای مخاطبان را به همراه داشت.
منوچهر هادی روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام
خود پســتی به اشــتراک گذاشــته و نوشــته بود
مهمترین قســمت ســریال دوشنبهشــب پخش
خواهد شــد و مخاطبان پاســخ تعداد زیــادی از
سواالتشــان درباره داســتان را پیدا میکنند .اما بعد از پخش این قسمت،
کاربران فضای مجازی در صفحه شــخصی منوچهر هادی به این موضوع که
بخش زیادی از این قســمت مربوط به فصل اول و تکراری بوده اســت ،انتقاد
کردند و معتقد بودند این قسمت بیشتر خالصه قسمتهای قبلی بوده است
و سؤاالت جدیدی درباره شخصیت امیر و شغلش مطرح کردند.

مسعود فراســتی بعد از برنامه «شــبهای هنر»
در دومیــن حضــور ثابــت خــود در تلویزیــون،
دوشنبهشــبها در بخــش پایانــی برنامــه
«کتاببــاز» ،مهمــان ایــن برنامه اســت و درباره
موضوعــی کــه خــود انتخاب کــرده ،با ســروش
صحــت گفتوگــو میکنــد .او دوشنبهشــب در
اولین حضور خــود در این برنامه ،جمالتی از کتاب فلســفی با عنوان «تکرار»
انتخاب کرده بود و درباره پدیده «تکرار» در زندگی صحبت کرد .موضوع این
گفتوگوی تقریب ًا  10دقیقهای ارتباطی با سینما نداشت و مسعود فراستی
در این برنامه موفق شــد چهــره جدیــدی از خود بــه نمایش بگــذارد و چهره
غیرسینماییاش را نیز به مردم نشان بدهد.

حواشی درباره مســلم نجفی رفتگر کرمانشاهی
کهدانشجویدکترایرشتهمهندسیعمرانبود،
هنوزادامهدارد.بعدازدعوتاوبه«حاالخورشید»
روابط عمومی شــهرداری کرمانشــاه و شــهردار
یکی از مناطق ،جداگانه درباره این موضوع پاسخ
دادند .جان کالم این بود که نجفی پاکبان نیست
و هیچ وقت با لباس نارنجی و جارو ،خیابان را رفتوروب نکرده است .به عالوه
قرارداداونهباشهرداری،بلکهباشرکتپیمانکارشهرداریبودهاست؛بنابراین
شهرداری طرف حساب او نیست .نکته جالب آن که گفته شد وی برادر معاون
شهردار منطقه 7کرمانشاه هم هست .مدیران شهرداری در نهایت وعده دادند
از تخصص وی در مرکز پژوهشهای شورای شهر کرمانشاه استفاده کنند.

آرش مجیدی همراه عوامل سریال «سرباز» به کربال و عراق
سفر کرده است تا فیلم برداری این سریال
را ادامــه دهد .او در ســریال «ســرباز» به
کارگردانــی هادی مقدمدوســت ،نقش
اصلی را بازی میکند.

افسانه بایگان در شــهر تبریز ،مشــغول بازی در فصل دوم
سریال «روزهای بیقراری» است .او در این
ســریال بــا بازیگرانــی ماننــد حمیدرضا
آذرنــگ ،مجیــد واشــقانی و فخرالدیــن
صدیق شریف هم بازی شده است.
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