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زمان پخش سریال «بانوی عمارت»
مشخص شد

...

تلویزیون

دستپختیهاعذرخواهیمیکنند
تهیهکننده برنامه تلویزیونی «دستپخت» به
حواشی اخیر این برنامه در فضای مجازی
واکنش نشان داد.
سیدوحید حسینی در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،در واکنش به حاشیههای
این برنامه و لحن داور مسابقه در صحبت با
یکی از شرکتکنندگان گفت« :خیلیها
در تــاش هستند تا از آب ِگـلآلــود ماهی
بگیرند.سالهاستتمامدستپختیهاسعی
میکنندکهبهترینبرنامهرارویآنتنببرند.
تا امروز توانستهایم در رقابت با نمونههای
خارجی برنامهای بینظیر را پخش کنیم
و به استاندارد جهانی برسیم ».وی درباره
هدف برنامه «دستپخت» بیان کرد« :تالش
مجموعه دستپخت در تمام این چهار سال
ایــن بــود که پربیننده و با استانداردهای
خارجی منطبق باشد .ما در ایــن برنامه
به شکل کام ً
ال جــدی آشپزی میکنیم و
هدفمان آموزش و تربیت است».
حسینی با تاکید بر این که در برنامه بعدی
عــذرخــواهــی خواهیم کــرد ،اظــهــار کــرد:
«برخی از خبرگزاریها و رسانه ها به دنبال
جوسازی علیه صداوسیما هستند تا با این
رفتارها (که گاهی فحاشی اســت) فالوئر
جمع کنند .من ایــن جا بیان می کنم که
ما دستپختیها به احترام مردم و دفاع از
تلویزیون ،عذرخواهی میکنیم».

...

سینمای جهان

دیکاپریو و رابرت دنیرو از
اسکورسیزی میگویند
در ضیافت ساالنه موزه هنرهای معاصر که به
منظور کارهای عامالمنفعه و خیریه برگزار
میشود ،از مارتین اسکورسیزی به عنوان
مهمان ویژه تجلیل شد.
به گزارش فارس ،در این مراسم که در موزه
هنرهای معاصر نیویورک برگزار شد ،رابرت
دنیرو ،لئوناردو د یکاپریو ،جونا هیل و
جمعیدیگرازاهالیهالیوودحضورداشتند
و هرکدام با تجلیل و تعریف از وی از خدمات
سینمایی و تــاثــیــرگــذاری اسکورسیزی
در سینما صحبت کردند .د یکاپریو که
در پنج فیلم اسکورسیزی نظیر «جزیره
شاتر»« ،مرده» و «گرگ والاستریت» حضور
داشته ،دربــاره اسکورسیزی  ۷۶ساله به
دوران بچگیاش و تاثیر ایــن کــارگــردان
از آن زمــان تاکنون بر خــود ،صحبت کرد.
دیکاپریو از  ۱۵سالگی خود و شروع سفر
هنرپیشگیاش و ایــن کــه پــدرش او را به
سینما میبرد تا از فیلمهای اسکورسیزی
الهام بگیرد ،سخن گفت«« :رفقای خوب»
عصاره فیلم سازی معاصر است و آدم باید
آنقدر خوششانس باشد که با اسکورسیزی
کار کند .از همان دوران نوجوانی هدفم
را مشخص کردم و آن جا هطلبی برای کار
کردن با استادی بود که امشب داریم برایش
جشن میگیریم ».د یکاپریو همچنین از
اسکورسیزی به عنوان معلم تمام دوران
زندگیاش یاد کرد.
رابــرت دنیرو هنرپیشه بــزرگ هالیوود که
سابقه همکاری در  ۹فیلم نظیر «راننده
تاکسی»« ،گاو خشمگین» و «رفقای خوب»
را با اسکورسیزی دارد از سالهای همکاری
خود با این کارگردان بزرگ گفت« :موهبت
مارتی (مارتین اسکورسیزی) در دوستی،
مستقیما مربوط به موهبتهای فراوان وی
در فیلم ســازی اســت .این کارگردان قلب
بزرگی دارد که هر شخصیتی را میفهمد
و میپذیرد .او به ما کمک میکند تا هر
داستانی را که میگوید خلق کنیم».

صبا  -مجید موالیی تهیهکننده سریال «بانوی عمارت» به کارگردانی عزیزا ...حمیدنژاد ،در خصوص زمان پخش این سریال
گفت« :سریال به احتمال زیاد از  ۸آذر ماه از شبکه سوم سیما پخش میشود ».پانتهآ پناهیها ،علیرضا شجاعنوری ،اندیشه
فوالدوند ،غزل شاكری ،شبنم فرشادجو و ...از جمله بازیگران این مجموعه هستند.

 4چهره اینستاگرامی که به تازگی بازیگر شدهاند

شاخاینستایی،پسمیتونیبازیگرشی!
مائدهکاشیان-بهتازگینامافرادیرادرمیانبازیگرانبرخیفیلمهاوسریالهایجدیدمیبینیم
که پیشــتر به «شــاخهای اینســتاگرام» معروف بودهاند .اگرچه بعضی از این افراد تجربه بازی در
تئاتر هم داشتهاند ،اما مسلم ًا عدد چند صد هزارتایی یا حتی میلیونی دنبالکنندگان آنها در
اینستاگرام ،راه ورودشان به تلویزیون و ســینما را هموار کرده اســت وگرنه اگر مالک اول و آخر،
استعدادوپیشینهتئاتریاستکهچراصدهابازیگرتئاترکهمستعدهمهستندامادراینستاگرام
معروف نیستند ،پشت درهای ســالنهای نمایش ماندهاند؟ در ادامه نگاهی انداختهایم به چهار

تدرفضایمجازیمانندیکپلهپیشرفت،باعثشدهبهسینمایاتلویزیون
چهرهجدیدیکهشهر 
راهپیداکنندوراهسختیراکهعدهایدرپیشدارندبامشهورشدندرفضایمجازی،آسانترطی
کنند.ذکرایننکتهضروریاستکه موارددیگریهمهستندکهبهدالیلیازاینفهرستمستثنا
شدهاند.حمیدسپیدناممعروفبه«مسترتیستر»بهدلیلآنکهدرفیلم«پاستاریونی»نقشخودش
رابازیکردهوعلیصبوریکهنهبهدلیلشاخبودندراینستاگرام،بلکهبهخاطراستندآپهایش
در «خندوانه»بهوادیبازیگریراهپیداکردهاند.

...

چهره ها و خبر ها
طناز طباطبایی روزهـــای پایانی اجــرای
نــمــایــش «ت ــروم ــا» را سپری
میکند .او اوایــل آذر ماه با
فــیــلــم کــمــدی «میلیونر
میامی» پس از یک سال و
نـــیـــم ،بـــه ســیــنــمــاهــا
بازخواهد گشت.
ه ــادی کاظمی در حــال ب ــازی در سریال
«سالهای دور از خانه» است.
اینسریالقصه«خنجری»و
«زهــره خــان» دو شخصیت
فرعیسریال«شاهگوش»را
روایتمیکند.
بــــاران کــوثــری بــه جــمــع بــازیــگــران فیلم
«بیحسی موضعی» اضافه
شـــد .ایـــن بــازیــگــر پــرکــار
احتماال با این فیلم به عالوه
فــیــلــم «ســـــرکـــــوب» در
جشنوارهفجرحضور
خواهد داشت.

رضا پرستش

سهیل مستجابیان

محمدامین کریمپور

جواد خواجوی

تعداد فالوئر 486 :هزار نفر

تعداد فالوئر 906 :هزار نفر

تعداد فالوئر 3 :میلیون نفر

تعداد فالوئر :یک میلیون نفر

نام رضا پرستش به علت شباهت ظاهر یاش
به لیونل مسی بر سر زبا نها افتاد و مــردم او
را بــه عــنــوان «بــدل مسی» یــا «مسی ایــرانــی»
میشناسند .او بعد از این که متوجه شباهت زیاد
خود به لیونل مسی شد ،با پوشیدن لباس تیم
ملی آرژانتین و بارسلونا و انتشار عکسهایش
در فضای مجازی ،توجه مردم را به این شباهت
جلب کرد .به این ترتیب کمکم مورد توجه مردم
قــرار گرفت و در کنسرت خوانندگان مشهور
دیــده شــد .او یک سفر هم به اسپانیا داشــت و
سعی کرد با کاسیاس و مسی دیدار کند .البته
رسانهها و حتی تلویزیون هم برای مشهور شدن
پرستش چیزی کم نگذاشتند و با دعــوت از او
در برنامههای تلویزیونی مانند «فرمول یک» و
«ایرانیوم» او را بیشتر مطرح کردند .او بدون هیچ
تجربهای در زمینه بازیگری ،در فیلم سینمایی
«زیــر نظر» به کارگردانی مجید صالحی بازی
کرده و با بازیگران مطرحی مانند رضا عطاران،
آزاده صمدی و امیر جعفری همبازی شده
است.

سهیل مستجابیان بازیگر تئاتر است و سابقه
چندین ساله در اجــرای تئاتر دارد .بعد از این
که چند دابسمش طنزش در فضای مجازی
دستبهدست شــد ،شــروع به انتشار آ نهــا در
اینستاگرام خود کرد .تقریبا یک سالی هست
که دابسمشهایش به علت هماهنگی حاالت
چهرهاش با صــدا ،مــورد توجه قــرار گرفته و در
فضای مجازی پربازدید شده است .جای شکرش
باقی است که مستجابیان تجربه بازی در تئاتر
دارد ،اما او هم تا وقتی تعداد دنبالکنندگانش
زیاد نشده بود ،در سینما مورد توجه قرار نگرفته
بود .اگرچه که خود سهیل مستجابیان هم مایل
بود به واسطه پیشینه تئاتریاش انتخاب شود،
نه دابسمشهایش! سهیل قرار است در فیلم
«بیحسی موضعی» به تهیهکنندگی حبیب
رضایی بــازی کند و با بازیگران مطرحی مثل
پارسا پیروزفر ،باران کوثری و حسن معجونی
همبازی شــود .خبر همبازی شدن او با پارسا
پیروزفر که یک شنبه منتشر شد ،بسیاری از
رسانهها را به واکنش واداشت.

محمدامین کریمپور متولد ســال  73اســت و
سه سال از فعالیتش در اینستاگرام میگذرد.
کاربران شبکههای اجتماعی او را به واسطه
ویدئوهای طنزی که منتشر میکند میشناسند.
ویدئوهای طنز او در اینستاگرام منتشر شدند
و مــورد توجه هــزاران کاربر قــرار گرفتند .باال
رفتن تعداد دنبالکنندههایش باعث شد میان
کــاربــران اینستاگرام چهره شناختهشد های
به حساب بیاید و از این کار کسب درآمد کند.
کریمپور هم جــزو کسانی اســت که از فضای
مجازی به برنامههای تلویزیونی راه پیدا کرد و
به برنامه «من و شما» و «ایرانیوم» دعوت شد.
ویدئوهای محمدامین کریمپور هزاران بار دیده
و در صفحات و کانا لهای زیــادی نیز بازنشر
میشود .او به گفته خــودش ،تجربه بازیگری
ندارد و تنها در چند کالس بازیگری شرکت کرده
است .کریمپور به عنوان اولین فعالیتش در زمینه
بازیگری ،در فیلم ویدئویی «سرکوفت» بازی
کــرده است که اوایــل دیمــاه در شبکه نمایش
خانگی پخش میشود.

جواد خواجوی اصالت ًا مشهدی است ،او بازیگر
تئاتر است و دستی هم بر نوازندگی دارد .اما
هیچ کدام از اینها دلیل شهرتش نیست .مردم
او را با پویانمایی و فیلمهایی که با لهجه مشهدی
دوبله میکرد میشناسند .لهجه مشهدی و
دیالو گهای بامز های که از قول شخصیتها
دوبله میکرد ،کار جواد خواجوی را از افرادی که
به شکلهای مختلف در فضای مجازی ویدئوهای
طنز منتشر میکنند ،متفاوت کرده بود .چند
ویدئوی نیمهسیاسی او که شخصیتهایی چون
ترامپ و ملکه انگلیس در آن حضور داشتند ،او
را مشهورتر کرده است .حاال یک سال است که
این ویدئوهای طنز باعث شده جواد خواجوی
دیده شود و صفحه پرمخاطبی داشته باشد .او
به تازگی در سریال «سرباز» به کارگردانی هادی
مقدمدوست بازی کرده و برای اولین بار حضور در
قاب تلویزیون را تجربه میکند .جواد خواجوی در
این سریال با بازیگرانی چون آرش مجیدی ،الیکا
عبدالرزاقی ،اسماعیل محرابی و افسانه کمالی
همبازی شده است.

...

سوژه روز

...

چهره روز

...

حاشیه روز

واکنش مخاطبان به ممیزی قسمت پنجم «ممنوعه»

حاشیهها علیه عادل فردوسیپور

ترفند تبلیغاتی سطحی عوامل سریال «نهنگ آبی»

ممیزی سکانسی در قسمت پنجم سریال
«ممنوعه» که روز دوشنبه توزیع شد،
واکــنــش مخاطبان ایــن مجموعه را به
دنبال داشته است .در یکی از صحنههای
این قسمت وقتی «سامی» به سراغ «ترانه»
رفت تا او را تهدید کند« ،ترانه» در حال مصرف مواد مخدر بود که
تصویر او نشان داده نمیشد .کاتهای متعدد این صحنه باعث
شده تماشاگران ،احتمال ممیزی این سکانس را مطرح کنند
و در صفحه رسمی این سریال ،به این موضوع واکنش نشان
بدهند.

عادل فردوسیپور این روزها با حواشی
متعددی روبهرو شده است .اوایل هفته
سیداحسان قاضیزاده هاشمی نماینده
مجلس ،با انتشار بخشی از گفتوگوی
پخشنشده عادل با اینفانتینو ،او را متهم
کرد که میخواسته به این روش ،به ادامه حضور تاج در فدراسیون
فوتبال کمک کند .دوشنبه هم که برخالف روال سال های قبل،
تنها یک ساعت «نود» روی آنتن بود ،محمود رفیعی کارشناس
داوری روی آنتن آمــد و با لحن تندی از حمایت چندین ساله
فردوسیپور از کیروش انتقاد کرد.

ح ــدود دو هفتهای هست یــک صفحه
اینستاگرام با عنوان  HelixNebulaکه
ادعا میکند اولین پاپاراتزی ایران است
و میخواهد پشتپردههای سینما را افشا
کند ،ویدئوهایی از تصویربرداری سریال
شبکه نمایش خانگی «نهنگ آبی» را منتشر میکند .جالب این
جاست آ نقدر این ترفند سطحی و عوامانه اجرا شده ،که حتی
کاربران معمولی این صفحه هم در کامنتها اشاره کردهاند که
عوامل «نهنگ آبی» برای ترند کردن سریال ،این صفحه را به راه
انداختهاند.

برزو ارجمند تا سه ماه آینده مشغول بازی در
یک سریال تلویزیونی به نام
«دردانههایخلیجفارس»
خواهد بود .او آخرینبار
سریال «ســر دلــبــران» را
رویآنتنداشت.
هستی مــهــدویفــر ای ــن روزهــــا در حــال
نقشآفرینی در فیلم «ماجرای
نیمروز :رد خون» است و با
ایــــن فــیــلــم پــلــیــســی در
سیوهفتمین جشنواره
فیلم فجر حضور خواهد
داشت.

...

سینمای ایران

جایزه جشنواره فیلمهای
ورزشی میالن به ایران رسید
جایزه بهترین فیلم بخش داستانی سی
و ششمین جشنواره جهانی فیلم های
ورزشــی میالن  ۲۰۱۸به فیلم «مــن یک
ایرانیام» رسید.
بــه گ ــزارش ف ــارس ،در مــراســم اختتامیه
سیوششمین جشنواره جهانی فیلمهای
ورزشی میالن که شامگاه دوشنبه با حضور
امیرمسعود میری سرکنسول ایران ،جان
کارلو جیوگتی نماینده هیئت دولت ایتالیا
در امور ورزش ،هنرمندان و پیشکسوتان
ورزشـــــی بـــرگـــزار شـــد فــیــلــم «مــــن یک
ایرانیام» به کارگردانی محمدرضا آهنج
و تهیهکنندگی احمد نجفی برگزیده شد.
این فیلم با بازی علیرضا حیدری قهرمان
اسبق کشتی جهان و المپیک ،قصه یک
کشتیگیر ایرانی را روایت میکند .احمد
نجفی در زمان اکــران این فیلم در ایران،
درخصوص شیوه اکران فیلمش به شدت
معترض و مدعی بــود در ش ــورای صنفی
نمایش مافیا وجود دارد.
جایزه فیلم «مــن یک ایــران ـیام» از سوی
فرانکو اسکانی ،رئیس فدراسیون جهانی
فیلمهای ورزشــی به سیدمجتبی علوی
دبیر جشنواره فیلمهای ورزشی ایران اهدا
شد .جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی
ایران به عنوان مرحله مقدماتی جشنواره
جهانی فیلمهای ورزشی به شمار میآید و
وظیفه انتخاب تولیدات و آثار فیلم سازی
ورزشی را برعهده دارد.
مقر فدراسیون جهانی فیلمهای ورزشی
( )FICTSدر میالن ایتالیاست که بیش از
 ۱۱۶کشور عضو این فدراسیون هستند
و ایــران جزو مناطق  ۱۶گانه فدراسیون
جهانی فیلمهای ورزشی است.

