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انتقاد همایون اسعدیان
از بازیگران سینما

...

ایسنا  -همایون اسعدیان کارگردان سینما در مراسم تشییع زندهیاد فرجا ...حیدری فیلم بردار گفت« :میخواهم گله کنم که بسیاری از
هنرپیشههای ما با زیباییشناسی فرج ا ...حیدری و جلوی دوربین او مطرح شدند و االن حضور ندارند و فقط در مراسمی شرکت میکنند
که بیشتر دیده شوند .جای تأسف است که این چندمین مراسمی است که به این شکل در خانه سینما برگزار میشود».

است .پانتهآ پناهیها نیز چهره بسیار مناسبی
برای شخصیت یک خانم ایرانی در دوره قاجار
دارد و به خوبی نقش زنی مغرور را که به جاری
بودن خون قاجار در رگهایش مینازد و اهل
دسیسهچینی هم است ،بازی کرده است.

سینمای جهان

▪قصهای جذاب و پرکشش

«انتقامجویان:پایانبازی»رکورد
پربینندهترینتریلرراشکست
تریلر فیلم «انتقامجویان :پایان بازی» رکورد
پربینندهترین تریلر تاریخ در  ۲۴ساعت اول
را شکست.
به گــزارش مهر ،ایــن رکــورد پیش از این،
متعلق به فیلم «انتقامجویان :جنگ ابدیت»
با ۲۳۰میلیون بازدید در ۲۴ساعت نخست
بود .باتوجه به اعالم شرکت دیزنی جایگاه
ســوم ایــن فهرست را نیز تریلر الیواکشن
«شیرشاه» در اختیار دارد« .انتقامجویان:
پــایــان بـــازی»  ۲۶آوریـــل  ۲۰۱۹اکــران
میشود.

جنجال نامزدی گلدنگلوب
برای پسر دنزل واشینگتن
حضور جان دیوید واشینگتن پسر دنزل
واشینگتن در میان نامزدهای گلدنگلوب
بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد درام،
سوژه خبری برخی از رسانههای دنیا شد.
به گزارش مهر ،این بازیگر برای عده زیادی
در سراسر دنیا چندان شناختهشده نیست
به گونه ای که برخی از خبرگزار یهای
سینمایی با این تیتر که «اگر پدر مشهور جان
دیوید واشینگتن را نمی شناسید ،ما به شما
کمک میکنیم» سراغ معرفی این بازیگر
تازهکار رفتهاند .جان دیوید واشینگتن پسر
دنزل واشینگتن ستاره آمریکایی برنده دو
جایزه اسکار است.
جان دیوید واشینگتن که در کشور آمریکا
بیشتر به عنوان بازیکن فوتبال آمریکایی
شناخته م ـیشــود بــه تــازگــی بــه صــورت
حرفهای به بازیگری روی آورده است .او با
این نامزدی که در رشته بازیگری نقش اول
مرد به دست آورد ،توانست به فاصله ۳۰
سال پس از پدر صاحبنامش نامزد جایزه
گلدنگلوب شود.

نگاهی به سریال تاریخی «بانوی عمارت»
که این روزها پرمخاطب شده است

روایتعاشقانهایدردلتاریخ

مائده کاشیان  -در سالهای اخیر مخاطبان به
سریالهای تاریخی عالقه نشان دادهانــد و این
سریالها مخاطبان قابل توجهی داشتهاند .از
میان سینماگرانی که در طول سالهای گذشته،
سریال تاریخی ساختهاند میتوان به زندهیاد
ضیاءالدین دری ،مسعود جعفری جوزانی،
داود میرباقری ،حسن فتحی ،کمال تبریزی،
کیانوش عیاری و ...اشاره کرد که آثار درخشان و
ماندگاری خلق کردهاند .سریال «بانوی عمارت»
به کارگردانی عزیزا ...حمیدنژاد ،جدیدترین
سریالی است که در دوره قاجار میگذرد .این
سریال مدتیاست که پخش خود را آغاز کرده و با
شروع خوبی که داشته ،بعد از حدود  10قسمت
موفق شده جای خود را در میان مخاطبان پیدا
کند .در این مطلب نگاهی به نقاط قوت و ضعف
این سریال داشتهایم که در ادامه میخوانید.

...

▪انتخاب خوب بازیگران

▪ادبیات ساده و روان شخصیتها

برای شخصیت های اصلی و مهم
ســریــال «بــانــوی عــمــارت» یعنی
«ارسالن میرزا» و «افسرالملوک»،
بازیگران بسیار خوبی انتخاب شده
اند .حسام منظور بازیگر نقش «ارسالن میرزا»
فعالیتش را از تئاتر شروع کرده و سابقه چندین
ساله در زمینه بازیگری تئاتر دارد .او به پشتوانه
همین سابقه تئاتری خود ،در نقش «ارسالن
میرزا» بسیار خوش درخشیده است .شخصیت
«ارسالن میرزا» دو روی مختلف دارد .یک روی
شخصیت او عاشقپیشه و مهربان است و روی
دیگر بدجنس و جدی است که این بازیگر در
ارائــه هــردوی اینها موفق بــوده اســت .حسام
منظور عالوه بر بازی ،صدای خوبی هم دارد که
همه اینها او را به یک شازده واقعی تبدیل کرده

اتفاق روز

ســریــال «بــانــوی عــمــارت» بــا یک
مــاجــرای عاشقانه در دل تاریخ
شروع شد و همین شروع خوب،
توجه مخاطب را در قسمتهای
ابتدایی سریال به خود جلب کرد .مبهم بودن
سرنوشت «فخرالزمان» ،اتفاقات تاریخی آن
دوره مانند کشته شدن ناصرالدینشاه و تاثیر
آن در تاریخ ،شخصیتهای جدیدی که به تازگی
وارد قصه شد هاند ،همه و همه دست به دست
هم دادهاند تا مخاطب شاهد یک قصه پرکشش
و جذاب باشد.
قــرار نیست چــون سریال تاریخی
اســت ،دیــالــوگهــا پــر از کلمات
سخت و غیرقابل فهم باشد .یکی
دیــگــر از ویــژگ ـیهــای مثبت این
سریال این است که ادبیات شخصیتها
نه آ نقــدر سخت است که مخاطب از شنیدن
آ نهــا حوصلهاش سر بــرود یا درک درستی از
محتوای دیالو گها نداشته باشد ،نه آ نقدر
امروزی است که تناسب نداشتن آن با ادبیات
مردم در دوره قاجار ،توی ذوق بزند.
▪حضورسینماییهادرتلویزیون

...

در میان بازیگران فیلم ،نام دو بازیگر
سینما دیــده مـیشــود کــه اولین
حضورشان را در تلویزیون با سریال
«بانوی عمارت» تجربه کردهاند.

حاشیه روز

پانتهآ پناهیها که نقش «افسرالملوک» را بازی
میکند ،فیلمهایی مانند «نفس»« ،الک قرمز» و
سریال «شهرزاد» را در کارنامه خود دارد .عالوه بر
او،غزلشاکریهمکهباسریال«شهرزاد»نامشبر
سرزبانهاافتادوموردتوجهقرارگرفت،در«بانوی
عمارت» نقش «بهجتالملوک» را بازی میکند و
برایاولینباردرتلویزیوندیدهمیشود.استفاده
از ایــن دو چهره سینمایی در «بانوی عمارت»
انتخاب مناسب و جذابی بوده است.
▪آهوی خسته عمارت

یکی از انتخابهایی که به سریال
لطمه زده اســت ،انتخاب نیکی
نصیریان به عنوان بازیگر نقش
«آهو» است .شخصیت «آهو» نقش
موثری در قصه دارد ،او دختر قوی ،شجاع
و جسوری است که از همان ابتدا چند اتفاق مهم
و تاثیرگذار در روند قصه را رقم زد .چهره خالی از
احساس و بازی یکنواخت نیکی نصیریان باعث
شده شخصیت «آهو» با وجود اهمیتش ،در قصه
باورپذیر نباشد و به اندازه کافی دیده نشود.
▪ضعف طراحی لباس

بــه ط ــور کــلــی طــراحــی صحنه و
چهر هپردازی بازیگران سریال
«بانوی عمارت» قابل قبول است
اما طراحی لباس شخصیتها در
بعضی از صحنهها کمی ایراد دارد .مثال
نوع گریم و پوشش شخصیت «فخرالزمان» در
شب عروسیاش بسیار امــروزی بود و شباهت
زیادی به لباس عروس در دوره قاجار نداشت.
حتی تور و تاجی که روی سر «فخرالزمان» قرار
داشــت ،کامال مشابه عــروس هــای دوره حال
است و همین مسئله باورپذیری مجلس عروسی
در دوره قاجار را که سریال به تصویر میکشد،
سخت میکند.

...

سوژه روز

ترافیک فیلمهای کمدی روی پرده سینما

«بانوی عمارت» بینظم پخش میشود

خاشقچی رو من کشتم!

با اضافه شــدن دو فیلم کمدی جدید به
چرخه اکران فیلمهای سینمایی ،تعداد
فــیــل ـمهــای کــمــدی روی پـــرده بــه عــدد
هفت رسیده اســت .دو فیلم «کلمبوس»
و «میلیونر مــیــامــی» کــه از چهارشنبه
هفته گذشته اکــران شــد هانــد ،به همراه
«پاستاریونی»« ،وای آمپول»« ،لسآنجلس  -تهران»« ،الزانیا»
و «هشتگ» این هفت فیلم هستند .جالب آن که کیفیت پایین
این فیلمها ،راه را برای موفقیت فیلمهای جدیتر هموار کرده
و باعث شده «مغزهای کوچک زنگزده»« ،آستیگمات» و« بمب؛
یک عاشقانه» خوب بفروشند.

بینظمی شبکه ســه در پخش ســریــال و
سردرگمی مخاطبان همچنان ادامه دارد.
پیش از «دلدادگان» ،سریالها از شنبه تا
چهارشنبه پخش میشدند اما «دلدادگان»
برخالف روال معمول از شنبه تا جمعه روی
آنتن رفت و اعالم شد روند جدید ،به این
شکل خواهد بود .حاال این روند دربــاره «بانوی عمارت» تغییر
کرده و این سریال از شنبه تا پنج شنبه پخش میشود و جمعهها
خالصهای از سه قسمت اخیر (سهشنبه تا پنج شنبه) روی آنتن
میرود .عجیب آن که از دو قسمت اول هفته ،در خالصه هفتگی
خبری نیست!

شنبه شب در برنامه «پیام و پیامک» شبکه
خبر که به مــرور پیامکهای مــردم برای
برنامههای ایــن شبکه اختصاص دارد،
پیامک بامز های خوانده شد که به بازتاب
فراوان خبرهای مربوط به قتل روزنامهنگار
عربستانی میپرداخت .در متن پیامک آمده
بود« :اصال این خاشقچی رو من کشتم ،سه ماهه ولمون نمیکنید!
به جای این خبرها مشکالت مردم رو به گوش مسئوالن برسونید،
شاید کاری بکنن ».نکته جالب این بود که متن این پیامک بامزه،
روی آنتن شبکه خبر مرور شد و حتی مجری برنامه هم قبل از پخش
آیتم ،خبر داد که پیامک بامزهای خواهید شنید!

...

چهره ها و خبر ها
فرهادآئیشبهجمعبازیگرانسریال«نهنگ
آبـــی» بــه کــارگــردانــی فــریــدون
جــیــرانــی اضــافــه شـــد .ایــن
مــجــمــوعــه پ ــرب ــازی ــگ ــر ،از
شهریورماهوویژهشبکه
نمایش خانگی در
حالتولیداست.
رضــا کیانیان ایــن روزهــا مشغول بــازی در
سریال«عروستاریکی»است.تصویربرداری
این سریال تا اواخــر سال
ادامـــــه دارد و در 60
قسمت ،بــرای شبکه
یــک سیما تولید
خواهد شد.
ویشکا آسایش چهارشنبه فیلم «مــارمــوز»
ساخته کمال تبریزی را روی
پرده سینما خواهد داشت .او
در دومـــیـــن هــمــکــار ی با
تبریزی ،در فیلم «ما همه با
هم هستیم» نیز بازی
کرده است.
حمید گودرزی سری جدید «پنج ستاره» را به
عـــنـــوان مــجــری هــمــراهــی
خــواهــد ک ــرد .تولید سری
جدید این مسابقه به زودی
آغــاز می شود و دکــور آن
هم تغییراتی خواهد
کرد.
سروشجمشیدیبهزودیبرایبازیدرنمایش
«شب» روی صحنه میرود و در
این نمایش با بهنوش بختیاری
همبازی میشود .این اولین
حــضــور رســمــی او روی
صحنهتئاتراست.
پریوش نظریه جدیدترین بازیگری است که
قرار است در فیلم «مجبوریم» اثر
رضا درمیشیان ایفای نقش
کـــنـــد .ایــــن فــیــلــم بــعــد از
«النـــــتـــــوری» دوم ــی ــن
هــمــکــاری او بــا ایــن
کارگردان است.

