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مستند «مایکل شوماخر»
در جشنواره کن

...

تلویزیون

حادثه سیل ،سوژه سریال
بهروز افخمی شد

بهروز افخمی قصد دارد سریالی را با موضوع
سیل اخیر در کشور بسازد.
به گــزارش ایلنا ،بهروز افخمی در مراسم
تشییع پیکر مرحوم ابراهیم سلطانیفر که
صبح دیروز برگزار شد ،با اشاره به شعری
از حمید ســبــزواری گفت« :مــن زمانی به
سفارش مرحوم سلطانیفر کلیپی را با
موضوع شهدا و دفاع مقدس بر اساس یکی
از اشعار حمید سبزواری ساختم ».وی ادامه
داد« :این روزها تغییراتی در این شعر ایجاد
کردیم و قصد دارم از آن در تیتراژ سریالی
که می خواهم دربــاره سیل اخیر بسازم،
استفاده کنم».

واکنش مدیر شبکه  2به حواشی
«هزار راه نرفته»
مدیرشبکه 2سیمادرواکنشبهحاشیههای
حضور زوج اینستاگرامی در برنامه «هزار راه
نرفته» تأکید کرد که باید از این پس بیشتر
مراقب چنین اتفاقاتی بود.
محمدرضا جعفریجلوه در گفتوگو با مهر،
درباره این که تذکری به عوامل برنامه «هزار
راه نرفته» داده شده است یا خیر؟ بیان کرد:
«حتم ًا برای دقت و مراقبت بیشتر تذکرها
داده میشود .با این حال برخی از اتفاقات
به گونهای رخ میدهد که اجتنا بناپذیر
است و از دست کسانی که میتوانند مراقبت
کنند گاهی چیزهایی خارج میشود ».وی
اضافه کرد« :رفتارهای افراد در جزء به جزء و
همه خلوتهای شان قابل کنترل و مراقبت
نیست ،با این حال تالش میشود در موارد
مشابه مواظبتهای بیشتر و پیشگیری
انجامشود».جعفریجلوهدرپایانسخنانش
گفت« :حتم ًا باید مراقبتها ،بیش از پیش در
دستور کار باشد به خصوص در برنامههایی
که از قابلیت و جذابیتی برخوردار و با اقبال
مخاطبان مواجه هستند و پیامشان هم
میتواند اثــرگــذار باشد ،انتظار مراقبت
بیشتری میرود».

ایسنا  -مستندی درباره زندگی «مایکل شوماخر» قهرمان بزرگ رقابتهای اتومبیلرانی
فرمول یک ،در جشنواره کن برای خریداران بینالمللی رونمایی میشود .این مستند بلند
به داستان زندگی وی از دوران کودکی تا تصادف او در پیست اسکی میپردازد.

 2تغییر درفصل جدید
«عصر جدید»
درباره ۲سریال «کشتن ایو» و «پاتریک ملروز» که برندگان برزگ بفتای تلویزیونی بودند

تریلر زنانه ،درام مردانه

مصطفیقاسمیان -جوایزآکادمیهنرهایسینماییوتلویزیونیبریتانیا(بفتا)بامداددوشنبهبهوقتایرانبرگزار
شد و دو سریال «کشتن ایو» و «پاتریک ملروز» از مجموع هفت جایزه بخش سریال ،با دریافت پنج جایزه ،دست پر
مراسم را ترک کردند .این دو سریال کوتاه ،محبوبترین سریالهای انگلیسی سال گذشته هم محسوب میشوند.

کشتنایو

پاتریکملروز

8قسمت

5قسمت

IMDB: 8.3

IMDB: 8.2

«کشتن ایو» محصول شبکه بیبیسی آمریکا ،در بفتای
امسال جایزه بهترین سریال درام ،بهترین بازیگر نقش اول
زن و بهترین بازیگر نقش مکمل زن را گرفت و موفقترین
سریال سال  2018بود .این سریال درباره یک مأمور امنیتی
 MI5به نام «ایو» است که بعد از چند قتل توسط یک قاتل
زنجیرهای به نام «ویالنل» ،به دنبال او میافتد و با او وارد یک
رقابت دونفره برای شکار طرف مقابل میشود .قصه سریال
از رمانی به نام «اسم مستعار ویالنل» اقتباس شده است.
ساندرااوهبازیگرکرهای-کاناداییدرنقش«ایو»وجودیکامر
درنقش«ویالنل»ستارههایسریالهستندوهردوبااینسریال
به شهرت رسیدهاند .ماجرا برای ساندرا اوه تا جایی پیش رفته
کهاوچندهفتهپیشبهعنوانیکیاز 100شخصیتتأثیرگذار
سال 2018ازدیدمجلهتایمانتخابشد«.کشتنایو»کهفصل
اول آن در بفتا مورد توجه قرار گرفت ،این روزها در میانه فصل
دومقراردارد.ششقسمتازفصلدومپخششدهودوقسمت
دیگرآنباقیماندهاست.شبکهبیبیسیآمریکاتأییدکردهکه
فصلسوماینسریالنیزساختهخواهدشد.

«پاتریک ملروز» محصول مشترک دو شبکه شوتایم و اسکای
آتالنتیک ،در ایــن مراسم جایزه بهترین مینیسریال و
بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد و باالتر از دیگر
مینیسریالهای  2018قرار گرفت .سریال درباره مردی
میان سال و ثروتمند به نام «پاتریک ملروز» است که کودکی
پررنجی داشته و حاال در دام مواد مخدر گرفتار است .او
تالش میکند که اعتیاد خود را ترک کند و به زندگی عادی
بازگردد .منبع اقتباس سریال از رمانی پنج جلدی به همین
نام بوده و هر قسمت آن ،قصه یک جلد را روایت میکند.
بندیکت کامبربچ ستاره سریال «شرلوک» و فیلم «دکتر
استرنج» ایفاگر نقش اصلی است و تقریب ًا بار همه سریال روی
دوش اوست .او برای بازی در این مینیسریال ،نامزد گلدن
گلوب هم شد .در فلشبکهای پرتعداد سریال به نوجوانی
«پاتریک ملروز» ،هوگو ویوینگ نقش پدر او را بازی میکند.
هیچ خبری از ساخت ادامه «پاتریک ملروز» منتشر نشده و با
توجه به پایانبندی فصل اول ،تولید فصل دوم سریال بعید
به نظر میرسد.

مائده کاشیان  -بعد از وقفهای تقریبا 20روزه ،یک شنبهشب اولین قسمت
از مرحله دوم مسابقه «عصر جدید» روی آنتن رفت .در این مرحله ،نفرات
منتخب از فیلتر داوران و بعد مردم رد شدهاند و اکنون مخاطبان شاهد رقابت
حساستر و هیجانانگیزتری نسبت به مرحله ابتدایی این مسابقه هستند.
درمرحلهنیمهنهایی،تغییراتمختلفیدردکورونحوهداوری
اجرا دیده میشود اما مهمترین تغییر ،جذابیت بیشتر اجراها
و پیشرفت واضح شرکتکنندگان است .به نظر میرسد
آموزش نفرات برگزیده در باشگاه مهارت «عصر جدید» ،تأثیر
خودش را گذاشته است .شرکتکنندگان در این مرحله از مسابقه با دست
پر ،پا به میدان رقابت گذاشتهاند و با آموزش و تمرین موفق شدهاند ابعاد
جدیدتری از توانایی و استعداد خود را به تماشاگران نشان بدهند .بنابراین
مهمترین تغییری که در این مرحله از مسابقه اتفاق افتاده ،باال رفتن سطح
کیفیتاجراهاستکهبهخوبیدراجرایشرکتکنندگان(یکیکمترویکی
بیشتر) دیده میشود و این یعنی دقیقا همان اتفاقی که تماشاگر توقع داشت
در مرحله بعد ،نظارهگر آن باشد.
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فضای داغتر مرحله دوم مسابقه ،باعث شده چالش میان
داوران و احسان علیخانی بیشتر شــود .به نظر میرسد
علیخانی هم بدش نمیآید کمی با داوران وارد چالش شود.
بــه عــنــوان مثال وقتی شنبهشب رویــا نونهالی بــه گــروه
شمشیرزنی رأی منفی داد و به خطرناک بودن آن اشاره کرد ،ویدئویی از نظر
او درباره اجرای این گروه در قسمت اول پخش شد که از آنها تعریف و تمجید
کرده بود و هیچ اشارهای به خطر این اجرا نکرده بود! علیخانی با پخش این
ویدئو ،رویا نونهالی را به چالش جالبی دعوت کرد و از او خواست که توضیح
بیشتری درباره علت رأی منفیاش بدهد .در قسمتهای آخر مرحله اول هم
کمی شاهد فضای چالشی بودیم ،جایی که بحثی بر سر هنر پانتومیم شکل
گرفته بود .ظاهر ًا به همان اندازه که این مرحله از رقابت سختتر و حساستر
شده ،فضای چالشی مسابقه هم بیشتر شده است.

۲

...

چهره ها و خبر ها
مــهــدی سلطانی بــه زودی ب ــرای ب ــازی در
سکانسهای باقیمانده از فیلم «رویــای
ســهــراب» اثــر علی قــویتــن ،در
کاشان جلوی دوربین میرود.
علیقویتنوبهارهکیانافشار
نیزدراینسکانسهاحضور
دارند.
فــریــدون جــیــرانــی در تــازهتــریــن فعالیت
سینماییخود،تهیهکنندگیفیلم«فالوئر»را
بر عهده گرفته اســت .او فیلم
«آشـــفـــتـــگـــی» را کــــه در
سیوهفتمین جشنواره فجر
از آن رونــمــایــی شد،
آماده نمایش دارد.
هانیه توسلی پس از پایان ماه رمضان با فیلم
کمدی «ما همه با هم هستیم» اثر کمال
تبریزی ،به سینماها میآید .او
فیلم «ایده اصلی» و «جهان با
من برقص» سروش صحت را
هم آماده اکران دارد.
افشین هاشمی که معموال حضور پررنگی در
عرصه تئاتر دارد ،به زودی بــرای بــازی در
نمایش «دروغ» نوشته فلوریان
زلــر نویسنده فــرانــســوی و به
کارگردانیآریانرضاییروی
صحنهتئاترمیرود.
عاطفه رضوی ماه آینده برای اجرای نمایش
«آبی مایل به صورتی» به کارگردانی ساناز
بیان همسر حمیدرضا آذرنگ،
روی ص ــح ــن ــه مـــــــیرود.
حمیدرضا آذرنـــگ در این
نمایش نقش راوی را بر
عهده دارد.

