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سینمای جهان

فیلم تارانتینو طوالنیتر میشود
کوئنتین تارانتینو اعــام کــرد احتمالش
زیــاد است که بخواهد تدوین فیلم «روزی
روزگاری در هالیوود» را مجدد انجام دهد و
به زمان فیلم اضافه کند.
به گــزارش مهر ،ایــن کــارگــردان همراه با
فرد راسکین تدوینگر فیلم خیلی سخت
کار کردند تا بتوانند «روزی روزگــاری در
هالیوود» را نهتنها به موقع به جشنواره فیلم
کن امسال برسانند بلکه آن را در روزهای
تقریب ًا آغازین جشنواره و درست در روزی
که فیلم «داستان عامهپسند»  ۲۵سال پیش
اکــران شد ،به نمایش درآورنــد .در نهایت
ایــن فیلم در جشنواره کن در  ۲ساعت و
 ۳۹دقیقه نمایش داده شد .حاال تارانتینو
گفته حاضر اســت فیلم اش را طوالنیتر
کند .راسکین فیلم را ابتدا در  ۴ساعت و ۲۰
دقیقه تدوین کرده بود .وی در این باره گفت:
«خیلی غیرمعمول نیست که فیلمی در این
مدت ساخته شود .من از آنها خواسته بودم
هر چه فیلم گرفته بودند را به من بدهند».
اما سرانجام نظر راسکین و تارانتینو این
شد که فیلم در حدود  ۲ساعت و  ۴۵دقیقه
تدوین شود و حاال این کارگردان میگوید
احتمالش هست یــک دور دیگر بــه عقب
برگردد و مطمئن شود که چیزی از دست
نرفته باشد.

رضایزدانی:نباید
«مهراد»کشتهمیشد
رضا یزدانی در گفتوگویی درباره ادامه
فعالیت خود در سینما و تجربه بازی در
نقش شخصیت «مهراد» در سریال «از
یادها رفته» صحبت کرده است.
به گزارش ایلنا ،رضا یزدانی درباره ورود
به عرصه بازیگری گفت« :من در دوران
نوجوانی یک فیلمبین حرفهای بودم و در
حوزه سینما هر سبک فیلمی را دیدهام.
ولی بازیگری بــرای شخص من از فیلم
«تــی ـکآف» جــدی شد و حس کــردم که
میخواهم به صــورت جدی بــازی کنم.
دلیل این موضوع نیز این بود که نقش
من در این فیلم به اصطالح درآمده بود.
چراکه چند کارگردان و هنرپیشه مطرح
سینما بعد
از دیــدن
فیلم به

تاریخ اکران جیمز باند تغییر نکرد
عوامل فیلم سینمایی «باند  »۲۵اعالم
کردند که با وجود مصدومیت دنیل کریگ،
ساخت این پروژه ادامه خواهد داشت.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان ،با
وجود آسیبدیدگی دنیل کریگ در هفته
دوم فیلم بــرداری «باند  ،»۲۵عوامل این
فیلم به کار خود ادامه خواهند داد .طبق
اعــام آ نهــا ،تاریخ اکــران این فیلم تغییر
نخواهد کرد و همچنان در آوریــل ۲۰۲۰
(یکم اردیبهشت  )۹۹روی پــرده خواهد
رفت .این فیلم که هنوز نام مشخصی برای
آن انتخاب نشده و با عنوان «باند »۲۵
شناخته میشود ،پنجمین و آخرین حضور
دنیل کریگ در نقش ایــن مأمور مشهور
(جیمز باند) خواهد بود.
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من زنــگ زدنــد و از نقش خیلی تعریف
کردند .آن جا بود که احساس کردم شاید
بتوانم خیلی جد یتر این کار را ادامه
دهــم .بعد از آن پیشنهاد این سریال از
طــرف بهرام بهرامیان به من داده شد
و من هم دیدم که «مهراد» نقش خیلی
خوبیاست و از پس آن برمیآیم».
این خواننده در پاسخ به سؤالی درباره
انتقادها به ورود یک خواننده به عرصه
بازیگری و این که آیا قــرار است باز هم
فعالیت جــدی در سینما را بــه عنوان
بازیگر ادامه دهد گفت« :قطعا قرار است
فعالیتهای جدیتری در سینما داشته
باشم ،باالخره هر کسی به افــراد دیگر
نقدهایی دارد اما از نظر من در نهایت این
مردم هستند که جایگاه یک هنرمند را
مشخص میکنند .یعنی این که هنرمند
کجا باشد و چه کــار کند بسته به نظر
آنهاست».
او همچنین دربــــاره مــرگ شخصیت
«مهراد» در سریال «از یادها رفته» گفت:
«این کار نویسنده بوده و ایشان قصه را به
این صورت پردازش کرده است .ولی
اگر من بودم به این صورت تمامش
نمیکردم .در دو پست آخــری که
در صفحه شخصی خودم گذاشتم،
ب ــاالی پنج ه ــزار کامنت نوشته
شده که از این میزان چهار هزار
نفر میگویند با مــردن «مهراد»
دیگر سریال را نمیبینیم .حال
باید از نویسنده پرسید که چرا
بــه ایــن شکل نوشته و بــه فکر
مخاطب سریالش نبوده است.
مــن نمیتوانستم داســتــان را
تغییر بدهم و به نظرم این ایراد
داستان اســت .حتی اگــر قرار
بود این اتفاق بیفتد و سریال ۲۵
قسمت است باید در قسمت ۲۲
این چنین میشد نه در قسمت
».۱۳

در پی ادعای یاشار سلطانی مبنی بر وجود مزرعه ارز دیجیتال بیتکوین در سوله محل استقرار سابق استودیوی
«حاال خورشید» ،باشگاه خبرنگاران جوان با انتشار فیلمی از این سوله ،این ادعا را تکذیب کرد .شایان ذکر است در
فیلم منتشرشده بخشی از سوله نمایش داده نشده و به نوعی فیلم کامل نیست.

درخشان و باشکوه مثل
«کریم بوستان»
مائده کاشیان  -علی نصیریان بعد از چهار
سال دوری از تلویزیون ،این شبها با سریال
«برادر جان» حضور موفقی در قاب تلویزیون
دارد .او با بازی درخشانی که از خود به نمایش
گذاشته یک تنه بار سریال را به دوش کشیده و
نظر بسیاری از مخاطبان را جلب کرده است.
طوری که حتی منتقدان سریال هم ترجیح
دادهاند نقصها و اشکاالت قصه و سریال را
نادیده بگیرند و تماشای نقشآفرینی او را از
دست ندهند.
▪نمایش زیر پوستی احساسات

«کریم بوستان» مرد درستکار و آبرومندی
است که یکی از فرزندان دوست قدیمیاش،
امــوال او را با دروغ و مخفیکاری تصاحب
کرده و سالها به دنبال حق و حقوقش دویده
است .نصیریان با بازی بسیار خوب خود در
سکانسهای مختلف سریال ،ویژگیهای
گوناگون شخصیتی «کریم» را نشان میدهد.
او در بعضی از سکانسها ،طوری قدرت صدا
و بیان ،حرکات بــدن ،حالت چهر ه و همه و
همه را به کار میگیرد تا آن «کریم» مغرور که
حاضر نیست به خاطر پول جلوی «چاوش»
سرخم کند و گناه نکرده را گردن بگیرد
به مخاطب نشان دهــد ،در بعضی از
سکانسها نیز به تناسب قصه تبدیل به
آن «کریم بوستان» میشود که مظلوم
و تسلیم و ترحمبرانگیز جلوه میکند.
در این سکانسها کوچکترین اثری
از آن غــرور و تحکم نه در تن صــدا و
قدرت بیان کلمات و نه در حالت
صـــورت و حــرکــات
بــدن او دیــده
نمیشو د .
کــــــمــــــر
«کــریــم»
خــــــــــم

میشود ،غم در چشمهایش پیدا میشود،
ص ــدای ــش مـــیلـــرزد و گـــامهـــای لــرزانــی
برمیدارد.
▪تغییر در یک لحظه

قــدرت علی نصیریان در بــازیــگــری ،عــاوه
بــر نمایش حــاالت مختلف ایــن شخصیت،
در بازی تأثیرگذار و باورپذیر او خودنمایی
میکند وگرنه واضــح است که هنر بازیگر،
صرف نمایش روحیات و حاالت مختلف یک
شخصیت نیست .تبدیل یــک احــســاس به
حس متضاد آن جلوه دیگری از هنر بازیگری
اوست .به طور مثال در یکی از سکانسهای
قسمتهای ابتدایی سریال دیدیم که «کریم»
سرخوشانه زیر لب شعری را زمزمه میکند اما
ناگهان احساس اش زیرورو میشود و خنده
به گریه تبدیل میشود یا در بعضی سکانسها
آن لحن مهربان و آرام ناگهان به سرزنشگری و
خشم تغییر میکند .نصیریان در «برادر جان»
به مخاطب نشان میدهد باال رفتن سن یا
کسالت ،هیچ کدام باعث نشده که او
در سکانسی ضعیف ظاهر
شود ،او با وجود اینها نه
تنها پابهپای بازیگران
جــوان پیش مــیرود،
بلکه از بهترین آ نها
هم جلو میزند و پیش
چــشــمــان تــمــاشــاگــر با
تمام هنر و قدرتش ظاهر
میشود.
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چهره ها و خبر ها
پژمان جمشیدی که در تئاتر و سینما بسیار
پرکار است ،به زودی برای بازی در نمایش
«مادر» به کارگردانی علی احمدی
روی صحنه مـــیرود .او فیلم
«جهان با من برقص» و «ایده
اصــلــی» را آمـــاده اکــران
دارد.
بابک حمیدیان بــه زودی بــرای اجــرای
نمایش «جنایات و مکافات» اثر رضا ثروتی
روی صحنه میرود .او آخرین
بار یک سال قبل با نمایش
«م ـیس ـیس ـیپــی نشسته
میمیرد» روی صحنه
دیده شد.
فرشته صدر عرفایی از  15خــرداد با فیلم
«شبی که ماه کامل شد» اثر نرگس آبیار ،به
سینماها میآید .او در جشنواره
فجر بــرای بــازی در ایــن فیلم،
سیمرغ بهترین بازیگر نقش
مکمل زن را دریافت کرد.
بهزادفراهانیاینروزهانمایشنامه«ترور»را
در تماشاخانه سرو تهران میخواند .موضوع
ایننمایشنامهکهنویسندگی
آن را حــمــیــدرضــا نعیمی
برعهده داشته ،واقعه شهادت
امیرالمؤمنین(ع) است.
اکبر عبدی ایــن روزهـــا بــا فیلم «تولدت
مبارک» حضور ناموفقی را در گیشه تجربه
میکند .این فیلم که دو هفته از
اکــــران آن مـــیگـــذرد25 ،
میلیون تومان بلیت فروخته
اســـت و در قــعــر جــدول
فروش قرار دارد.
بهنوش بختیاری بعد از ایفای نقش در چند
فیلمکمدیتجاری،برایبازیدرفیلم«دختر
ایران» کاری از جالل اشکذری،
جلویدوربینرفتهاست.این
فیلممضمونیعاشقانهدارد
و در یــزد فیلم بــرداری
میشود.

