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عادل فردوس 
در «فوتبال  »120میماند

...

بازیگر محبوبی که مسیر بازی در آثار بیکیفیت و نفروش را در پیش گرفته است

سینمای جهان

فرخنژاد درلبه پرتگاه
مائده کاشیان  -برای هر بازیگری ،در اوج ماندن بسیار سختتر از به اوج
رسیدن است .ممکن است بر اساس شانس ،اتفاق ،توانایی ،استعداد
یا هر اتفاق دیگری ،کار خوبی به یک بازیگر پیشنهاد شود و آن
اثر جزو افتخارات او به حساب بیاید .دقیقا به همان اندازه
هم امکان دارد ،شانس بــاالی فیلمهای تجاری برای
فروش در گیشه ،مخاطبان وسیع آن آثار و عنوانهایی
مانند «پرفرو شترین» و «پــول سازترین» مسیر یک
بازیگر را به سمتوسوی دیگری هدایت کنند ،به
همین دلیل در اوج ماندن کار بسیار سختی است.
حمید فرخنژاد یکی از بازیگرانی است که از پس
این کار سخت برنیامده و مدتی است از روزهای
اوجش فاصله گرفته ،با این حال به نظر میرسد
برنامهای بــرای بازگشت به مسیر فیلمهای
جدی و مهم دارد.

کوپر جایگزین دیکاپریو میشود؟
بــردلــی کــوپــر ب ــرای ب ــازی در فیلم بعدی
گییرمو دلتورو با عنوان «کوچه کابوس»
در حال مذاکره است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،گفته
شده کوپر پیشنهادی دریافت کــرده تا در
این فیلم بازی کند اما هنوز روشن نیست
سرانجام این مذاکرات به کجا برسد .اگر
وی این نقش را بپذیرد ،جایگزین لئوناردو
دیکاپریو میشود که ابتدا قرار بود در این
فیلم بازی کند اما بعد صرفنظر کرد .این
فیلم بازسازی فیلمی به همین نام محصول
سال  1947است.
بردلی کوپر سال  ۲۰۱۸با تحسین زیادی
برای ساخت «ستارهای متولد شده است»
روبـــهرو شــد و فیلم نهتنها بیش از ۴۰۰
میلیون دالر فروش کرد که چندین نامزدی
اسکار را هم به دست آورد که بهترین بازیگر
نقش اول مرد برای خود کوپر از جمله آنها
بود.

حضورادریسالبا درسریالموبایلی
ادری ــس البا بــه عــنــوان جدیدترین چهره
مشهور وارد دنیای فیلمهای موبایلی شد.
بــه گـــزارش مــهــر ،ادریـــس الــبــا بــا امضای
قراردادی به شبکه فیلمهای کوتاه موبایلی
جفری کاتزنبرگ ملحق شد .او قرار است با
کن بلوک راننده مشهور رالی در یک سریال
با تمرکز بر مسابقات رانندگی برای سرویس
استریم «کوییبی» بازی کند .از این سریال با
عنوان «البا در برابر بالک» یاد شده و گفته
شده در هشت قسمت تولید میشود.
بالک یک راننده اتومبیل سواری حرفهای
اســت و فیلمهایش در یــوتــیــوب بیش از
 ۵۵۰میلیون بار دیده شده است .کوییبی
قــرار اســت از بهار  ۲۰۲۰برنامههایش
را در دسترس کاربران بگذارد و در حال
تولید برنامههای مختلف اســت .استیون
اسپیلبرگ و جنیفر لوپز از جمله هنرمندانی
هستند که تاکنون با ایــن شبکه قــرارداد
تولید امضا کردهاند .پلتفرم این شبکه تولید
فیلمهای بافیلم نامه یا بیفیلم نامه  ۸تا ۱۰
دقیقهای برای تماشا در موبایل است.
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ایران  -احسان شیعه مدیر شبکه ورزش سیما شایعات درباره تغییر تهیهکننده «فوتبال  »120را تکذیب کرد و گفت :برنامه «فوتبال
 »120ممکن است در فصل جدیدتغییراتی در آیتمهای مختلف خود داشته باشد .منتها قطعا تغییری در تیم تهیه و اجرای برنامه اتفاق
نمیافتد و با پایان تعطیالت لیگهای فوتبال ،برنامه با همین گروه تهیه و با همین مجری مجدد پخش خواهد شد».

▪ از «گشت  »2تا «دختر شیطان»

حمید فرخنژاد اکنون دو فیلم «دختر شیطان» و
«سامورایی در برلین» را روی پرده در حال اکران
دارد که هردو جزو فیلمهای گیشهای هستند .او پیش
از این در سال  95با فیلم «گشت  »2و در سال  97با

فیلمهایی مانند «میلیونر میامی»« ،تگزاس» و «خانم یایا» روی پرده سینما
دیده شده است .البته او در فاصله این دو سال ،در سال  96فیلم «التاری»
ساخته محمدحسین مهدویان را روی پرده داشت و به استثنای این فیلم،
مخاطب مدام او را در آثار بفروش دیده است .ناگفته نماند چند فیلم مثل
«میلیونر میامی»« ،خانم یایا» و «دختر شیطان» حتی کمترین دستاورد یعنی
فروش خوب را هم نصیب فرخنژاد نکردهاند.
	▪امید به «سمفونی نهم» و «زنبور کارگر»

فرخنژاد البهالی این فیلمها ،سال  96در فیلم «سمفونی نهم» به کارگردانی
محمدرضا هنرمند ایفای نقش کرد و هم اکنون برای بازی در فیلم «زنبور
کارگر» نوشته سعید نعمتا ...و ساخته افشین صادقی جلوی دوربین رفته
است .فیلم «سمفونی نهم» فضایی خیالی و ماورایی دارد و موضوع فیلم
اجتماعی «زنبور کارگر» درباره قصاص است .اگر این دو فیلم در آیندهای
نزدیک ،با فاصله زمانی کمی اکران شوند ،میتوان امیدوار بود که تصویر
حمید فر خنژاد به عنوان بازیگری که از روزهــای اوجش فاصله گرفته در
ذهن مخاطبان عوض شود و خطری که مدتی است کارنامه حرفهایاش را
تهدید میکند ،از او دور شود .البته این موضوع کامال بستگی به انتخابهای
آینده فرخنژاد و کیفیت این فیلمها دارد .او از این پس باید خیلی بیشتر به
انتخابهایش دقت کند ،بازی در هر فیلمی را قبول نکند و مسیرش را تغییر
دهد تا شاید بتواند به جایگاه خوبی که در سینما داشت ،بازگردد.

ماجرای متفاوت عکسهایی که به عنوان
م علیرضا خمسه و اکبر عبدی منتشر شد
گری 
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رامبد جوان که این روزها به دلیل سفر به
کانادا برای تولد فرزندش مورد انتقاد قرار
گرفته است ،در گفتوگویی
کوتاه تأکید کرد سفرش با
هدف اکران فیلم اش نبوده اما
به انتقادها علیه خودش
اشارهای نکرد.
شبنم مقدمی بعد از چهار ســال دوری از
تئاتر ،مرداد ماه برای بازی در نمایش «مرغ
دریایی من» به کارگردانی
کیومرث مرادی و بر اساس
نمایش نامه «مرغ دریایی»
اثر آنتوان چخوف ،روی
صحنه میرود.
حسام منظور در فصل دوم سریال «بانوی
عمارت» حضور نخواهد داشــت .گفته شده
دستمزد باالی این بازیگر که
پسازفصلاولاینسریالبه
شهرترسید،دلیلبهتوافق
نــرســیــدن بــا تهیهکننده
سریالبودهاست.
بهرام افــشــاری پس از پایان اکــران فیلم
«سامورایی در برلین» با فیلم «نیوکاسل» اثر
محسن قصابیان بــه سینما
میآید .این فیلم مانند دیگر
آثاری که افشاری به تازگی در
آنه ــا دی ــده شــده فضای
کمدی دارد.

گریم زنانه
و اشتباهبچگانه!

دیروز بسیاری از کاربران شــبکههای اجتماعی و حتی برخی
رسانهها تصویر مردی با گریم زنانه را در فضای مجازی منتشر
کردند و آن را منتســب به اکبر عبدی در فیلم جدیدش به نام
«پیرزن و گربههایش» دانســتند .حتی کار به جایی رســید که
بعضی منابع غیررسمی نام کمال تبریزی را به عنوان کارگردان
این فیلم نوشــتند! در صورتی که با یک جســتوجوی ساده،
معلوم میشــد که اصال قرار نیســت فیلمی با این نام ســاخته
شــود و اکبر عبدی بازیگر آن باشــد .دیــروز همچنین عکس
جالبی از گریم علیرضا خمســه در نقش یــک زن در یک تئاتر
منتشر شد که آن هم بسیار دیده شــد .روایت متفاوت این دو
عکس را بخوانید:

...

چهره ها و خبر ها

پیرزن و گربهای در کار نیست
تصویری که به نــام اکبر عبدی دستبهدست
شده ،در حقیقت متعلق به لویی اندرسون بازیگر
و کمدین آمریکایی است که با آن گریم زنانه در
سریال «سبدها» ظاهر شده و از قضا شباهت زیــادی به اکبر
عبدی دارد .از آن جایی که چهره اکبر عبدی طوری است که
گریم بسیار خوب روی صورت او مینشیند ،تا به حال چندین
بار با گریم زنانه و در نقش شخصیت زن دیده شده است و عالوه
بر چهره گریمپذیرش ،با بازی خوبی که داشته توانسته اولین
انتخاب بسیاری از کارگردانان برای شخصیت مرد ز ننمای
فیلمها باشد .شباهت ظاهری این دو بازیگر به یکدیگر و سابقه
اکبر عبدی در نقش شخصیتهای زن ،باعث شد بسیاری از افراد
به اشتباه بیفتند.
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علیرضا خمسه در نقش یک زن
در روزهــای گذشته ،تصاویر علیرضا خمسه نیز
در تئاتر کمدی «بگومگو» که در شهر هیوستون
ایالت تگزاس در حال اجراست ،منتشر شد .گریم
و پوشش او نشان میدهد که در این نمایش نقش یک زن را ایفا
کرده است .انتشار همزمان عکس علیرضا خمسه و عکس جعلی
اکبر عبدی باعث شد این دو بازیگر با یکدیگر مقایسه شوند و
بسیاری از کاربران به گریم خمسه ایرادهایی وارد کنند اما چون
اصوال چه در بیان و بازی و چه در گریم شخصیتها« ،اغراق» با
ذات تئاتر درآمیخته ،نمیتوان آن را با گریمهای اکبر عبدی در
فیلمهای سینمایی مقایسه کرد .عالوه بر این« ،بگومگو» کمدی
است و گریم عجیب خمسه به همین دلیل مسخره و خند هدار
جلوه میکند.
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گــاره عباسی بــا همکاری یــک موسسه
فرهنگی در تهران ،قصد دارد هر ماه فیلمی
با امکانات ویژه نابینایان اکران
کــنــد .او روز پنج شنبه در
اولین جلسه از این رویداد،
فیلم «اجارهنشینها» را
نمایش داده است.
حسن معجونی نمایش «آشپزخانه» را در شهر
شیراز روی صحنه خواهد برد .او که «ما همه با
هم هستیم» را درسینماها دارد،
در«لتیان»همحضورداشتهکه
احــتــمــا ًال در جــشــنــواره فجر
رونماییشود.

