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 5همکاری جالب بین ستارهها و فیلم سازها که
در جشنواره فجر امسال رونمایی میشود

درانتظاریکفجرجذاب

مائده کاشــیان  -به تازگی اخباری درباره نقشآفرینی تعدادی از ستارههای سینما در
فیلم کارگردانهای مهمی منتشر شده است که در پاییز امسال جلوی دوربین میروند
و احتما ً
ال در جشنواره فجر امسال رونمایی خواهند شد .این همکاریهای جالب ،نوید
یکی از جذابترین دورههای جشنواره فیلم فجر را در سال  98به عالقه مندان و اهالی
سینما میدهد .به بهانه انتشــار خبر حضور جواد عزتی در فیلم «خورشید» اثر مجید
مجیدی ،نگاهی به همکاری پنج فیلم ساز و بازیگر مهم با یکدیگر داشتهایم.

تجلیل از آلمادوار در جشنواره ونیز
در مراسمی که در جشنواره فیلم ونیز برگزار
شد ،با اهــدای شیر طالی این جشنواره از یک
عمر دستاورد هنری پدرو آلمادوار کارگردان
اسپانیایی تجلیل شد.
بــه گـــزارش مــهــر ،پ ــدرو آل ــم ــادوار ،کــارگــردان
نامدار اسپانیایی با دریافت شیر طــای ونیز
 ۲۰۱۹برای یک عمر دستاورد هنری تجلیل
شد .سازماندهندگان این برنامه از آلمادوار به
عنوان بزر گترین و تاثیرگذارترین کارگردان
اسپانیایی پس از لوییس بونوئل یاد کردند .این
نخستین باری است که آلمادوار جایزهای را از
جشنواره مهم اروپایی ونیز میگیرد .آلمادوار
کارگردان  ۲۱فیلم بلند بوده که «بازگشت»،
«پاشنههای بلند» و «آغــو شهــای گسسته» از
جمله آ نهــا هستند .آلــمــادوار نخستین فیلم
اش را سال  ۱۹۸۳در ونیز به نمایش درآورد
اما فیلم دوم او بود که در سال  ۱۹۹۸در این
جشنواره سروصدای زیادی به پا کرد ولی رئیس
داوران از آن به عنوان فیلمی کم اهمیت یاد کرد.
وی در کنفرانس مطبوعاتی که پیش از اهدای
جایزه برگزار شد ،گفت ۳۰« :سال بعد من شیر
طالیی را دریافت کـــردهام ...ایــن یک عدالت
شاعرانه است» .آلمادوار پیشتر دو اسکار برای
ملودرامهای «همه چیز دربــاره مــادرم» و «با او
حرف بزن» دریافت کرده است.

حضور مورگان فریمن در «پاناما»
مورگان فریمن و فرانک گریلو در فیلم «پاناما» با
هم جلوی دوربین میروند.
به گزارش مهر ،مورگان فریمن و فرانک گریلو به
عنوان بازیگران فیلم اکشن «پاناما» به کارگردانی
دانیلآدامزانتخابشدند.اینفیلمبرمبنایفیلم
نامهای ساخته می شود که به قلم آدامز و ویلیام
آر.باربر نوشته شده اســت .امتیاز این فیلم در
جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو ارائه میشود.
«پاناما» با الهام از ماجراهایی واقعی ساخته می
شود که سال  ۱۹۸۹رخ داد و در آن گریلو نقش
یک سرباز سابق سفتوسخت و پرافتخار نیروی
دریایی آمریکا را بازی میکند که توسط فرمانده
سابق خود با نقشآفرینی فریمن به یک ماموریت
مخفی فرستاده میشود تا یک تفاهم با ارزش را
با رقبای غیرقابل اعتماد اجرایی کند .در حالی
که او دارد راهش را در میان جنگ داخلی کشور
پیدا میکند ،باید با آدمکشها بجنگد ،با زنان
خطرناکمقابلهکندوبادشمنبهمذاکرهبنشیند
تا بتواند ماموریت اش را تکمیل کند.
گریلو از بازیگران «کاپیتان آمریکا» و فرنچایزهای
«پاک سازی» بوده است .او بازیگر فیلمهای «سیاه
و آبی»« ،سطح رئیس» و «محافظ همسر آدمکش»
بوده است که هنوز اکران نشدهاند .فریمن که
تاکنون پنج بار نامزدی اسکار را کسب کرده،
این جایزه را برای «عزیز میلیون دالری» کسب
کرده است.

چهره ها و خبر ها
شهابحسینیباانتشارویدئویی
خبر از همکاری دوباره به عنوان
راوی با مجموعه «شکرستان»
داد .به تازگی شایعاتی مبنی بر
احتمالقطعهمکاریویبااین
مجموعهمنتشرشدهبودکهتوسطاوتکذیبشد.
لیال حاتمی برای بازی در فیلم
«قاتل و وحشی» به کارگردانی
حمید نعمتا ...جلوی دوربین
رفــتــه اســــت .امــیــن حیایی،
ســتــاره اســکــنــدری و شــهــرام
حقیقتدوست ،دیگر بازیگرانی هستند که در
این فیلم ایفای نقش میکنند.

▪رضا عطاران  -کیانوش عیاری

رضا عطاران تجربه همکاری با بسیاری از کارگردانان از مسعود
اطیابی گرفته تا بهروز شعیبی را در کارنامه خود دارد و بیشتر
کارهای او جز چند مورد ،کمدی بوده اما همه آثار کیانوش عیاری
جدی یا اجتماعی است و این کارگردان باسابقه سینمای ایران از
این جهت درست نقطه مقابل او قرار دارد .حاال کیانوش عیاری
برای نقش اصلی فیلمش «رکر» ،رضا عطاران را در نظر گرفته.
عیاری فیلم ساز باتجربهای است ،بنابراین نمیتوان از نتیجه
کار او در زمینه ساخت فیلم کمدی نگران بود ،رضا عطاران هم
قبال در «دهلیز» تواناییاش را در بازی در آثار غیرکمدی نشان
داده است ،بنابراین چه این فیلم کمدی باشد چه اجتماعی ،در
هر صورت حضور عطاران در «رکر» و انتخاب کیانوش عیاری هر
دو به خودی خود غافلگیرکننده هستند .اگر فیلم کمدی باشد،
شاهد تجربه تازهای در کارنامه عیاری هستیم و اگر نباشد ،بار
دیگر رضا عطاران را در فیلم متفاوتی خواهیم دید.

▪فرامرز قریبیان  -ابراهیم حاتمیکیا

تجربه و سابقه ابراهیم حاتمیکیا به مخاطب میگوید ،این
کارگردان معمو ً
ال بازیگران مناسبی را برای بازی در آثار خود
انتخاب کرده است .او برای فیلم جدید خود به نام «خروج» ،هم
سراغ انتخاب یک بازیگر گزیدهکار رفته است و به دوری پنج ساله
او از سینما پایان داده است .آخرین حضور فرامرز قریبیان در یک
فیلم سینمایی به سال 93و فیلم «چهارشنبه خون به پا میشود»
یگردد .او پس از پنج دهه فعالیت در زمینه بازیگری ،پس از
برم 
این فیلم در هیچ اثر دیگری دیده نشد اما سپردن نقش اصلی
فیلم «خروج» به قریبیان و نام ابراهیم حاتمیکیا باعث شد ،این
بازیگر دوباره به سینما بازگردد .جالب آن که این اولین تجربه
کاری فرامرز قریبیان با ابراهیم حاتمیکیاست .این بازیگر با
انتخاب مهمی به سینما بازگشته و حضور او پس از این دوری
پنج ساله در فیلم «خــروج» ،میتواند دوبــاره او را به روزهای
اوجش بازگرداند.

▪جواد عزتی  -مجید مجیدی

اگربهگروهبازیگرانفیلمهاییکهمجیدمجیدیتابهحالساخته
نگاه کنید متوجه میشوید ،این کارگردان ،جزو فیلم سازانی
است که فیلمهایش ستارهمحور نیستند و برای شخصیتهای
قصهاش چندان به دنبال انتخاب چهرههای شناختهشده
نمیرود .اما او برای یکی از نقشهای فیلم «خورشید» بازیگر
پرفروش و محبوبی مانند جواد عزتی را در نظر گرفته است.
جواد عزتی تا به حال با کارگردانان باسابقهای مانند ابوالحسن
داوودی ،کمال تبریزی و همایون اسعدیان کار کرده است و حاال
با فیلم «خورشید» همکاری جذابی را با مجید مجیدی رقم می
زند و نام او را به کارنامه هنری خود اضافه میکند .جواد عزتی
جزو معدود بازیگرانی است که به اندازه آثار کمدی ،در فیلمهای
غیرکمدی هم درخشان بوده است ،بنابراین استعداد او نشان
میدهد حضور در فیلم مجید مجیدی میتواند فرصت خوبی
برای او باشد که بار دیگر تواناییاش را در بازیگری اثبات کند.

ساعد سهیلی ق ــرار اســت در
اولین ساخته سعید ملکان در
مقام کارگردان یعنی فیلم «روز
صفر» بازی کند .فیلم برداری
این فیلم در ایران و چند کشور
دیگر انجام خواهد شد و امیر جدیدی نیز دیگر
بازیگری است که در آن حضور دارد.
احمد مهرانفر مهرماه بــرای
اجــرای نمایش «مــول ـنروژ» به
تورنتو سفر میکند .این تئاتر
که مهرانفر و محسن تنابنده
تنها بازیگران آن هستند ،مدتی
پیش در ایــران اجرا و پس از چند اجرا به دلیل
مشغله بازیگران متوقف شد.
لیندا کیانی همزمان با آخرین
روزهای تصویربرداری سریال
«مانکن» ،بازی در این سریال را
به پایان رسانده است .تاکنون
یــک قسمت از ایــن مجموعه
توزیع شده و امروز قسمت دوم آن منتشر میشود.

▪پیمان معادی و مهران مدیری  -محمدحسین مهدویان

یکی از غافلگیرکنندهترین خبرها ،خبر حضور
مهران مدیری و پیمان معادی در فیلم «درخت
گردو» اثر محمدحسین مهدویان بود .مهدویان
تاکنونچهارفیلمدربارهموضوعاتدفاعمقدس
و منافقین ساخته اســت و به عنوان یک فیلم
ساز ارزشــی شناخته میشود ،بنابراین اولین
همکاری بازیگری مانند پیمان معادی که با
سینمای هالیوود همکاریهایی داشته با این
کارگردان بسیار جالب است و نتیجهای دیدنی
خواهد داشت .مهران مدیری بیشتر از این که در
حوزه بازیگری فعالیت کند ،به عنوان کارگردان
شناختهمیشودوکمتردرفیلمکارگرداناندیگر
بازی کرده است .او اکنون بعد از بازی در دو فیلم

کمدی«ماهمهباهمهستیم»و«رحمان،»1400
در تازهترین فعالیت سینماییاش تصمیم گرفته
باکارگردانجوانیمانندمهدویانکارکند.البته
حتما استعداد و توانایی محمدحسین مهدویان
در زمینه فیلم سازی ،انگیزه مهمی برای شکل
گرفتن این همکاری بوده و نمیتوان گفت که
مهران مدیری انتخابی ریسکی داشته است.
حضور پیمان معادی و مهران مدیری در فیلم
محمدحسین مهدویان از این نظر بیشتر جالب
توجهاستکهمضمونآثاروسابقهایندوهنرمند
با فیلم ســازی مانند محمدحسین مهدویان،
متفاوت به نظر میرسد .بنابراین همکاری آنها
بایکدیگردریکپروژهسینماییجالباست.

▪علی نصیریان و سیامک انصاری  -داریوش مهرجویی

علی نصیریان فعالیت هنر یاش را با بازی
در آثــار داری ــوش مهرجویی آغــاز کــرد ،او از
سال  48تا  ،59در پنج فیلم این کارگردان
مانند «گاو»« ،پستچی»« ،آقای هالو»« ،دایره
مینا» و «مدرسهای که میرفتیم» ایفای نقش
کــرد .امــا پــس از ایــن دوره درخــشــان ،علی
نصیریان در هیچ کدام از آثار مهرجویی حضور
نداشت و حاال پس از  39سال فیلم «المینور»
بهانه همکاری دوبــاره این دو هنرمند پیش
کسوت شده است .نام داریــوش مهرجویی و
این همکاری دوبــاره ،تا انــدازهای برای علی
نصیریان جذاب بود که بدون خواندن فیلم
نامه و تنها با اطالع از کلیات قصه پای قرارداد

همکاری با داریوش مهرجویی را امضا کرد.
سیامک انصاری هم یکی دیگر از انتخابهای
جالب داریوش مهرجویی برای فیلم تازهاش
اســت .سیامک انصاری تقریبا در همه آثار
مهران مدیری بــازی کــرده اســت و غیبت او
در سریال «هــیــوال» مایه تعجب بسیاری از
مــردم شــده بــود ،حــاال او بعد از کمی فاصله
گرفتن از همکاری با مدیری ،قرار است در فیلم
کارگردان بزرگی مانند داریــوش مهرجویی
بازی کند .ثبت این همکاری در کارنامه هنری
سیامک انصاری ،شانس بزرگی را نصیب او
کرده است و نقطه درخشانی در کارنامه او به
حساب میآید.

اهدای نشان داوود رشیدی به نصیریان
نشان داوود رشیدی به احمدرضا احمدی،
علی نصیریان و مهتاب نصیرپور اهدا شد.
بــه گ ــزارش ایسنا ،سومین دوره مراسم
اهــدای نشان داوود رشیدی شامگاه پنج
شنبه هفتم مردادماه در بنیاد سینمایی
فــارابــی با حضور چهر ههای سینمایی و
تئاتری و نیز جمعی از مدیران برگزار شد.
این دوره از اهــدای نشان با عنوان «پرده
های سینما؛ تصاویر ماندگار» و کارگردانی

هنری امیر اثباتی و اجرای منصور ضابطیان
برگزار شد.
در بخش اهدای جوایز سومین دوره نشان
داوود رشیدی ،اولین نشان به احمدرضا
احــمــدی اهــدا شــد .دومــیــن نشان داوود
رشیدی به نام علی نصیریان بود که برای
صحبت دربــارهاو از ترانه علیدوستی به
عنوان یکی از بازیگران جوان سینما دعوت
شد .علیدوستی با اشاره به همکاری خود

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

با نصیریان و صحبتهای معتمدآریا از
آموختههایش از داوود رشیدی گفت« :ما
در طول دوران کار هیچ وقت نفهمیدیم
کدام مان مورد تایید ایشان هستیم و کدام
مان نیستیم ،چون ایشان یک رفتار با همه
ما داشتند و من سعی کردم این نکته مهم
را یاد بگیرم ».سومین نشان داوود رشیدی
به مهتاب نصیرپور تعلق گرفت که محمد
رحمانیان درباره این هنرمند سخن گفت.
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امیرمهدی ژولــه که در عرصه
سینما و تئاتر ،حضور پررنگی
دارد ،قــــرار اســـت در فیلم
طنز «مــاقــات بــا جــادوگــر» به
کارگردانی جمشید بهرامیان
بــازی کند و با حمید فــر خنــژاد ،نسیم ادبــی و
علیرضا خمسه همبازی شود.
نسریننصرتیکهبیشترباسریال
«پایتخت» شناخته میشود ،از
دوشنبهشببامینیسریال«وقت
صبح» اثر جــواد میرزاآقازاده به
شبکهیکمیآید.قصهاینسریال
حولمحوریکشخصیتروحانیمیچرخد.
سعید نعمتا ...که تا به حال
نــویــســنــدگــی چــنــد ســریــال
تلویزیونی را برعهده داشته،
قصد دارد اولین سریال خود
را بــه نــام «زمــیــن گــرم» جلوی
دوربین ببرد .او عالوه بر کارگردانی ،فیلم نامه
این سریال را هم نوشته است.
محمدمهدی عــســگــرپــور در
نــوشــت ـهای از ســیــاسـتهــای
صداوسیما در حذف مسابقه
استعدادیابی «هنرپیشه» از
آنتن انتقاد کرده و آن را مرتبط
با تبلیغات اپلیکیشن روبیکا در تلویزیون دانسته
است.

معرفی برترین فیلم نامههای سال 97
هشتمین جشن «شب فیلم نامهنویسان سینمای
ایــران» با معرفی برترین فیلم نامههای سینمای
ایــران در ســال  ۹۷و اهــدای سه نشان «سپنتا»
برگزارشد.
به گزارش مهر ،هشتمین جشن «شب کانون فیلم
نامهنویسان سینمای ایــران» چهارشنبه ششم
شهریوردرسالنعباسکیارستمیبنیادسینمایی
فارابی برگزار شد .نخستین نشان «سپنتا» به
خشایار الوند تقدیم شد که اهــدای این نشان با
حضور مجید قاریزاده کارگردان قدیمی سینما،
صورت گرفت .مهدی سجادهچیفیلمنامهنویس
سینما و تلویزیون در این مراسم گفت« :امسال
توانستیم براساس  ۱۰ژانر معمول در سینما ،به
آثار جایزه بدهیم .برخی از این ژانرها در سینمای
ما غایب هستند و حتم ًا الزم است فیلمهایی در
این گونه ساخته شود .گونه علمی تخیلی از جمله
این آثار است ».در نخستین بخش اهدای جوایز
هشتمین شب فیلم نامهنویسان سینمای ایران،
بهترین فیلم نامه «هنروتجربه» معرفی شد .در
این بخش تندیس و لوح بهترین فیلم نامه بخش
هنروتجربهبهکاظممالییبرایفیلم«کوپال»اهدا
شد و جایزه بهترین فیلم نامه موزیکال به افشین
هاشمیوفرشتهطائرپوربرایفیلم«خالهقورباغه»
رسید .جایزه بهترین فیلم نامه دفاع مقدسی به

محمدعلی و حامد باشهآهنگر برای فیلم «سرو
زیر آب» تعلق گرفت .جایزه بهترین فیلم نامه ژانر
فانتزیبهمحسنامیریوسفیبرایفیلمنامهفیلم
«آشغالهای دوستداشتنی» رسید .مهدویان
بعدازدریافتجایزهخودبیانکرد«:خوشحالمکه
اولین جایزه فیلم نامه را از یک نهاد حرفهای مثل
کانون دریافت میکنیم ».در ادامه مراسم نشان
افتخاری سپنتا به سیامک تقیپور هیئت موسس
کانونفیلمنامهنویسانتعلقگرفت.
جایزه بخش فیلم نامه فیلمهای جنایی ،به هومن
سیدینویسنده«مغزهایکوچکزنگزده»رسید.
در بخش بهترین فیلم نامه کمدی ،جایزه به علی
فرقانی نویسنده «مصادره» رسید .فرقانی گفت:
«خوشحالمبرایکمدیمنزلتیقائلشدهاندچون
فیلم نامه کمدی اسمش کمدی است اما فرایند
تراژیکی دارد و با خون و دل آن رامینویسید» .در
بخش درام جایزه بهترین فیلم نامه ،از مجیدرضا
مصطفوی و پیام کرمی برای فیلم «آستیگمات» با
اهدای جایزه ویژه هیئت داوران تقدیر شد .جایزه
بهترینفیلمنامهدرامبهپیمانمعادیبراینگارش
فیلمنامه«بمب؛یکعاشقانه»اهداشد.درپایاناین
مراسم ،نشان سپنتای بهترین فیلم نامه مردمی
همبه«مغزهایکوچکزنگزده»اهداشدکهنوید
محمدزادهایننشانرادریافتکرد.

