سینما و تلویزیون

6

یک شنبه  1۷شهریور 1398
 8محرم .144۱شماره 2019۱

چهره ها و خبر ها

تلویزیون

پریناز ایزدیار این روزها مشغول
بازی در فیلم «سهکام حبس»
ساخته ســامــان ســالــور اســت.
فیلم برداری این فیلم تا اوایل
مــهــر ادامـــــه دارد و محسن
تنابنده ،متین ستوده و سمیرا حسنپور از دیگر
بازیگران این فیلم هستند.

با پخش برنامه های استعداد یابی،مسابقه ها و سریال های تازه رقم می خورد

تاکید محسن تنابنده بر حضور
مهران احمدی در «پایتخت »۶
محسن تنابنده تاکید کرد که مهران احمدی در
«پایتخت  »۶حضور دارد.
به گــزارش ایسنا ،بر اســاس آن چه تهیهکننده
پیشتر اعــام کــرده اســت ،در مجموعه جدید
«پایتخت» دو اتفاق افتاده اســت؛ یکی حذف
کــاراکــتــر «پنجعلی» و دیــگــری اضــافــه شدن
شخصیت «بهبود» که محسن تنابنده به تازگی
با انتشار عکسی از مهران احــمــدی ،خطاب
به مخاطبان این سریال تاکید کــرده است که
منتظر مهران احمدی در «پایتخت  »۶باشید.
همچنین مهران احمدی چندی قبل دربــاره
حضور دوبــار هاش در سریال «پایتخت» اظهار
کرده بود« :صحبتهایی انجام شده است که
من دوبــاره در این سریال ایفای نقش کنم؛ اما
باید فیلم نامه فصل ششم پایتخت کامل نوشته
شــود تا بشود بهتر دربــاره اش صحبت کــرد».
بازیگر سریال «پایتخت» گفته بود« :نقش بهبود
را بسیار دوست دارم و در این سالها مردم هم
این را نشان دادند که چقدر برای شان این نقش
دوستداشتنی است و من فقط در این صورت،
باید خدا را شاکر باشم .به خاطر مردم این نقش را
پذیرفتم زیرا مردم هستند که مشخص میکنند
بازیگر باید چه کند و چه نکند .با قبول بازی در
فصل ششم ،در برابر خواست مردم تسلیم شدم.
احساس کردم که به هر صورت باید به خواست
و نظر مردم اهمیت داد و برایشان احترام قائل
شد».
سریال «پایتخت »۶این روزها مرحل ه پیش تولید
و آمادگی متن را سپری میکند و از اوایل آذر وارد
مرحله تصویربرداری خواهد شد .این سریال قرار
است نوروز پخش شود.

سینمای جهان

حضور ویل اسمیت
در فیلمی تخیلی
ویل اسمیت سرانجام بــرای بــازی در یک فیلم
علمی -تخیلی با پارامونت قرارداد امضا کرد.
بــه گــــزارش مــهــر« ،درخ ــش ــش» عــنــوان فیلم
جدیدی است که ویل اسمیت سرانجام قرارداد
نقشآفرینی در آن را امضا کرد .شرکت پارامونت
قــراردادی با ویل اسمیت امضا کرده تا وی هم
بازیگر و هم تهیهکننده فیلم باشد .این فیلم با
اقتباس از سهگانه «درخشش» نوشته مارکوس
ساکی ساخته میشود .آکیوا گلدزمن فیلم نامه
این فیلم را مینویسد و از تهیهکنندگان فیلم
خواهد بود.
داستان «درخشش» در جهانی میگذرد که یک
درصد از کودکانی که متولد میشوند با توانایی
خاص ذهنی به دنیا میآیند .هنوز کارگردانی
برای این فیلم تعیین نشده است .اسمیت برای
بازی در این فیلم که مدتی است حرفش مطرح
بوده بازی در ادامــه «روز استقالل» را رد کرده
بود .وی به تازگی با «عالءالدین» دیزنی دیده
شد و فیلم بعدی وی «مرد ماه جوزا» ساخته آنگ
لی خواهد بود که از  ۱۱اکتبر راهی سینماها
میشود.

عصر جدید تلویزیــون در نیمه دوم ســال
مائده کاشیان  -مرتضی میرباقری معاون
سیمای رســانــه مــلــی ،دیـــروز در یادداشتی
مهمترین برنامههای تلویزیون در نیمه دوم
سال  98را اعالم کرد .دستهای از این برنامهها
وسریالهاآمادهودرنوبتپخشهستندودسته
دیگری از آنهــا قــرار است در شش ماهه دوم
سال ،مرحله تولید را آغاز کنند .غیبت مسابقه
«عصرجدید»،بازگشتبرنامه«خندوانه»،توجه
ویژه تلویزیون به موضوع استعدادیابی و آغاز
تصویربرداریدوسریالالفویژه«موسی(ع)»و
یاستکهدرتدارک
«سلمان»،ازمهمتریننکات 
تلویزیونبراینیمهدومسالدیدهمیشود.
▪بازگشت«خندوانه»

یکی از مهمترین خبرهای معاون سیما ،خبر
بازگشت «خندوانه» است .پس از حواشی سفر
رامبد جوان به کانادا ،وضعیت ادامه «خندوانه»
در هالهای از ابهام بود تا این که تهیهکننده این
برنامهسیدعلیاحمدیبارهادرمصاحبههایش
اشاره کرد که تلویزیون قصد ندارد «خندوانه» را
حذف کند و فصل جدید آن ساخته خواهد شد،
بااینحالهموارهشایعهحذفاینبرنامهوجود
داشت .اکنون معاون سیما حکم مهر تأیید بر
گفتههایاحمدیزدهوگفتهتلویزیونقصددارد

یکی از برگهای برندهاش یعنی «خندوانه» را
حفظکند.بهاینترتیبدرنیمهدومسالشاهد
فصلهفتم«خندوانه»خواهیمبود.
▪حمایتویژهتلویزیونازاستعدادیابی

خبر خوب دیگر این که تلویزیون نسبت به قبل،
توجهویژهایبهمسابقاتاستعدادیابیپیداکرده
است و از برنامههایی با محوریت استعدادیابی،
حمایت و استقبال زیادی میکند .از بین 15
برنامه و مسابقهای که میرباقری خبر از پخش
آنها داده ،سه مسابقه «اعجوبههای کوچک»
با محوریت استعدادیابی نوجوانان ،مسابقه
استعدادیابی مجریان «مجری شو» و مسابقه
بزرگ استعدادیابی «ضحا» در شبکه قرآن ،به
شکل واضحی به حوزه استعدادیابی اختصاص
دارد و احتما ًال چند برنامه دیگر هم همین قالب
راداشتهباشند.عالوهبرتوجهتلویزیونبهکشف
استعدادها ،نکته مثبت دیگر این خبر تنوع
یاستکهدرزمینهآنهااستعدادیابی
رشتههای 
انجامخواهدشد.
▪غیبت«عصرجدید»

«عصر جدید» با  62درصــد بیننده و کسب
رضایت  88درصدی مخاطبان موفق شد لقب

 3فیلمی که در جشنواره ونیز امسال
مورد توجه قرار گرفتند

درجاده همواراسکار

پربینندهترین برنامه تلویزیون را داشته باشد،
با این حال در عنوان برنامهها و مسابقاتی که
قرار است پخش شود ،نام پربینندهترین برنامه
تلویزیون «عصر جدید» دیده نمیشود .احسان
علیخانی به تازگی در نشست خبری عوامل
«عصر جدید» گفته بود در صورت فراهم بودن
شرایط ،فصل دوم این مسابقه زمستان امسال
پخشخواهدشد،اماظاهر ًابایددرزماندیگری
منتظرپخش«عصرجدید»باشیم.
▪پخش 4سریالمهم

در نیمه دوم ســال  ،98حداقل  15سریال
جدیدازسهشبکهاصلیتلویزیونپخشخواهد
شد .از این میان ،با توجه به نام عوامل پشت و
جلوی دوربین ،امید بیشتری به چهار سریال
« 87متر»« ،از سرنوشت»« ،فوق لیسانسهها»
و «سرباز» است .سریال « 87متر» را کیانوش
عیاری کارگردان باسابقه سینما ساخته که دو
سریال موفق «هزاران چشم» و «روزگار قریب»
را در کارنامه دارد .سریال «از سرنوشت» کاری
از علیرضا بذرافشان و محمدرضا خردمندان
است که اولی در تلویزیون و دومی در سینما،
سابقه درخشانی دارنــد« .فــوق لیسانسهها»
ساخته سروش صحت نیز ادامه سریال موفق

«لیسانسهها»استکهدردوفصلقبلیتوانست
نظر مثبت مخاطبان را جلب کند و ستارهای
مانند هوتن شکیبا نقش اصلی آن را بازی
میکند«.سرباز»همزوجموفقحمیدنعمتا...
و هادی مقدمدوست را همراه خود دارد .این
اسامیهرکدامنویدتماشایسریالهایمهمی
درششماههدومسالرامیدهند.
▪آغاز ساخت الفویژهها بعد از 8سال

ابتدا قرار بود سریال «موسی(ع)» را فرجا...
سلحشور بسازد اما پس از فوت او این سریال
ساخته نشد تا این که کارگردانی آن به جمال
شورجه سپرده شد و در نهایت آذر  97پس از
مدتها ،پیشتولید این سریال فاخر آغاز شد.
اما اردیبهشت سال  98شورجه در بیمارستان
بستریشدووقفهایدرمقدماتساختسریال
اتفاق افتاد .هرچند که تصویربرداری این
سریال در نیمه دوم سال تازه آغاز خواهد شد
و ساخت آن چند ســال طــول خواهد کشید
امــا بعد از ایــن که مرحله ساخت ایــن سریال
به جریان بیفتد میتوان به آمــاده شدن این
اثر امیدوار بود .سریال الف ویژه مهم دیگری
که تصویربرداریاش آغاز میشود« ،سلمان
فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری است.
میرباقری بعد از شاهکار «مختارنامه» سراغ
شخصیتی مانند سلمان فارسی رفته است و
در نیمه دوم امسال ،شروع به تولید این سریال
میکند .پس از سریال «مختارنامه» ،هشت
ســال اســت که هیچ سریال الــف ویـــژهای در
تلویزیون ساخته نشده است.

مصطفیقاسمیان  -طبقبرنامهجشنوارهفیلمونیز،2019قراربودهصبحامروزبهوقتایران،اختتامیهاینرویدادسینمایی
برگزارشود.بنابراینزمانیکهاینمطلبرامیخوانید،برندههامشخصشدهاند.باموفقیتقریبالوقوع«متریشیشونیم»
دربخشفرعیجشنواره،احتما ً
الهمهاخبارسینماییامروزرسانههایفارسیزبانبهاینفیلماختصاصداردوبرندگانبخش
اصلی ونیز که مسیر نسبت ًا همواری برای موفقیت در اسکار امسال دارند ،تحتالشعاع قرار خواهند گرفت .سه فیلمی که در
ادامه دربارهشان میخوانید ،در جشنواره امسال ونیز ،بیشترین نظرات مثبت را از سوی منتقدان بینالمللی به خود جلب
کردهاند .ذکر این توضیح ضروری است که چون همه فیلمهای جشنواره ونیز ،در همین رویداد سینمایی رونمایی شدهاند،
بنابراینماهمفیلمهاراندیدهایموفقطمیتوانیمبراساسنظراتمنتقدانبینالمللی،دربارهشانصحبتکنیم.

مــنــوچــهــر هــــادی خــبــر پــایــان
تصویربرداری سریال «دل» را
تکذیب کــرده و گفته است که
تولید این فیلم همچنان تا 45
روز آینده در شمال کشور ادامه
خواهد داشت و همچنین زمان توزیع سریال هنوز
مشخص نیست.
نیکی کریمی پــس از تقریبا
دو مـــاه ،فیلم بــــرداری فیلم
جدید خود به نام «آتابای» را به
نویسندگی هادی حجازیفر به
پایان رسانده است .بازیگرانی
مانند جواد عزتی و هادی حجازیفر در این فیلم
ایفای نقش کردهاند.
مهتاب نصیرپور از  27شهریور
مــاه بــرای اجــرای نمایش «اثر
پــرتــوهــای گــامــا بــر گ ـلهــای
همیشه بهار» به کارگردانی
خودش به روی صحنه خواهد
رفت .این نمایش فروردین سال 98اجرا شده بود
و برای دومین بار روی صحنه میرود.
سعید آقاخانی به زودی با فیلم
«پیلوت» به کارگردانی ابراهیم
ابراهیمیان ،روی پرده سینما
حضور خواهد داشت .نام این
فیلم دو ســال پیش بــه دلیل
آسیبدیدگی شدید الناز شاکردوست حین
فیلم برداری ،بر سر زبانها افتاده بود.
امیرحسین رستمی این روزها
در سریال «فــوق لیسانسهها»
کــاری از ســروش صحت بازی
میکند .او همچنین قرار است
از نیمه آبــان مــاه بــرای اجــرای
تئاتر «ویوالنت» به کارگردانی مهدی کوشکی در
کانادا به روی صحنه رود.
ایــرج نــوذری که حضور بسیار
کمرنگی در سینما و تلویزیون
دارد ،قرار است در فیلم جدید
محمدحسین لطیفی بــه نام
«سبز ،سفید ،قرمز» بازی کند
و با بهاره کیانافشار ،مهدی سلطانی و بهنوش
بختیاری همبازی شود.

جوکر

یکافسرویکجاسوس

داستان ازدواج

تادفیلیپس

رومنپوالنسکی

نوآبامباک

شخصیت «جــوکــر» یکی از محبو بترین ضدقهرما نهای
سینماست؛ بیشتر هم به خاطر فیلم «شوالیه تاریکی» اثر
کریستوفر نوالن .در فیلم «جوکر» که در جشنواره ونیز رونمایی
شده ،خبری از بتمن نیست و داستان فیلم به گذشته «جوکر»
میپردازد .خواکین فینیکس در نقش «جوکر» بازی کرده و به
گواه منتقدان ،یکی از بهترین بازیهایش را به نمایش گذاشته
است .منتقدان جملگی «جوکر» را تحسین کردهاند و آن را یکی
از شانسهای اصلی کسب شیر طالیی و حتی اسکار دانستهاند.
این فیلم یک ماه دیگر اکران عمومی خواهد شد.

تاز هترین اثر فیلم ساز  86ساله لهستانی ،از نظر منتقدان
اروپایی بهترین فیلم جشنواره بوده ،اما مورد استقبال منتقدان
انگلیسیزبان قرار نگرفته است« .یک افسر و یک جاسوس» قصه
واقعی دو افسر فرانسوی را روایت میکند که یکیشان متهم
به جاسوسی شده و دیگری تالش میکند بیگناهی او را ثابت
کند .ژان دوژاردن هنرپیشه برنده اسکار فرانسوی ،بازیگر نقش
اصلی این فیلم است« .یک افسر و یک جاسوس» که دو ماه دیگر
به اکران عمومی میرسد ،دیروز از نظر فدراسیون بینالمللی
منتقدان به عنوان بهترین فیلم جشنواره امسال شناخته شد.

یکی از معدود محصوالت نتفلیکس در این دوره از جشنواره ونیز،
داستانی را از یک زوج کارگردان و بازیگر تئاتر روایت میکند
که در حال متارکه هستند .اسکارلت جوهانسون و آدام درایور
بازیگران اصلی این فیلم هستند که در نقش این زوج جلوی
دوربین رفتهاند .گفته شده درایور نقشآفرینی شگفتانگیزی
داشته و از مدعیان اصلی برای کسب جوایز بازیگری امسال
است .منتقدان متاکریتیک به این فیلم امتیاز  95دادهاند و آن
رابهترینفیلمسال 2019سینمایجهاندانستهاند«.داستان
ازدواج» سه ماه دیگر به نمایش عمومی درخواهد آمد.
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سانیا ســــاالری در مستندی
داســتــانــی بــه نـــام «مــدگهــا»
حضور دارد .این مستند درباره
حمله ملخها به منطقه چابهار و
سیستان و بلوچستان است .نام
اینمستندبهزبانبلوچیومعنایش«ملخها»است.
شقایق فراهانی که به تازگی
فــیــلــم کــمــدی «زهــــرمــــار» به
کارگردانی جــواد رضویان را
روی پرده سینما داشت ،از 27
شهریوربافیلمکمدیدیگریبه
نام «کلوپ همسران» به سینما میآید.

