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اجتماع خوانندهها در مسیر هنرپیشگی
آیا ورود ۵خواننده به تلویزیون ،سینما و نمایش خانگی به موفقیت آن ها در بازیگری می انجامد؟

علیخانی :استعدادیابی زیاد
شود« ،عصر جدید» را رها میکنم
احسان علیخانی طراح و مجری «عصر جدید»
درباره افزایش ساخت مسابقههای استعدادیابی
اظهارنظر کرد.
علیخانی در گفتوگو با مهر در این باره گفت:
«دوســتــی به من گفت چــرا «مــاه عسل» را رها
ک ــردی؟ گفتم ایــن قــدر برنامههای مشابه و
خــرده مشابه «مــاه عسل» زیــاد شد که به نظرم
ذائقه مخاطب داشت پر میشد و درواقع سرریز
میشد .پرسید «عصر جدید» را کی رها میکنی؟
که جواب دادم وقتی تلنتشو در تلویزیون زیاد
شود .معمو ًال وقتی کاری در تلویزیون میگیرد،
مشابه شاکله آن زیــاد رخ میدهد ولی «عصر
جدید» خیلی کار سختی است».
علیخانی در پایان درباره این شایعه که شنیده
شــده اســت بــرخــی از هنرمندان ایــن برنامه
دســتــمــزدهــای زیـــادی ب ــرای حــضــور در دیگر
برنامههای تلویزیونی درخواست میکنند هم
گفت« :من اطالعی ندارم ،ولی یکی از دالیلی
که این برنامه ساخته شد ،برای این بود که این
بچهها استعدادهایشان دیده شود ،بروند کار
کنند و اتفاق ًا پول دربیاورند .این که خودشان
چقدر عدالت داشته باشند و منصف باشند دیگر
دست خودشان است .من خیلی در جریان کم و
کیف ماجرا نیستم».

پخش سریال آلمانی جدید
از تلویزیون
سریال خارجی «تحتنظر» محصول ۲۰۱۷
آلمان از  ۲۴آذر روی آنتن شبکه  4سیما میرود.
به گزارش تسنیم ،سریال خارجی «تحتنظر»
سریال دراماتیک ،مهیج و محصول کشور آلمان
بهکارگردانی ماتیاس شوایگهوفر و بِرنهارد
جسپر اســت که بــرای اولین بــار از رسانه ملی
پخش م ـیشــود .ایــن ســریــال اولــیــن محصول
سرویس استریم آمازون پرایم است که در آلمان
ساخته و توسط آمـــازون ،توزیع جهانی شده
اســت« .تحتنظر» تاکنون برنده یک جایزه و
نامزد دریافت سه جایزه معتبر دیگر از جشنهای
بینالمللی تلویزیون شــده اســت .در خالصه
ایــن ســریــال آم ــده اس ــت« :لــوکــاس فرانکی»
قربانی حمله سایبری جــرم و جنایت است.
تمام پروفایلها و اطالعات شخصی او در وب و
رسانههای اجتماعی هک و او در کشورهای اکو،
متهم به تروریست بودن شده است« .لوکاس»
در تالش است تا بیگناهی خود را ثابت کند
و بفهمد چهکسی پشت این حمالت سایبری
اســت ،در نهایت پی میبرد که این جنایت در
بیش از  200کشور جهان در حال وقوع است
و« . ...تحتنظر» در دو فصل (مجموعا 12
قسمت) از یک شنبه  24آذر هر شب ساعت 24
پخش و روز بعد ساعت  18بازپخش میشود.

مائده کاشیان – همان طــور کــه بعضی از
بازیگران ،وارد عرصه خوانندگی میشوند،
گاهی خوانندهها هم تصمیم میگیرند به
واسطهتلویزیون،سینما،تئاتریانمایشخانگی،
بازیگریراتجربهکنند.اینتجربهجدید،گاهی
موفق است ،گاهی هم شکست میخورد و به
صورت جدی ادامــه نمی یابد .هومن شاهی
(گامنو) ،امید نعمتی ،کاوه آفاق ،فرزاد فرزین
و محمدرضا عیوضی ،پنج خوانندهای هستند
که در ماههای اخیر ،برای اولین یا چندمین
بار با تلویزیون ،سینما ،نمایش خانگی و تئاتر
بازیگری را تجربه کردهاند .به بهانه پخش اولین
قسمت سریال «زیــر همکف» با بــازی گامنو،
درباره این خوانندهها نوشتهایم.

شاهی پس از این تئاتر ،در سریال «گلشیفته»
ساخته بهروز شعیبی بازی کرد .او بازیگری را با
نقش اصلی سریال «زیر همکف» که جمعهشب
آغاز شد ،ادامه داد و حاال اولین حضور در قاب
تلویزیون را به عنوان بازیگر تجربه میکند.
او در ایــن ســریــال نقش دام پزشکی بــه نام
«فرید» را بازی میکند که در آستانه ازدواج
و با مشکالت اقتصادی درگیر است .سریال
طنز «زیر همکف» با روحیهای که مخاطبان و
هوادارانش از او سراغ دارنــد ،سازگار است.
برای قضاوت درباره کیفیت بازی او اما ،باید تا
پخش چند قسمت از سریال صبر کرد.

فرزاد فرزین

هومن شاهی (گامنو)
سریال زیر همکف
هومن شاهی مــعــروف بــه «گــامــنــو» ،پیشتر
به عنوان یک خواننده زیرزمینی موسیقی
هیپهاپ شناخته میشد تا این که پخش
صدایش در برنامه پرمخاطب «خندوانه» باعث
شد ،به مخاطبان معرفی شود .البته ابتدا نامی
از هومن شاهی در برنامه برده نمیشد و خود او
هم در تلویزیون دیده نمیشد اما پس از مدتی،
نام این خواننده در تیتراژ «خندوانه» آمد و بعدتر
تیتراژ دو مسابقه «خانه ما» و «کود کشو» را
هم خواند .گامنو سال گذشته در «خندوانه» و
«کودکشو» قطعاتی را هم اجرا کرد و نسبت به
قبل بیشتر شناخته شد .او اولین بار سال ،96
بازیگری را با تئاتر «شرقی غمگین» تجربه کرد
ودرایننمایشباسجادافشاریانهمبازیشد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

سریالمانکن
فــرزاد فرزین هم جزو خوانندگانی است که
تجربههایش در زمینه بازیگری به سالها قبل
برمیگردد .او در ابتدای آغاز فعالیت خود در
عرصه خوانندگی ،سال  85با فیلم «پسران
آجــری» به کارگردانی مجید قــاریزاده وارد
سینما شد و پس از آن در فیلمهایی مانند
«کنسرت روی آب» و «سـگهــای پوشالی»
ایفای نقش کرد .فرزین در سالهای اخیر با
ایفای نقش در سریا لهای نمایش خانگی،
حضور خود در عرصه بازیگری را حفظ کرده
اســت .او ســال  95در نقش یک کالهبردار
که هویت فرزاد فرزین را جعل کرده بود ،در
مجموعه «عاشقانه» بازی کرد و اکنون با سریال
«مانکن» در نمایش خانگی حضور دارد .فرزین
در عرصه بازیگری چندان موفق نبوده و نزد
مردم به عنوان خواننده پذیرفته شده است نه
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یک خواننده و بازیگر.

امیدنعمتی
فیلمدستانداز
امید نعمتی خواننده موسیقی تلفیقی ،جزو
خوانندههایی است که به تازگی وارد عرصه
بازیگری و سینما شــده اســت .او برخالف
دیگر خوانندگان ،ورود بسیار بیسروصدایی
به بازیگری داشته و در اولین حضور خود
در سینما ،در یک فیلم طنز با کمال تبریزی
هــمــکــاری کــــرده اســــت .ایـــن فــیــلــم بــه نــام
«دستانداز» این روزها در مرحله فیلم برداری
اســت و رضــا کیانیان ،رویــا نونهالی و هدی
زینالعابدین دیگر بازیگران آن هستند .اگر این
فیلم به جشنواره فجر راه یابد ،اولین حضور او
در سینما ،حسابی زیر ذرهبین منتقدان و عالقه
مندان به سینما خواهد رفت.

کاوه آفاق
فیلمالمینوروتئاترراهپله
کاوه آفاق خواننده موسیقی راک ،به تازگی
حضور پررنگی در عرصه بازیگری داشته است.

اواخر شهریور خبر رسید که او به جمع بازیگران
جدیدترین فیلم داری ــوش مهرجویی یعنی
«المینور» که فضای آن کامال با موسیقی و
نوازندگی مرتبط است ،اضافه شده و اکنون
روی صحنه تئاتر در حــال اجـــرای نمایش
«راه پله» به کارگردانی سپیده میرحسینی
است« .المینور» اولین تجربه حضور آفاق در
سینماست اما او پیش از ایـن ،تجربیاتی در
زمینه اجرای تئاتر داشته است .این خواننده
سال  91برای اولینبار به روی صحنه تئاتر
رفــت و نمایش «درخــت بلوط» را اجــرا کرد.
پس از آن هم اردیبهشت سال  ،92در تئاتر
«نمایش خاکستری» ایفای نقش کــرد و با
محمدرضا علیمردانی همبازی شد .بازی او
در این دو نمایش ،مورد استقبال تماشاگران و
هوادارانش هم قرار گرفت.

محمدرضاعیوضی
تئاتراتاقپرو
مدت زیادی نیست که محمدرضا عیوضی هم
پا به دنیای بازیگری گذاشته است .عیوضی که
از خوانندگان قدیمی موسیقی پاپ به حساب
میآید و بارها درخصوص فضای موسیقی پاپ
امروز گالیه و انتقاد کرده است ،خرداد امسال
در نمایش «به وقت پازولینی» به کارگردانی
آرش سنجابی ایفای نقش کرده و از  12آذر هم
برای بازی در نمایش «اتاق پرو» به کارگردانی
نغمه نــوذری روی صحنه تئاتر رفته است .او
تا  15دی مشغول اجرای این نمایش خواهد
بود و طبق گفته خودش تئاتر دیگری از او هم
در راه است.

چهره ها و خبر ها
اکبر زنجانپور امروز در پردیس
ملت ،در مراسم اکران مردمی
پویانمایی «آخرین داستان»،
بـــه پـــاس یـــک عــمــر فعالیت
هــــنــــر یاش ،مـــــورد تجلیل
قرار میگیرد .او در این پویانمایی سینمایی،
صداپیشه شخصیت «کاوه» است.
گوهر خیراندیش فیلم «مشت
آخـــر» بــه کــارگــردانــی مهدی
فخیمزاده را در نوبت اکــران
دارد .داستان این فیلم درباره
ورزشــکــاری که پیر شده است
و پــس از بازگشت فــرزنــدش بــه ایـــران ،درگیر
ماجراهایی میشود.
مهراناحمدیکهاکنوندوفیلم
«لیالج» ساخته داریــوش یاری
و «مطرب» اثر محسن کیایی را
روی پرده سینما در حال اکران
دارد ،به زودی با فیلم «زیرنظر»
ساختهمجیدصالحیهمرویپردهدیدهمیشود.
کامبیز دیــربــاز دربــــاره علت
حضورش در مسابقه «دست
فــرمــون» بــه عــنــوان مــجــری ،با
اشاره به عالقهاش به رانندگی
و موتورسواری ،گفته است که
در این مسابقه نقش یک مجری را بازی میکند.
بهارهرهنمابامستند«صدامکن
مامان» در مقام کــارگــردان در
بخش خارج از مسابقه جشنواره
سینماحقیقت حضور دارد .این
ی است که
مستند درباره مادران 
آرزودارندبچهدارشوندامافرزندیندارند.
ســیــمــا تـــیـــرانـــداز بـــه جمع
بازیگرانی که در مسابقه «شام
ایرانی  »2اثر سعید ابوطالب
حضور دارند ،اضافه شده است.
افـــزون بــر بــازیــگــران ایــرانــی،
تعدادی از بازیگران ترکیهای و لبنانی نیز در
مسابقه حضور خواهند داشت.

