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درخششهمیشگیحتیدر«مانکن

»

مریال زارعی در سریال حسین سهیلیزاده چگونه تصویر غالب از خود را شکسته است؟

مناظره جلیلی و قوچانی زنده نبود
برنامه«شبسینما»پنجشنبهشببرخالفاعالم
قبلی ،به صورت تولیدی روی آنتن رفت .این در
حالی است که روز چهارشنبه ،وب سایت رسمی
شبکه  4سیما ،اعالم کرده بود که این برنامه،
حــاوی مناظر های میان وحید جلیلی و محمد
قوچانی با موضوع « 40سال سینمای انقالب»
زندهپخشخواهدشد.شبکه 4سیماهنوزدراین
خصوص توضیحی ارائه نداده است.
«شب سینما» ،پنج شنبهشبها ساعت  23به
صورت زنــده ،با اجــرای دکتر امیرحسن ندایی
روی آنتن شبکه 4میرود .هفته گذشته ششمین
قسمت از سری جدید این برنامه پخش شد که
مشخص نشد به چه دلیل ،برخالف برنامههای
گذشته به صورت تولیدی به آنتن رسید.

سینمای جهان

مائده کاشیان  -سال گذشته مریال زارعی پس از مدتها دوری
از بازی در سریالها ،در مجموعه «مانکن» به کارگردانی حسین
سهیلیزاده ایفای نقش کرد و با این سریال وارد شبکه نمایش
خانگی شد .او آخرین بار سال  91با سریال «کاله پهلوی» اثر
ضیاءالدین دری در تلویزیون دیده شد و پس از آن دیگر
در هیچ سریال تلویزیونی یا نمایش خانگی ایفای نقش
نکرد تا این که بازی در سریال «مانکن» را پذیرفت.
هرچند که این مجموعه به دلیل ضعفهایی که دارد،
نتوانسته به عنوان اولین تجربه حضور این بازیگر در
نمایش خانگی ،جایگاه هنری و اعتبار او را باال
ببرد اما فارغ از کیفیت سریال ،مریال زارعی
موفق شده در نقش «کتایون صوفیان» به
خوبی ظاهر شود.
▪شکست تصویر غالب با شخصیت
«کتی»

مریال زارعی در طول سالهای فعالیت
خود ،معموال در نقشهای مثبت ظاهر
شده است و تصویر غالبی که از او در ذهن
مخاطب نقش بسته ،شخصیت زنان قوی،
دوستداشتنی یا ستمدیده بوده است،
امــا نقش «کتایون صوفیان» در سریال
«مانکن» ،به اندازه کافی منفور و حتی
ترحمبرانگیز بوده است تا بتواند این
تصویر غالب را بشکند« .کتی» زن
سرمایهدار ،بدجنس و تنهایی است

▪موفقتر از محمدرضا فروتن

بــازی مریال زارعـــی در ایــن ســریــال ،از بــازی هنرمند
باسابقهای مانند محمدرضا فروتن بسیار سرتر است.
هرچه محمدرضا فروتن در انتقال احساسات «اخگر» که
شخصیتیشبیهپدرخواندهدارد،ناموفقاست،مانند
یک روبــات به نظر میرسد و مخاطب را ناامید
میکند ،مریال زارعــی در نقش «کتی» خوب
ظاهر میشود و تماشاگر را کامال تحت تاثیر
احساسات خود مانند خشم ،کینه و حقارت
قرار میدهد .در سکانسهایی که عصبانی
م ـیشــود ،میمیک صـــورت ،ل ــرزش دست
ها و زبان بدنش ،نمایانگر خشم میشود و
در لحظاتی که بازی را میبازد و رودست
میخورد ،کامال ترحمبرانگیز و ضعیف به
نظر میآید .او گاهی به تناسب داستان،
نقابی غیر از آن «کتی» سنگدل و کینهای را
به چهره میزند و نقش یک زن عاشقپیشه و
راضی را هم که پشت ازدواجش با «کاوه» هیچ
معاملهای نبوده ،خیلی خوب بازی میکند .از
میان بازیگران سریال ،تنها مریال زارعی است
که با بازی بسیار خوب خود ،توجه مخاطب را

▪بازی خوب در آثار بد

هرچند که سریال «مانکن» اثر قابل دفاعی در کارنامه مریال
زارع ــی نیست ،امــا حــداقــل دســتــاورد ایــن ســریــال بــرای او،
شخصیت متفاوت «کتی» و ماندگار شدن بازی خوب او در خاطر
تماشاگران است .به طور کلی مریال زارعی در طول سالهای
فعالیت هنری خود در سینما هم ،چنین رویهای داشته است.
او در طول این سالها ،در کنار فیلمهای خوبی مانند «هیس
دخترها فریاد نمیزنند»« ،شیار  »143و «بادیگارد» در آثار
ضعیفی هم بازی کرده است ،اما اجازه نداده کیفیت پایین آن
اثر ،روی بازیاش تاثیر بگذارد و اغلب استاندارد خود را به عنوان
بازیگر حفظ کرده است.
▪مورد استثنای مریال زارعی

ساخت سریال شبکه نمایش خانگی با تولید یک فیلم سینمایی
بسیار متفاوت اســت .در سریا لهای نمایش خانگی بیشتر
به جنبه تجاری اثر توجه میشود ،چون باید همه  15یا 20
قسمت این مجموعه به فروش برود و شرایط تولید هم فشرده
اســت ،بنابراین به طور کلی به ان ــداز های که ممکن است در
سینما بازیهای متفاوت و درخشان ببینیم در نمایش خانگی
نمیبینیم و بازی بازیگران خیلی فوقالعاده نیست ،در چنین
شرایطی ،بازی مریال زارعی در «مانکن» بیشتر به چشم میآید.
البتهمیدانیمکهدرهمیننمایشخانگیبااینشرایط،همیشه
این طور نیست ،استثناهایی وجود دارد و خب بازی مریال زارعی
هم یکی از همین استثناهاست.

باشانساصلیاسکار 2020آشناشوید

شخصیتواقعی«گرگوالاستریت»
غرامت ۳۰۰میلیون دالری خواست
فردی که زندگیاش دستمایه ساخته شدن فیلم
«گرگ والاستریت» شده بود ،تقاضای غرامت
 ۳۰۰میلیون دالری از شرکت سازنده فیلم کرد.
به گزارش مهر« ،جوردن بلفورت» کالهبرداری
که سوژه اصلی فیلم «گرگ والاستریت» مارتین
اسکورسیزی بوده و لئوناردو دیکاپریو نقش وی
را بازی کرد ،گفت که پنجشنبه دادخواستی به
دادگاه ارائه و در آن اعالم کرده تهیهکنندگان
فیلم ،کــاهــبــرداری بــه مــراتــب بــدتــری از وی
کــردهانــد .بلفورت درخــواســت غــرامــت ۳۰۰
میلیون دالری در دادگـــاه عالی لسآنجلس
علیه شرکت « ِرد گرانیت پیکچرز» و «رضا عزیز»
مدیرعامل آن طرح کرده است .وی گفت هیچ
تصوری نداشته که سرمایه این فیلم با میلیونها
دالر ســرقـتشــده از مــالــزی تامین مـیشــود.
عزیز اکنون به اختالس  ۲۴۸میلیون دالری
از صندوق توسعه دولتی مالزی متهم شده و با
اتهام فساد روبهروست .نجیب رزاق ناپدری وی
به دلیل اتهام سرقت  4.5میلیارد دالری از این
صندوق از پست نخستوزیری برکنار شد.
وی ادعا کرده اگر از منابع ناپاک مالی این شرکت
خبر داشت ،هرگز امتیاز استفاده از کتابش را به
آنها نمیفروخت.

که کینه چندین و چند سالهای از پسرعمویش دارد ،به همین
دلیل همه تالشش را برای بههم ریختن زندگی او میکند.
«کتی» در کار قاچاق مدل و مانکن هم دست دارد و یکی از آدم
هایبد داستان است.

جلب میکند.

« »1917با پشت سر گذاشتن آثار مهم سال در روزهای اخیر ،بی رقیب است
مصطفی قاسمیان  -دو هفته تا اسکارباقی
مــانــده اس ــت و پیشبینیها از مهمترین
مراسم سینمایی ســال ،به زمــان تحقق خود
نزدیک میشود .اگر یک ماه پیش منتقدان
میخواستند اسکار امسال را پیشبینی کنند،
روی سه فیلم «روزی روزگــاری در هالیوود»،
«جوکر» و «مرد ایرلندی» بیشترین حساب را
باز میکردند ،اما یک فیلم جنگی ،بیسروصدا
وارد فصل جوایز شد و به سرعت اوج گرفت:
« .»1917داســتــان فیلم دربـــاره دو سرباز
انگلیسی است که در جریان جنگ جهانی
اول ،مأمور رساندن یک پیام فوری به خط مقدم
میشوند .نقش این دو جــوان را دین چارلز
چپمن و جورج مککی بازی میکنند و این
نخستین نقشآفرینی مهم هردوی آن هاست.
▪حضور ناگهانی در فصل جوایز

نام فیلم « »1917به کارگردانی سم مندس،
اولین بار در شب برگزاری مراسم گلدنگلوب،
به طور جدی مطرح شد؛ زمانی که فیلم هنوز به
اکران عمومی نرسیده بود .انجمن مطبوعات
خارجی هالیوود که در نمایش خصوصی
« »1917را تماشا کــرده بودند ،به ناگاه با
اهدای دو جایزه بهترین فیلم درام و بهترین
کــارگــردانــی ایــن فیلم را در صــدر توجهات
سینمای جهان قــرار دادنــد .سم مندس که
کارگردان گزیدهکاری است و در این دهه ،تنها
«اسپکتر» و «اسکایفال» دو فیلم از مجموعه
آثار جیمز باند را ساخته ،با تازهترین اثر خود

چهره ها و خبر ها
رضا عطاران برای بازی در فیلم
غیرکمدی «روشــــن» ک ــاری از
روحا ...حجازی ،جلوی دوربین
رفته .او اکنون فیلم کمدی «زیر
نظر» اثر مجید صالحی را روی
پردهداردکهتقریبا 5.5میلیاردتومانفروختهاست.
پیمان معادی با فیلم فرانسوی
«پــلــیــس» بــه کــارگــردانــی آن
فونتن ،در جشنواره برلین دیده
م ـیشــود .ایــن فیلم در بخش
«ویــژه برلیناله» نمایش داده
میشود و معادی یکی از نقشهای اصلی آن را
بازی کرده است.
علیرضا داوودنـــــژاد در فیلم
«شنای پروانه» اثر محمد کارت
ب ــازی کـــرده .ایــن کــارگــردان
پیش از ایــن در فیلم «کــاس
هــنــرپــیــشــگــی» کــه ســـال 90
ساخته است ،در نقش یک کارگردان ایفای نقش
کرده بود.
پــژمــان جــمــشــیــدی مشغول
بازی در فیلم «خط فرضی» اثر
فرنوش صمدی است و در این
فیلم با سحر دولتشاهی ،آزیتا
حاجیان و حسن پورشیرازی
همبازی شــده .او از پرکارترین بازیگران این
روزهای سینماست.
شبنم قلیخانی در مسابقه
«شــــام ایـــرانـــی  »2مــیــزبــان
شرکتکنندگان خانم مسابقه
سیما تیرانداز و مــارال فرجاد
بــوده .علیرضا خمسه ،جواد
هاشمی ،مرجانه گلچین و میرطاهر مظلومی نیز
در مسابقه حضور خواهند داشت.
نجمه جودکی به جای شاهین
شــرافــتــی ،اجـــرای برنامه «در
انتهای الوند» را که از شبکه دو
پخش میشود ،برعهده گرفته
است .جودکی به عنوان مجری
دربرنامه«ترانهباران»درشبکهشمانیزحضوردارد.

یعنی « »1917نیز اقبال عمومی را تجربه
کرد .این فیلم در دو هفته نمایش عمومی خود،
حدود  150میلیون دالر فروخته که اکران
موفقی محسوب میشود .مخاطبان عام در
آیامدیبــی به فیلم امتیاز  8.6دادهانــد و از
نظر منتقدان نیز در سایت متاکریتیک ،با نمره
خوب 78بدرقه شده است »1917« .به تازگی
جایزهبهترینفیلمانجمنتهیهکنندگانآمریکا
را دریافت کرده و مسیر بسیار همواری برای
کسب عنوان بهترین فیلم اسکار دارد .در 12
سال اخیر 10 ،بار جایزه اسکار بهترین فیلم،
به اثری رسیده که پیشتر جایزه بهترین فیلم
را از انجمن تهیهکنندگان نیز گرفته و تنها

«اسپاتالیت» در سال  2015و «مهتاب» در
سال  ،2016استثنا بودهاند.
▪با حضور استاد راجر دیکینز

فیلم « »1917واجــد روایــتــی پرهیجان و
میخکو بکننده توصیف و بــرای جنبههای
فنی خود به شدت تحسین شده ،در حالی که
بازیگران جوان فیلم چندان مورد توجه قرار
نگرفتهاند .فیلم برای کسب  10جایزه اسکار
نامزد شده که شش مورد آن جوایز فنی است.
یکی از نقاط قوت اصلی فیلم ،فیلم برداری
آن است و راجر دیکینز فیلم بردار اسطورهای
سینما ،مدیر فیلم برداری « »1917بوده .او

که با  15نامزدی اسکار بهترین فیلم برداری،
از رکــوردداران است ،برای « »1917تعداد
زیادی از جوایز را از نظر منتقدان کسب کرده و
شانس اصلی کسب جایزه اسکار بهترین فیلم
بــرداری نیز است .پیش از اکــران «،»1917
گفته میشد فیلم «سکانس-پالن» است یعنی
در یک برداشت ،فیلم برداری شده است ،اما
بعدمشخصشدتکنیکفیلمبرداریآن،باعث
شده است که اینگونه به نظر برسد .با این حال
« »1917برداشتهایی طوالنی دارد و این را
معجزه دیکینز میدانند .گفته شده بازیگران
فیلم شش ماه پیش از آغاز تولید ،برای بازی در
این فیلم تمرین کردهاند.

آزاده زارعی این روزها مشغول
بـــازی در ســریــال «شــاهــرگ»
بــه ک ــارگ ــردان ــی ســیــدجــال
اشکذری است .قصه این فیلم
در سال  60میگذرد و مهدی
سلوکی ،عباس غزالی و نیما رئیسی از بازیگران
این سریال هستند.

