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سال شلوغ کیت بالنشت
کیت بالنشت ،ستاره  ۵۰ساله هالیوود از هم
اکنون برنامه سنگین روزهای بعد از قرنطینه خود
را آماده کرده است.
به گزارش صبا ،در زمانی که چراغ صنعت سینما
خاموش شــده و هالیوود منتظر صــدور اجــازه
برگشت بــه کــار اســت ،کیت بالنشت ،ستاره
استرالیایی صنعت سینمای آمریکا در حال
برنامهریزی و امضای قـــرارداد بــرای بــازی در
پروژههایی از کارگردانانی شاخص است .او به تیم
بازیگران «زمانه آرماگدون» به کارگردانی جیمز
گری ملحق شده است .او همچنین با امضای
قراردادی به فیلم جدید نتفلیکس یعنی «به باال
نگاه نکن» به کارگردانی آدام مککی پیوست
و قرار است به عنوان همبازی جنیفر الرنس،
نقشآفرینی کند.
همه این تحوالت در حالی برای کیت بالنشت رخ
داده که پیش از این خبر آمده بود که او به اقتباس
سینمایی کمپانی الینزگیت از بازی ویدئویی
محبوب «سرزمینهای مرزی» به کارگردانی الی
روث اضافه شده است.
هنوز معلوم نیست کــدا م یک از این پروژ هها با
توجه به شرایط پیش آمده از شیوع ویروس کرونا
و تعطیلی مشاغل ،کار تولید خود را آغاز میکند.
کیت بالنشت تا همین جا هم سال بسیار شلوغی
داشته است .او چندی قبل به کار خود در آخرین
پروژه گیرمو دلتورو یعنی «کوچه کابوس» پایان
داد .بالنشت در این فیلم با بردلی کوپر همکار
بود.

فصل « ۵گومورا» ساخته میشود
تلویزیون ایتالیا دستور ساخت فصل پنجم سریال
«گومورا» را که با تمرکز بر مافیای ناپل ساخته
شده است ،صادر کرد.
به گــزارش مهر ،فصل پنجم سریال مافیایی
«گومورا» تا پایان تابستان فیلم برداری میشود
اما این ممکن است آخرین فصل از این سریال
باشد .تهیهکننده سریال گفته اســت انتظار
مــیرود فیلم بــرداری ایــن فصل بین جــوالی و
سپتامبر (نیمه تیر تا نیمه شهریور) انجام شود.
مارکو دآمور که در نقش شخصیت اصلی این درام
تلویزیونی بازی میکند ،کارگردانی  ۵قسمت
اول این سریال را انجام میدهد و کلودیو کوپلینی
نیز به روال معمول کارگردان اصلی سریال است.
کار نوشتن فیلم نامه فصل پنجم در مراحل نهایی
است و گفته شده یک اپیزود از این فصل ،خارج از
ایتالیا فیلم برداری میشود.
«گــومــورا» نسخه ایتالیایی از «پــدرخــوانــده» و
«سوپرانوها» است که درگیر یهای گرو ههای
مختلف مافیای ایتالیا را تصویر میکند.

نمایی از «بدون تاریخ ،بدون امضا» ،نخستین همکاری محمدزاده با برادران جلیلوند

سینمای جهان

چهره ها و خبر ها
ابــراهــیــم حاتمیکیا دربـــاره
اکــــــران فــیــلــم «خــــــروج» در
روســتــای «یوسف رضــا» گفته
است که به دعوت مردم روستا
به آن جا رفته .او همچنین از
تجربه اکرانهای متفاوت فیلم به علت تعطیلی
سینماها ،ابراز رضایت کرده است.

نوید یک سال سینمایی مهم برای «نوید»

نوید محمدزاده پس از یک سال دوری از سینما ،امسال نقش یک نابینا را بازی میکند و با «قورباغه» به نمایش خانگی میآید
مــائــده کاشیان  -اواخـــر ســال  ،97نوید
مـــحـــمـــدزاده در نــشــســت خـــبـــری فیلم
«سر خپوست» در سیوهفتمین جشنواره
فیلم فجر ،اعالم کرد که سال  98هیچ فیلمی
در جشنواره نخواهد داشت و گفت که دلیل
دوری یک سالهاش از سینما ایــن اســت که
بیشتر روی نقشهایی که تا به حال بازی کرده
فکر شود و این فاصله را الزم دانست .این اتفاق
هم افتاد و محمدزاده سال  98در فیلمی بازی
نکرد .اکنون این بازیگر پس از گذشت یک
سال ،دوباره به سینما بازگشته و قرار است در
فیلم جدیدی بازی کند.
▪حضور موفق در صدر جدول فروش 98

نوید محمدزاده سال  ،98با دو فیلم خوب و
مهم یعنی «سرخپوست» و «متری شیشونیم»
حضوربسیارموفقیرویپردهسینماهاداشت.
فیلم «سر خپوست» ساخته نیما جاویدی در
گیشه رقمی نزدیک به  15میلیارد فروخت و
«متری شیشونیم» هم با فروش تقریبا  27و
نیم میلیاردی ،به عنوان یک فیلم اجتماعی
رکورد زد و در رتبه دوم پرفروشترین فیلم های
سال  ۹۸قرار گرفت.عالوه بر موفقیت تجاری
این فیلمها ،بازی درخشان نوید محمدزاده در
هر دو فیلم هم مورد توجه قرار گرفت .نقش
کاراکتر «سرگرد جاهد» در فیلم «سرخپوست»
از لحاظ سن ،موقعیت اجتماعی ،ویژگیهای
رفتاری و شخصیتی با دیگر نقشهایی که
محمدزاده بازی کرده بود ،تفاوتهای زیادی
داشــت ،به همین دلیل بــازی محمدزاده در
این فیلم بار دیگر توانایی او را در بازیگری به
منتقدانش ثابت کرد.

▪غیبت در سینما ،حضور در نمایش خانگی

نوید محمدزاده همزمان با ایفای نقش در
سریال «قورباغه» به کارگردانی هومن سیدی،
طبققراردادیکهگفتهمیشودباسرمایهگذار
پروژه داشته ،به مدت یک سال ،اجازه بازی
در فیلم یا تئاتری نداشته و علت دوری او از
سینما ،تعهدی بوده که به این مجموعه داشته
است ،بنابراین محمدزاده در طول یک سال
گذشته تنها در سریال «قورباغه» بازی کرده
است .او سال جدید را هم با یک تجربه جدید
یعنی گویندگی یک کتاب آغاز کرد .چند روز
قبل نسخه صوتی کتاب «هیچ دوستی به جز
کوهستان» نوشته بهروز بوچانی نویسنده
مهاجر ُکرد ،با صدای نوید محمدزاده منتشر
شد .محمدزاده تابستان سال  ،98تصویری از
خود در کنار مانی حقیقی و با هشتگ «تفریق»
در اینستاگرام منتشر کرد .پس از انتشار این
پست خبر حضور نوید محمدزاده در فیلم
«تفریق» به کارگردانی حقیقی منتشر شد و
این تصور ایجاد شد که فیلم جدید محمدزاده
«تفریق» اســت ،امــا تاکنون خبری دربــاره
بازیگران جدید فیلم یا آغاز فیلم بــرداری آن
منتشر نشده است.
▪چالش بازی در نقش نابینا

دیـــروز خبر رســیــد کــه نــویــد مــحــمــدزاده در
جدیدترین فعالیت سینمایی خود ،قرار است
در فیلمی به نــام «شــب ،داخــلــی ،دیـــوار» به
کارگردانی و نویسندگی وحید جلیلوند ،ایفای
نقش کند .او در این فیلم که اکنون مرحله
پیشتولید را میگذراند ،نقش یک شخصیت
نابینا را بازی خواهد کرد ،بنابراین ایفای نقش

چنین شخصیتی ،چالش جدید و متفاوتی
برای این بازیگر خواهد بود و نوید یک نقش
متفاوت تازه را در کارنامه این بازیگر میدهد.
با توجه به این که در سالهای اخیر کمتر شاهد
حضور شخصیت نابینا در فیلمهای سینمایی
بودهایم و در فیلمهای شاخص که اصال چنین
شخصیتی نداشتیم ،بنابراین نوید محمدزاده
فرصت بازی در نقشی را پیدا کرده که مخاطب
کمتر در فیلمهای سینمایی دیده و از این جهت
هم برای تماشاگر جذاب خواهد بود .چند ماه
قبل زمزمههایی درباره بازی حامد بهداد در
نقش این شخصیت نابینا وجود داشت .گفته
میشود این فیلم فضایی عاشقانه دارد و قصه
یک فرد نابینا به نام «علی» را روایت میکند که
آشنایی ناگهانیاش با یک زن فراری ،زندگی
او را برهم میریزد.
▪تجربه خوب اولین همکاری با جلیلوندها

سابقه اولــیــن همکاری نوید مــحــمــدزاده با
برادران جلیلوند به فیلم «بدون تاریخ ،بدون
امضا» میرسد .این فیلم سال  95ساخته شد
و بهمنماه  96روی پرده سینماها رفت .این
فیلم در سیوپنجمین جشنواره فجر رونمایی
شد و مورد استقبال منتقدان و تماشاگران
قرار گرفت .نوید محمدزاده در «بدون تاریخ،
بدون امضا» نقش کاراکتری به نام «موسی» را
ایفا کرد که مرد بیبضاعتی بود ،او بنا به دالیلی
خــودش را در مــرگ فرزند کوچکش مقصر
میدانست و به شــدت با ایــن عــذاب وجــدان
درگیر بود .محمدزاده در این فیلم ،یکی از
بهترین و تاثیرگذارترین باز یهای خود را
به نمایش گذاشت و در هفتاد و چهارمین

«جشنسربرون»ادامهیافت
تصویربرداریسریال«جشنسربرون»کهبهدورانقبلازمشروطه
میپردازد ،به کارگردانی مجتبی راعی با رعایت پروتکلهای
بهداشتیازسرگرفتهشد.
به گزارش ایسنا ،گروه سازنده این سریال که ساخت آن از ۲۸
اسفند ماه متوقف شده بود ،این روزها در منطقه شهریار مشغول
کار هستند و اوایل خرداد ماه برای ادامه تصویربرداری راهی
بیابانهای اطراف امامزاده داود میشوند .الله اسکندری که به
تازگی به گروه بازیگران اضافه شده ،جلوی دوربین راعی رفته
است«.جشنسربرون»مجموعهای ٣٠قسمتیبهتهیهکنندگی
حسننجاریانوکارگردانیمجتبیراعیاستکهبهروایتدوران

ممیزیجالبدرتلویزیونآمریکا
دربــاره این تصویر که در شبکههای اجتماعی
منتشر شده ،کانال نشانک اینگونه نوشته است:
بعضی شبکههای داخلی آمریکا ،در فیلم و
سریالهایشان نه تنها صدای حرفهای رکیک
را حذف میکنند ،بلکه دهان بازیگر را هم محو
میکنند تا امکان لبخوانی وجود نداشته باشد.
به گزارش نشانک ،در اصل بعضی از شبکههای
محلی ،دیالو گهای رکیک را به صــورت صد
درصدی و حتی و برای ناشنوایان هم سانسور
میکنند! البته این رفتار به معنای آن نیست
که کلمات رکیک اصال در جامعه آمریکا وجود
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نــدارد ،بلکه معنایش این است که رسانههای
مــذکــور حاضر نیستند بــه تــرویــج بیاخالقی
در جامعه کمک سیستمی کــرده باشند و این
مصداق روشنی از مفهوم «مسئولیت اجتماعی»
اســت که متاسفانه سینمای ایــران گاهی به
آن بیمحلی میکند .به تازگی و در پاسخ به
اعتراضاتی که به شوخیهای اروتیک برخی
محصوالت سینمایی ایران اتفاق میافتد ،این
بهانه عجیب از بعضی کارگردانها شنیده شده
که «ما بخشی از شوخیهای متداول کف جامعه
را نشان دادیم».

قبلازمشروطهمیپردازد.
درخالصهداستان«جشنسربرون»آمدهاست«:بهادر»،کدخدای
ایلپوسانباکدخدایطایفههمسایه«سرخو»،رقابتومخالفتی
دیرینهدارد.مدتیاستآتشکینههاخاموششدهاستتااینکه
سرخوبا اعتماد بهنفسبه خواستگاری دختر زیبا و کمسنوسال
بهادر ،جهانپسند میآید .غافل از این که قرار است مدتی بعد
جهانپسندبهعقدپسرعمویشدرآید.بهادرقاطعانهبااینوصلت
مخالفت میکند .زخمهای کهنه سر باز میکنند .هر دو طایفه از
کدخدایخودحمایتمیکنند.درگیریابعادبزرگتریمییابد
وبهادرتالشبزرگیراآغازمیکند.

جشنواره فیلم ونیز هم موفق شد در بخش
«افقها» جایزه بهترین بازیگر مرد را از آن خود
کند .جایزه بهترین کارگردانی نیز در همین
بخش به وحید جلیلوند رسید .این فیلم به
عنوان نماینده ایران در اسکار معرفی شد اما
به فهرست نامزدهای بهترین فیلم خارجی
اسکار راه پیدا نکرد .خاطره خوب از اولین
همکاری نوید محمدزاده و برادران جلیلوند،
باعث شده نسبت به این همکاری دوباره آنها
خوشبین باشیم.
▪«قورباغه» در راه است

گفتیم نوید محمدزاده در ســال  ،98سال
پربار و موفقی را سپری کرد ،او اکنون در سال
 99هم روزهای احتما ًال درخشانی را پیش رو
خواهد داشت .سریال «قورباغه» در راه است
و این بازیگر امسال اولین حضور در نمایش
خانگی را تجربه خواهد کرد .قرار بود زودتر از
اینها یعنی اوایل سال جدید منتشر شود اما
به دلیل شیوع کرونا این زمان به تعویق افتاد.
باتوجه به سابقه هومن سیدی ،پیشبینی
این موضوع که سریال «قورباغه» اثر متفاوت و
باکیفیتی خواهد بود سخت نیست .اطالعات
خاصیازجزئیاتاینمجموعهمنتشرنشدهاما
بنابر تیزری که از سریال منتشر شده میتوان
گفت ،این مجموعه فضای معمایی و اکشن
دارد و با تولیدات سا لهای اخیر در مدیوم
نمایش خانگی متفاوت است .بازی در فیلم
«شب ،داخلی ،دیــوار» هم دومین اتفاق مهم
در زندگی حرفهای اوست که باعث میشود
سال  99بــرای نوید محمدزاده سال بسیار
مهمی باشد.

طناز طباطبایی فیلم کمدی
«میلیونر میامی» به کارگردانی
مصطفی احمدی را در نوبت
توزیع در نمایش خانگی دارد.
این فیلم آذرماه سال  97اکران
شد و با فروش تقریبا یک میلیارد تومانی ،در گیشه
موفق نبود.
محمدحسین لطیفی در برنامه
رادیویی«پشتصحنه»،بااشاره
بــه ممیز یهای زی ــاد سریال
«قلب یخی» ،درباره جدایی از
این سریال در فصل سوم گفته
اســت که او ،تهیهکننده و سرمایهگذار دچار
اختالف شدند.
نگار جواهریان با فیلم «دوئت»
اثرنویددانشدرنمایشخانگی
دیده خواهد شد .این فیلم پیش
از شیوع کرونا اکــران شد ،اما
سازندگان آن ترجیح دادند به
دلیل طوالنی شدن تعطیلی سینماها ،فیلم را به
نمایش خانگی بفرستند.
کاوه خداشناس شبهای قدر
بازپخش سریال «وقــت صبح»
ساخته جواد میرزاآقازاده را از
شبکه یک روی آنتن دارد .او در
این سریال نقش یک روحانی
را بازی میکند .قرار بوده قسمت اول مجموعه
دیشب پخش شود.
لــیــا بــلــوکــات در راســتــای
همراهی پویش عصر همدلی
مــســابــقــه «عـــصـــر جـــدیـــد»،
بستههای ارزاق ماه رمضان را
که توسط کمکهای مردمی
تهیه شده ،به خانوادههای بیبضاعت در مناطق
جنوب شهر تهران اهدا کرده است.

تلویزیون

آغاز مجدد پیشتولید «میجان»
کارگردان مجموعه «میجان» از شروع مجدد
پیش تولید این سریال و آغاز تصویربرداری دوباره
آن در ایام نزدیک خبر داد.
مرجان اشرفیزاده در گفتوگو با صبا ،درباره
آخرین وضعیت ساخت این مجموعه که با شیوع
ویروس کرونا تصویربرداری آن متوقف شده بود،
بیان کرد« :هم اکنون مجدد مشغول پیش تولید
این مجموعه شدهایم و به زودی تصویربرداری
آن را از سر میگیریم امــا تاریخ قطعی شروع
کار هنوز مشخص نیست ».وی در پاسخ به این
پرسش که تصویربرداری ادامه این سریال از کجا
آغاز میشود ،گفت« :بستگی به این موضوع دارد
که چه لوکیشنهایی بتوانیم پیدا کنیم .قطعا در
شمال کشور تصویربرداری داریم اما این که چه
میزان از کار در شمال انجام میشود و چه مقدار از
آن در اطراف تهران میتوانیم گزینه مناسب پیدا
کنیم ،بستگی به شرایط پیش تولید جدید دارد».
کارگردان «میجان» درباره این مجموعه گفت:
«این سریال یک ملودرام عاشقانه است که در
بستر تاریخ معاصر میگذرد .همچنین قدری
از نگارش این مجموعه مانده بود که مشغول آن
بودیم و به پایان رساندیم».
به گفته اشرفیزاده ،قرار است چند بازیگر جدید
در ادامه راه به این مجموعه اضافه شوند که در
صورت قطعی شدن اسامی آنها اعالم میشود.
وی با اشاره به این که قطعا کنداکتور ماه رمضان
فرصت بسیار خوبی برای نمایش سریال بود،
بیان کــرد« :آنتن بعدی بستگی به شــروع کار
ما و تمام کــردن آن با کیفیت الزم دارد .شاید
برای من سازنده اولویت این باشد که کارم را در
بهترین شکل به سرانجام برسانم یعنی با یک پس
تولید خوب و منطقی بتوانم روی مراحل مونتاژ،
موسیقی،صداگذاریواصالحرنگنظارتکامل
داشته باشم و پکیج کاملی را تحویل بدهم .از آن
جا که توجه به جزئیات در این سریال مهم است
امیدوارم زمانی پخش شود که همه شرایط برای
آن مهیا باشد».
بهروز شعیبی ،الهام کردا ،لیندا کیانی ،امیررضا
دالوری ،پرویز فالحی پــور ،مریم بوبانی ،رویا
حسینی ،گیتی قاسمی ،سیاوش چراغی پور،
رها خدایاری ،وحید آقاپور ،مجید پتکی ،معصومه
قاسمی پور ،فریده دریامج ،محمدعلی فرمند،
شهروز آقایی پور ،مریم شعبانی ،رضا جوشنی،
مهدی فریضه و هاله گرجی و ...از بازیگران
«میجان» هستند.

