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بازگشتگلزار با «گیسو»

تلویزیون

محمدرضا گلزار پس از یک سال فاصله از سینما و بازیگری ،در فصل دوم سریال «عاشقانه» بازی میکند

«زیرخاکی» امشب تمام میشود
آخرین قسمت از مجموعه تلویزیونی «زیرخاکی»
 31اردیبهشت روی آنتن میرود.
به گزارش روابط عمومی شبکه یک ،نوزدهمین و
آخرین قسمت از سریال طنز «زیرخاکی» امشب
از شبکه یک پخش خواهد شد .این سریال به
کارگردانی جلیل سامان و تهیهکنندگی رضا
نصیرینیا که شبهای ماه مبارک رمضان روی
آنتن مـیرود ،داستان مردی به نام «فریبرز» را
روایت میکند که به هوای پولدار شدن یکشبه،
به دنبال یافتن عتیقه و آثار زیرخاکی است و طی
سریال ناخواسته درگیر ماجراهایی میشود.
پژمانجمشیدی،ژالهصامتیوهادیحجازیفراز
بازیگراناینمجموعههستند.همچنینپنجشنبه
اول خرداد حدود ساعت  22پشت صحنه سریال
«زیرخاکی» پخش میشود .جمعه دوم خرداد نیز
خالصه قسمتهای  15تا  19این سریال روی
آنتن شبکه یک میرود .از روز سهشنبه  6خرداد
هممجموعهتلویزیونی«پرگار»بهکارگردانیشهرام
شاهحسینیازاینشبکهبهنمایشدرمیآید.

مــائــده کاشیان  -حـــدود یــک ســال پیش
محمدرضا گلزار با انتشار عکسی در صفحه
اینستاگرام خود ،از امضای قرارداد فصل دوم
سریال «عاشقانه» خبر داد و حضورش در این
سریال قطعی شده بود ،اما آغاز پیشتولید
فصل جدید با نام «گیسو» و انتشار خبر رسمی
پیوستن گلزار به این سریال در رسانهها ،مهر
تاییدی بر آن خبر بود که تابستان سال گذشته
از سوی محمدرضا گلزار اعالم شد.
▪شکست با «برنده باش»

سال  ،98اولین حضور محمدرضا گلزار در
قاب تلویزیون به عنوان مجری و فروش خوب
فیلم «رحمان  »1400در گیشه میتوانست
برای این بازیگر اتفاقات مهمی را رقم بزند،
اما اوضاع با توقف پخش مسابقه «برنده باش»
و توقیف فیلم «رحمان  »1400در ابتدای راه
اکران ،طور دیگری پیش رفت« .برنده باش»
طبق فتوای مراجع تقلید مصداق «شبه قمار»
شناخته شد و «رحمان  »1400به دلیل اکران
نسخهای از فیلم که ممیزی در آن اعمال نشده
بود ،از پرده پایین کشیده شد .البته این فیلم
و اجرای گلزار در آن مسابقه ،مورد انتقادات
فراوانی بود و گلزار از نظر حرفهای به توفیق
خاصی دست نیافت ،اما او با «برنده باش»
و «رحــمــان  »1400میتوانست در جذب
مخاطب و فروش در گیشه ،شکست نخورد.
▪فروش  33میلیاردی در گیشه

تغییر نام سریال جواد رضویان
«نیوجرسی» در آستانه کلید خوردن ،نامش را به
«صفر بیست و یک» تغییر داد.
به گــزارش تسنیم ،مجموعه تلویزیونی «صفر
بیست و یک» به کارگردانی سید جواد رضویان
و سیامک انصاری و تهیهکنندگی مهدی فرجی
ساختهمیشود.فیلمنامهاینمجموعهتلویزیونی
کمدی که پیش از این «نیوجرسی» نام داشت ،
توسط شبنم وثوقی و هدی ایزدی نوشته شده
است .مجموعه تلویزیونی «صفر بیست و یک»
به کارگردانی مشترک سیدجواد رضــویــان و
سیامک انصاری و تهیهکنندگی مهدی فرجی
در چند فصل بــرای پخش از شبکه سوم سیما
ساخته میشود .به زودی بعد از پایان پیشتولید
و مشخص شدن عوامل پشت دوربین و بازیگران
تصویربرداری سریال آغاز میشود.
جواد رضویان و سیامک انصاری حدود دو دهه
است که باهم در پروژ ههای مختلف سینمایی
و تلویزیونی مثل «در حاشیه»  1و« ،2شوخی
کردم»« ،جایزه بزرگ»« ،پاورچین» و«زهرمار»
همکاری داشتهاند.

سینمای جهان

آدام سندلر در درام بسکتبالی
نتفلیکس
بعد از همکاری موفقیتآمیز شرکت نتفلیکس و
آدام سندلر در «جواهرات تراشنخورده» ،پروژه
ساخت درامــی دیگر با موضوع بسکتبال بین
آنها کلید خورد.
به گــزارش صبا ،آدام سندلر به پــروژه Hustle
شرکت نتفلیکس به کارگردانی جرمیا زاگار و
تهیهکنندگی لبرون جیمز فوق ستاره دنیای
بسکتبال حرفهای آمریکا پیوست .در این درام،
سندلر نقش استعدادیاب و آنالیزور بسکتبالی
را بــازی میکند کــه بــه ناحق از باشگاه خود
اخراج شده است .او بعد از این ماجرا ،ستارهای
بااستعداد را در خــارج از کشور پیدا می کند و
قصد دارد با آوردن او به آمریکا و لیگ NBAاز خود
اعاده حیثیت کند.
همکاری موفقیتآمیز اخیر ابررسانه محتوای
آنالین جهان و آدام سندلر در فیلم «جواهرات
ترا شنخورده» منجر به این شد که نتفلیکس،
با امضای قــراردادی ،متعهد به ساخت چهار اثر
دیگر با این ستاره هالیوودی شود« .جواهرات
ت ــراشن ــخ ــورده» درام جــنــایــی پــرفــروشــی به
کارگردانی بــرادران سفدی است و داستان آن
درباره جواهرفروش معتاد به قماری در نیویورک
اســت که باید هرچه زودتــر با فــروش جواهری
ارزشمند ،قرضهای خود را تسویه کند.
به جز این پروژه جدید ،نتفلیکس و سندلر قرار
استبرایساختفیلمیخانوادگیبانامHubie
 Halloweenو با حضور ستارگانی چون کوین
جیمز ،ری لیوتا ،مایا رودولف و شکیل اونیل ،با
یکدیگر همکاری کنند.

گلزار سال  ،98با دو فیلم «رحمان »1400
ساخته منوچهر هادی و «ما همه با هم هستیم»
به کارگردانی کمال تبریزی روی پرده سینما
دیده شد که هرکدام به ترتیب حدود  22/5و
 10/5میلیارد تومان در گیشه فروختند .او
پس از تجربه ناموفق این دو فیلم ،سال گذشته
در هیچ فیلمی ایفای نقش نکرد .گذشته از
کیفیت فیلمها« ،رحــمــان »1400به دلیل
توقیف و «ما همه با هم هستیم» به علت رقم
فــروش پایین نسبت به حضور تعداد زیادی

از ستار ههای سینما در فیلم ،تجربههای
ناموفقی در کارنامه گلزار به حساب میآیند.
▪دوری از سینما

محمدرضا گلزار در طول یک سال گذشته
که از سینما فاصله گرفت ،بیشتر به سمت
موسیقی رفت .او تابستان  98در شهرهای
مختلف ایران کنسرت برگزار کرد و آبانماه هم
کنسرت پرحاشیهای در لسآنجلس داشت.
او همچنین تــک قطعهای بــه نــام «ساحل»
را هم منتشر کــرد .انتشار مطالبی دربــاره
فروش نرفتن بلیتهای کنسرت او در اوایل
بلیتفروشی ،باعث شد از سوی مخالفان و
منتقدانش مــورد هجمه قــرار بگیرد .گرچه
این بازیگر در فیلم تــازهای بازی نکرد اما در
عرصه موسیقی حضور پرسروصدایی داشت
و درگیر حواشی شد .به تازگی صحبتهای
وحید یامینپور درباره دستمزد باالی او برای
اجرای مسابقه «برنده باش» بار دیگر نام او را
بر سر زبانها انداخت و مورد انتقادات تازهای
قرار گرفت.
▪موفقیت «گیسو» در هالهای از ابهام

اکنون گلزار پس از یک سال به نمایش خانگی
بازگشته و دوبــاره با ایفای نقش در سریال
«گیسو» فعالیت خود را در عرصه بازیگری
ادامــه خواهد داد اما فاصله یک سالهاش از
سینما طوالنیتر خواهد شد .نقش گلزار در
سریال «عاشقانه» شخصیت ویژه یا متفاوتی
نبود که مستقل از سریال میان مخاطبان
محبوب باشد .مجموعه ویژگیهای سریال،
بازیگران ،شخصیت محبوبی مانند «پیمان»
با بازی هومن سیدی و قصه ،همه و همه باعث
جذابیت این سریال و استقبال مخاطبان از
آن شده بود .عالوه بر این ،فصل دوم سریال
«عاشقانه» با تغییراتی نیز همراه خواهد
بود .یکی از این تغییرات غیبت مهناز افشار
و جایگزین شــدن یــک بازیگر دیگر اســت.
هنوز دربــاره حضور هومن سیدی در نقش

طبق اعالم معاون ارزشیابی و نظارت سازمان
سینمایی با مخالفت ستاد ملی مقابله با کرونا،
بازگشایی سینماها که پیشتر اعالم شده بود
همزمان با عید فطر خواهد بود ،منتفی شد.
محمدمهدی طباطبایینژاد معاون ارزشیابی
و نظارت سازمان سینمایی در گفتوگو با
مهر درباره آخرین تصمیمات مربوط به زمان
بازگشایی سینماها گفت« :سینماها در عید
فطر بازگشایی نمیشوند .ستاد کرونا هم هنوز
بهمااجازهبازگشاییراندادهاستوبایدببینیم
موقعیت بعدی چه زمانی فراهم میشود ».وی
ادامه داد« :البته در میان شهرهایی که وضعیت
شان از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا سفید
اعالم شده است ،آنهایی که سینما دارند یا
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حمید فــرخنــژاد طی روزهــای
آینده با فیلم کمدی «میلیونر
میامی» اثر مصطفی احمدی به
نمایش خانگی میآید .او فیلم
«میجر» را که به تازگی مراحل
فنیاش تکمیل شــده ،در مقام تهیهکننده و
بازیگر ،آماده اکران دارد.
حــامــد بــهــداد تهیهکنندگی
آلــبــوم موسیقی «بــادیــات» به
خــوانــنــدگــی و آهــنــگ ســازی
امیرحسین شورجه را برعهده
داشته است .این آلبوم دوشنبه
منتشر ش ــده .وی در زمینه خوانندگی هم
تجربههایی دارد.

«پیمان» خبری منتشر نشده ،اما بخش مهمی
از جذابیت سریال به حضور او بستگی دارد و
اگر این بازیگر و شخصیت در فصل دوم حذف
شــود ،تاثیر منفی زیــادی بر سریال خواهد
گــذاشــت .بنابراین نــمـیتــوان بــه پشتوانه
محبوبیت فصل اول «عاشقانه» ،از همین
حاال «گیسو» و تجربه تازه گلزار را در نمایش
خانگی ،موفق دانست.
▪بازیگر ثابت آثار منوچهر هادی

سریال «گیسو» پس از «عاشقانه»« ،آینه بغل»
و «رحــمــان  ،»1400چهارمین همکاری
محمدرضا گلزار با منوچهر هادی خواهد بود.
او در همه آثاری که هادی در سالهای اخیر
ویژه سینما و نمایش خانگی ساخته  ،ایفای
نقش کــرده اســت و انتخاب ثابت منوچهر
هــادی بــوده اســت .به جز «گیسو» که هنوز
ساخته نشده ،برای گلزار بازی در همه این
فیلم ها و سریا لها ،از نظر میزان فروش در
گیشه و استقبال مخاطب ،نتیجهبخش بوده
است و احتماال به همین علت این همکاری
تکرار شده است .در میان ساختههای اخیر

منوچهر هادی ،تنها مورد استثنا که گلزار در
آن هیچ نقشی ندارد ،سریال «دل» است که
اتفاقا قرار بود ابتدا این بازیگر نقش شخصیت
«آرش» را ایفا کند اما طبق گفته هــادی ،به
دلیل مشغولیتی که گلزار داشــت از بازی
در این سریال کنار هگیری کرد و در نهایت
حامد بهداد جایگزین وی شــد .اتفاقا این
انصراف به نفع محمدرضا گلزار تمام شد،
چون سریال «دل» از همان ابتدا تا همین امروز
که  21قسمت از آن توزیع شــده ،به دالیلی
مانند ضعف قصه ،بازی بازیگران ،ریتم کند
و کلیشهای بــودن مــورد انتقادهای فــراوان
مخاطبان سریال بوده و نظر مثبت آنان را جلب
نکرده است .عالوه بر این ،اگر گلزار در نقش
«آرش» بازی میکرد ،پس از «عاشقانه» دوباره
در نقش همسر ساره بیات دیده میشد و این
زوج تکرار میشدند ،بنابراین تجربه ناموفق
دیگری در کارنامه او ثبت میشد .حضور
محمدرضا گلزار در «گیسو» حداقل به این
دلیل که ادامه مجموعه محبوب «عاشقانه»
است ،میتواند بازگشت امیدوارکنند هتری
برای او باشد.

بازگشاییسینماهادرعیدفطرمنتفیشد
امکان سینما سیار را دارند ،میتوانند به این
کار اقدام کنند ولی ما پیگیر بودیم تا بتوانیم در
عید فطر بازگشایی کامل سینماها را با رعایت
پروتکلداشتهباشیمکهفع ً
الامکانپذیرنیست
و سینماها همچنان بسته خواهند بود ».وی
افزود « :ما با احتماالت مختلفی روبهرو هستیم
و تالش میکنیم در این زمینه به جمعبندی
برسیم .دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی هم پیشنهادهای خود را که همان
ضوابط  ۱۵گانه کارگروه آسیبهای سینما
بود ،به ستاد مقابله با کرونا ارائه دادند و آن
دوستان هم بررسی کردند البته آن طور که
من اطالع دارم مجموعه ستاد مقابله با کرونا
خودشان هم مطالعات بیشتری انجام دادهاند

چهره ها و خبر ها

اما این که در عید فطر بازگشایی نخواهیم
داشــت ،قطعی اســت .در مرحله بعد اولین
احتماالت بازگشایی بعد از نیمه خرداد یا پایان
خرداد خواهد بود».
طباطبایینژاد بیان کــرد« :اگــر نگاهی به
بازگشایی سینماها در کشورهای دیگر هم
بیندازیممتوجهمیشویمکهتقریب ًاهمهشرایط
ما را دارند .برای مثال در فرانسه ماه سپتامبر
به این منظور اعالم شده یا استرالیا با شرایط
محدودی بازگشایی داشته است یعنی همه
کشورها شرایط مشابهی دارند».
وی گفت« :به تازگی دو تست تجمعی انجام
شده که ستاد مقابله با کرونا باید جوابش را
دریافت کند .در این صورت احتمال این که

سینماها با قید رعایت پروتکل و محدودیت
ظرفیت ،بازگشایی شوند ،برای نیمه خرداد
به بعد وجــود دارد .اکنون هیچکدام از ما
نمیتوانیم خبر قطعی دربــاره پایان تعطیلی
سینماها بدهیم چون هیچ کس اطالعی ندارد
حتی خود ستاد هم به ما خبر قطعی نمیدهد.
باید بازخوردهای بیرونی گرفته شود .برای
مثال باید تعداد مبتالیان مشخص شود چون
به تازگی تجمعات آزادتــر شده و مساجد به
طور محدود بازگشایی شدهاند بنابراین باید
بازخورد این اتفاقات گرفته شود ،اگر دیدند
شرایط پرمخاطره نیست  ،یک گــام به جلو
میروند و ممکن است در این مرحله سینما در
اولویت قرار بگیرد».

مــســعــود فــراســتــی ای ــن هفته
مــهــمــان بــرنــامــه «دورهــمــی»
خواهد بود .او تا به حال مهمان
این برنامه نبوده و برای اولین
بار در برنامه «دورهمی» دیده
میشود .فراستی دوشنبهها به برنامه «کتابباز»
میآید.
علی ضیا به زودی با سری جدید
برنامه «فرمول یک» به تلویزیون
بازمیگردد .این برنامه اواخر
اسفند ماه تا عید نــوروز ،ویژه
تحویل سال  99روی آنتن بود و
احتماال از نیمه خرداد پخش خواهد شد.
مـــهـــراوه شــریــف ـینــیــا امـــروز
همزمان بــا روز ملی اهــدای
عضو در جشن نفس شرکت
م ـیکــنــد .ایـــن جــشــن بــدون
حضور تماشاگران و به صورت
آنالین در تلویزیو نهای اینترنتی و سرویس
ویاودی فیلیمو ،قابل تماشاست.
آرش مجیدی تصمیم دارد پس
از عید فطر ،از طریق پخش زنده
اینستاگرام خود ،به سواالتی
کــه کــاربــران دربــــاره سریال
«سرباز» در صفحه او نوشتهاند،
پاسخ بدهد« .سرباز» از شبکه سه در حال پخش
است.
مهدی کوشکی همزمان با از
سر گرفته شدن تصویربرداری
سریال «آقازاده» ساخته بهرنگ
توفیقی ،بــرای بــازی در این
مجموعه جلوی دوربین رفته.
کــاوه خداشناس نیز دیگر بازیگر جدید این
سریال است.
فرشته حسینی بــه زودی با
سریال «قورباغه» به کارگردانی
ه ــوم ــن س ــی ــدی بـــه نــمــایــش
خانگی میآید .این بازیگر اهل
افغانستان ،یکی از نقشهای
اصلی این مجموعه را ایفا کرده است.

