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سینمای جهان

سریال تازه «بتمن» در اچبیاو
ساخت سریالی از دنیای بتمن برای اچبیاو در
دستور کار قرار گرفت.به گزارش مهر ،سرویس
استریم اچبیاو مکس قصد دارد سریالی درام از
شهر گاتهام و فضای پلیسی آن با همکاری مت
ریوزوترنسوینتربسازد.اینسریالکهاسپینآف
جدیدی با تمرکز بر جرم و جنایت در شهر گاتهام
اســت ،هنوز عنوانی نــدارد و در همان فضایی
میگذرد که ریوز برای فیلم بلند «بتمن» با بازی
راب ــرت پتینسون خلق میکند .ایــن نخستین
قــراردادی است که ریوز با شرکت بــرادران وارنر
میبنددودرآنبهعنوانتهیهکنندهحضورخواهد
داشــت .مت ریــوز از این پــروژه به عنوان فرصتی
شگفتانگیزیادکردهکهکمکمیکندهمدنیای
بتمنکهدرفیلمسینماییخلقشده،گسترشیابد
و در عین حال به نوعی تعمیق شود و هم جزئیات
بیشتریازآنارائهشود.

تکذیب ابتالی عوامل پشت صحنه
«دنیای ژوراسیک» به کرونا

شرکت یونیورسال فیلم بــرداری پروژه «دنیای
ژوراسیک :قلمرو» را از سر گرفته و توقف تولید به
دلیل موارد مثبت کرونا در میان اعضای سازنده
فیلم را تکذیب کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج ــوان ،سخنگوی شرکت یونیورسال اعــام
کرد :هر گزارشی که اعالم میکند تولید فیلم
سینمایی «دنیای ژوراسیک» به تعویق افتاده ،
به طور قطع غلط است .این پروژه روز پنجم فیلم
بــرداری خود را پشت سر میگذارد و ما از این
که دوبــاره جلوی دوربین چنین پروژه عظیمی
میرویم ،بسیار هیجا نزده هستیم .تعدادی
از رسانههای انگلیسی روز جمعه گزارش داده
بودند که بعد از آغاز تولید این فیلم سینمایی
در تاریخ  ۶ژوئیه در استودیوی پاینوود ،تست
ابتالی چندین نفر از عوامل این پروژه به بیماری
کرونا مثبت اعالم شده است.مراحل پیشتولید
این پروژه که بودجه سنگینی دارد ،در ماه مارس
با شیوع جهانی ویروس کرونا متوقف شده بود.
زمانی که تولید این فیلم متوقف شد چهار هفته
به آغاز فیلم برداری که گفته میشود  ۲۰هفته به
طول میانجامد ،باقی مانده بود .این فیلم برای
اکــران در تاریخ  ۱۱ژوئن  ۲۱( ۲۰۲۱خرداد
 )۱۴۰۰برنامهریزی شده است.
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گروه سینما و تلویزیون -با اوجگیری شیوع
ویروس کرونا در روزهای اخیر ،ضبط برنامه
استعدادیابی «عصر جدید» مجدد متوقف
میشود.
به گزارش ایسنا ،احسان علیخانی تهیهکننده
و مجری برنامه «عصر جدید» با انتشار یک
استوری در صفحه اینستاگرامش از متوقف
شدن ضبط این برنامه برای بار دوم خبر داد.
متن ایــن پیام به ایــن شــرح اســت« :بــه دلیل
رعــایــت هــر چــه بیشتر و بهتر پروتکلهای
بهداشتی و حفظ سالمتی شما ،ضبط مسابقه
استعدادیابی «عصر جدید» متوقف می شود و
استودیوی برنامه از پنج شنبه ( ۱۹تیر ماه) تا
اطالع ثانوی تعطیل است ».ویروس کرونا پیش
از این نیز سازندگان مسابقه «عصر جدید» را
یکبار به تعطیلی برنامه و یکبار به ضبط بدون
تماشاگر وادار کرده بود.
ضبط «عصر جدید» در حالی متوقف می شود

توقفضبط«عصرجدید»

که احسان علیخانی سه روز قبل ،با انتشار
خبری از ضبط فصل دوم برنامه تلویزیونی
«عصر جدید» خبر داده و تاکید کــرده بود،
«بـــه مــنــظــور ســامــت شــرک ـتکــنــنــدگــان و

تماشاگران ایــن برنامه ،تمام پروتکلهای
اعالمی ستاد ملی مقابله با کرونا از جمله
ماسک اجباری در هنگام ضبط برنامه رعایت
میشود ».او همچنین گرفتن تست کرونا از

شرکتکنندگان برنامه «عصر جدید» را یکی از
تمهیدات ،برای مقابله با این بیماری بیان کرده
بود .با این حال با باال رفتن آمار ابتال و مرگ و
میر ناشی از ویروس کرونا در کشور ،ضبط عصر
جدید فعال منتفی شد.
روابـــط عمومی پـــروژه اعـــام کـــرده اســت:
«قسمتهای اول و دوم از دور دوم این رقابت،
اوایــل تیرماه و پیش از دستورالعمل وزارت
بهداشت مبنی بر استفاده اجباری از ماسک
در تمام مکانهای مسقف و عمومی ضبط
شده که شنبه و یک شنبه ۲۱ ،و  ۲۲تیر ،روی
آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت .قسمتهای
سوم و چهارم از دور دوم هم ،با رعایت تمام
موازینبهداشتیاعمازضدعفونیکردنکامل
لوکیشن،حفظفاصلهفیزیکیبینتماشاگران
و استفاده همگان از ماسک در تمام ساعات
حضور در استودیوی برنامه و هنگام ضبط،
تولید شده که هفته آینده پخش خواهد شد».

بازیگرانجدید ،برگهایبرنده«گشت»3

حضورامیرجعفریوبهنامبانیچهتاثیریدرفیلمسعیدسهیلیخواهدداشتوآیامیتوانندجایخالیحمیدفرخنژادرا پرکنند؟
مائدهکاشیان-یکیازفیلمهاییکهبهپشتوانه
استقبال مخاطب و فروش خوب در گیشه ،در
قسمتهای دوم و سوم ادامه پیدا کرده ،فیلم
«گشت ارشــاد» به کارگردانی سعید سهیلی
است که این روزها قسمت سوم آن در حال فیلم
برداری است .این فیلم اولینبار سال ،90روی
پرده سینماها اکران شد و با فروش حدود یک و
نیم میلیاردی ،به فروش بسیار باالیی در گیشه
دست یافت .پنج سال بعد ،قسمت دوم فیلم با
نام«گشت»2ساختهشدوبازهمموفقیتتجاری
کسبکرد.اکنونقسمتسومفیلم،پسازچهار
سال،باغیبتبازیگراصلی،یعنیحمیدفرخنژاد
و با حضور بازیگران جدید در حال تولید است.
کدام چهرهها به «گشت  »3پیوستهاند و اضافه
شدن آنها چه تاثیری در کیفیت و فروش فیلم
خواهدداشت؟

امیر جعفری
امیر جعفری در سینما و تلویزیون ،آثار کمدی
مختلفی بازی کرده و با ستارههایی مانند رضا
عطاران و جــواد عزتی زوج کمدی موفقی را
تشکیل دادهاست؛بنابراینبا توجهبهسابقهای
که این بازیگر دارد ،حتم ًا به سهم خودش ،تأثیر
مثبتی روی بار کمدی فیلم خواهد داشت؛ اما
بعید است که بتواند جای حمید فرخنژاد را پر
کند .البته قرار نیست جعفری به جای کاراکتر
«عباس»بهایفاینقشبپردازد؛اونقشمستقلی
دارد ،اما به هرحال حمید فرخنژاد به عنوان
بازیگر اصلی فیلم ،در این قسمت حضور ندارد
و بعید است که این خالء بتواند با حضور امیر
جعفری پر شود .زوج کمدی «حسن» با بازی
ساعد سهیلی و «عطا» با بازی پوالد کیمیایی در
این فیلم ،در کنار شخصیت «عباس» ،لحظات
کمیکزیادیایجادمیکردندواکنوندرغیبت

حضور او را در فیلم جذاب کند .هرچند که این
موضوع کام ً
ال به کیفیت بازی این خواننده در
فیلم بستگی دارد و اگر حضور راضیکنندهای
درفیلمنداشتهباشد،ضربهسنگینیبه«گشت
»3خواهدزد.

او ،بار کمدی فیلم بیشتر روی دوش «حسن» و
«عطا»افتادهاست.

بهنام بانی
بهنام بانی خواننده موسیقی پاپ ،یکی دیگر از
بازیگران جدید فیلم است که در قسمت سوم
ایفای نقش میکند .این اولین حضور بهنام
بانی در عرصه بازیگری است و پیش از «گشت
 ،»3سابقهای در بازیگری از او سراغ نداریم.
نقشآفرینیبهنامبانیدراینفیلم،اتفاقتازهای
استکهخوداوو«گشت»3رابیشترزیرذرهبین
خواهد برد .قطع ًا حضور بانی در فیلم ،عالوه بر
عالقهمندانسینما،برایطرفداراناینخواننده
نیز،ایجادکنجکاویخواهدکردوبرایهواداران
او هم ،انگیزه خوبی برای تماشای فیلم است.
هرچند که حمید فرخ نــژاد غایب اصلی فیلم
محسوبمیشود،اماحضوربهنامبانیمیتواند
برگ برنده مهمی برای «گشت  »3باشد .طبق
اخباری که از فیلم منتشر شده است ،داستان

فیلم بیارتباط به موسیقی نیست و «حسن» و
«عطا»دراینقسمت،قصددارندآلبومموسیقی
خودرامنتشرکنند.آنهااتفاقیبایکزمیندار
بزرگکهنقشاورابهنامبانیایفامیکند،آشنا
میشوندواینآشنایی،سرآغازماجراهاییبرای
آنها میشود .ارتباط قصه فیلم با سابقهای که
درواقعیتازبهنامبانیدرذهنداریم،میتواند

ریحانه پارسا
ریحانه پارسا سومین بازیگر جدیدی است که به
جمع بازیگران «گشت  »3اضافه شده و در این
فیلم بازی کرده است .او با فیلم کمدی «خوب
بد جلف :ارتــش ســری» به کارگردانی پیمان
قاسمخانی،واردسینماشدوپسازاینفیلم،همه
انتخابهاییکهداشته،مانند«رقصنده»اثربهمن
گودرزی«،کوسه»ساختهعلیعطشانیو«گشت
،»3کمدیبودهاست.ازمیاناینچهارفیلم،تنها
«خوب بد جلف :ارتش سری» اکران شده و سه
فیلمدیگردرمرحلهفیلم برداریهستند.ریحانه
پارسادرفیلم«ارتشسری»نتوانستبهعنوانیک
بازیگر کمدی توانایی خود را نشان دهد و در آن
فیلمبازیگربامزهاینبود،بههمیندلیل،چندان
نمیتوان به تاثیر مثبت حضور او در فیلم «گشت
»3امیدداشت.

چهره ها و خبر ها
مهتاب کرامتی برای بازی در
فیلم «صحنهزنی» به کارگردانی
علیرضا صمدی جلوی دوربین
رفته اســت .او به تازگی فیلم
«بهت» ساخته عباس رافعی را
در سینمای آنالین داشت که آمار فروش مناسبی
نداشت.
بهروز شعیبی در جمع اعضای
شــــــورای س ــی ــاســتگ ــذاری
چــهــاردهــمــیــن جــشــنــواره
فــیــلــم کــوتــاه رضــــوی حضور
دارد .عــاوه بر او محمدعلی
باشهآهنگر نیز جــزو اعضاست .ایــن رویــداد
سینمایی زمستان امسال برگزار میشود.
الهام پاوهنژاد گویندگی کتاب
صوتی «قصه زندگی مــن» به
نویسندگی مریلین مونرو را
برعهده داشته است .او پیش از
این ،کتاب صوتی «مادر» نوشته
لیوبا ورونکوا را نیز روایت کرده بود.
ب ــه ــروز افــخــمــی ایـــن روزهـــا
در روســـــتـــــای درازنــــــــوی
اس ــت ــان گــلــســتــان ،مشغول
تصویربرداری سریال «رعــد و
بــرق» اســت .ایــن سریال ویژه
رمضان  1400تولید میشود و شهرام قائدی و
مهدی زمینپرداز از بازیگران آن هستند.
بهارهکیانافشاربهزودیبافیلم
«بیوزنی» به کارگردانی مهدی
فرد قــادری در سینمای آنالین
دیده خواهد شد .این فیلم که از
اسفند 98اکرانشدهبود436،
میلیونتوماندرگیشهفروختهاست.
پژمانبازغیفیلم«خانهدیگری»
بهکارگردانیبهنوشصادقیرا
درنوبتتوزیعدرنمایشخانگی
دارد .او همچنین فیلم «سلفی
بــا دمــوکــراســی» ساخته علی
عطشانیوفیلم«کودکبازیوو»راآمادهاکراندارد.

