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هـنــرپیشهها

چهره ها و خبر ها
حمید فرخنژاد پس از چند سال
دوری از نمایش خانگی ،به این
رسانه بازگشته و قرار است در
سریال «پاپ؛ میدان سرخ» اثر
ابراهیم ابراهیمیان ،بازی کند
و با مهتاب کرامتی و آزاده صمدی همبازی شود.

درچالشکارگردانی

شکایت مارادونا
از کارگردان «دست خدا»
درحالیکهچندروزپیشاعالمشدپائولوسورنتینو
کارگرداننامدارایتالیاییمیخواهدفیلمیباعنوان
«دستخدا»بسازد،گفتهشدهمارادوناقصددارداز
اینکارگردانشکایتکند.
به گزارش مهر ،ماتیاس مورال وکیل دیهگو مارادونا
فوتبالیستمشهورآرژانتینیگفتهاستاینبازیگر
احتما ًالعملیاتیقانونیرادربرابرفیلمسازایتالیایی
پائولوسورنتینودرپیشمیگیرد.سورنتینوچندروز
پیشگفتهبودقصدداردفیلمیباعنوان«دستخدا»
رابراینتفلیکسبسازد.نمایندهحقوقیمارادونادر
تعطیالتآخرهفتهدرتوئیتراعالمکردازآنجاکهاز
مارادونابرایساختاینفیلماجازهگرفتهنشده،وی
برای استفاده از تصویر و هویتش در فیلم آنها را به
دادگاهمیکشاند.عنوانفیلمیادآورصحنهایاست
که مارادونا در مسابقات جام جهانی سال ۱۹۸۶با
ضربه دست به تیم انگلستان گل زد و بعد از عبارت
«دست خدا» برای این کار استفاده کرد.هفته پیش
نتفلیکساعالمکردهبوداینعنوانیکفیلمورزشی
نیست و ارتباطی هم با مــارادونــا نــدارد و در واقع
داستانیشخصیاستکهزندگیسورنتینودردوره
جوانی وی در دهه  ۱۹۸۰ناپل را به تصویر خواهد
کشید .این سرویس آنالین ،تا این لحظه پاسخی به
اظهارات وکیل مارادونا نداده است .روشن نیست
شکایت قانونی مارادونا چه تاثیری بر روند ساخت
اینفیلمداشتهباشد.

سینماهای هالیوود تعطیل شد
سینماهای ایالت کالیفرنیا به عنوان بزرگ ترین
بازارسینماییآمریکابهدلیلافزایشمواردابتالبه
ویروس کرونا دوباره تعطیل شد.به گزارش ایسنا،
سینماهای ایالت کالیفرنیا با دستور فوری «گوین
نیوسام»فرمانداراینایالتوبرایجلوگیریازشیوع
هرچهبیشترویروسکروناتعطیلشد.فرمانجدید
فرماندارایالتکالیفرنیاشاملهمهسینماهایواقع
در فضای بسته ،رستورانها ،باغ وحشها ،موزهها
و ...میشود .طی دو هفته اخیر ،مــوارد بستری
بیمارستانی در ایالت کالیفرنیا  ۲۸درصد و موارد
بستری در بخش مراقبتهای ویژه نیز  ۲۰درصد
افزایش داشته است.سینماهای آمریکا به دلیل
شیوع ویــروس کرونا به صورت سراسری از تاریخ
 ۲۰مارس (اول فروردین) تعطیل شدند اما برخی
ایالتها به تدریج و با ظرفیت کمتر فعالیت خود را
از سر گرفته بودند .منطقه لسآنجلس در ایالت
کالیفرنیا،بزرگترینبازارسینماییدرآمریکاست
و شامل منطقه معروف هالیوود نیز میشود که
پایگاه بسیاری از شرکت های بزرگ فیلم سازی و
سالنهای نمایش قدیمی از جمله محل برگزاری
مراسماسکاردرآنواقعشدهاست.

هادیحجازیفر،حمیدرضاآذرنگوستارهاسکندری
اولینسریالوفیلمسینماییخودراجلویدوربینخواهندبرد
مائده کاشیان -بعضی از بــازیــگــران پــس از
مدتی فعالیت در عرصه بازیگری و کسب تجربه،
وارد حوزههای دیگری مانند تهیهکنندگی و
کارگردانیمیشوندوفیلمخودراجلویدوربین
میبرند .نیکی کریمی ،فرامرز قریبیان ،مجید
صالحی و مهران احمدی از چهرههایی هستند
که بیشتر به عنوان بازیگر شناخته میشوند اما
تجربیاتی هم در زمینه کارگردانی فیلم یا سریال
دارند.بهتازگیبازیگراندیگریمانندحمیدرضا
آذرنــگ ،ستاره اسکندری و هــادی حجازیفر
نیز تصمیم گرفتهاند توانایی خود را در زمینه
کارگردانی محک بزنند و اولین فیلم خــود را
بسازند.

حمیدرضا آذرنگ

حمیدرضا آذرنگ معموال در کنار سینما ،حضور
پررنگی در تئاتر داشته و عالوه بر بازیگری ،در
زمینه نمایش نامهنویسی و کارگردانی تئاتر هم
فعالیت کرده است .تئاتر «خنکای ختم خاطره»
از معروفترین نمایشهایی است که روی صحنه
برده .نتیجه سالها فعالیت او در تئاتر ،جوایز و
افتخارات مختلفی بوده که تاکنون کسب کرده

اســت .این بازیگر تاکنون در فیلمهایی مانند
«غالمرضا تختی»« ،تنگه ابوقریب»« ،پیلوت»،
«آسمان زرد کمعمق» و «ملکه» ایفای نقش کرده
استوعالوهبربازیدرآثارغیرکمدیواجتماعی،
سابقهبازیدرسریالهایطنزیمانند«نون.خ»
و «آرماندو» را نیز دارد .آذرنگ پس از سالها بازی
درآثارسینمایی،اکنونقصددارداولینفیلمخود
بهنام«روزیروزگاریآبادان»رابسازد.قراراست
فیلم برداری این فیلم اواخر تابستان آغاز شود.
آذرنگ در خوزستان بزرگ شده و نخستین فیلم
او ،میتواند ادای دینی به این خطه از کشورمان
باشد.

ستاره اسکندری

ستاره اسکندری که بیشتر به عنوان بازیگر
شناخته میشود ،تصمیم دارد در اولین تجربه
کارگردانیخوددرسینما،فیلم«خورشیدآنماه»
رابهتهیهکنندگیمنوچهرمحمدیونوشتهسمیه
تاجیک ،جلوی دوربین ببرد .ستاره اسکندری
در طول سالهای فعالیت خود ،بیشتر در زمینه
بازیگری فعالیت و حضور خــود را همزمان در
سینما و تلویزیون حفظ کرده است .او پیش از این

فیلم ،کارگردانی دو تلهتئاتر را برعهده داشته و
تهیهکننده چند نمایش نیز بوده است بنابراین
سابقه زیادی در کارگردانی ندارد و ساخت یک
فیلم سینمایی بــرای او چالش مهم و جدیدی
خواهد بود .ستاره اسکندری به زودی مقدمات
ساخت این فیلم را که به تازگی مجوز ساخت آن
صادرشده،فراهمخواهدکرد.ازجزئیاتداستان
وبازیگراناینفیلمخبریمنتشرنشدهاست.

هادی حجازیفر

از شهرت هادی حجازیفر در عرصه بازیگری،
زمانزیادینمیگذرد امااودراینمدت،فعالیت
خودراتنهابهبازیگریمحدودنکردهاستوسال
گذشتهبانگارشفیلمنامه«آتابای»بهکارگردانی
نیکی کریمی ،اولین تجربه خود را در زمینه فیلم
نامهنویسیرقمزد.اوپسازاینتجربهجدیدخود،
درسالجدیدپابهعرصهکارگردانیگذاشتهوبه
سراغ ساخت یک سریال تلویزیونی رفته است.
هادیحجازیفرقصدداردیکمینیسریالهفت
قسمتی دربــاره زندگی شهید «مهدی باکری»
بسازد و عالوه بر کارگردانی این سریال ،نقش
شهید را ایفا کند .او پیش از این ،با بازی در فیلم

«ایستاده در غبار» ،تجربه بازی در نقش سردار
احمدمتوسلیانراهمداشتهاست.فعالیتهادی
حجازیفردرتلویزیونبهعنوانکارگردانیابازیگر
نشان میدهد او نیز جزو هنرمندانیاست که
همزمانباسینما،فعالیتخودرادرتلویزیونهم
پیگیریمیکند.
▪مسیرهمواربازیگرانبرایساختفیلم

اینروزهاهزینههایساختفیلمسینماییبسیار
باالرفتهوتولیدیکاثرگرانشدهاست،بههمین
دلیلجذبسرمایهوفراهمکردنبودجهساخت
یک فیلم ،نسبت به قبل سختتر شــده است.
افزایشهزینهتولیدوسختیهایجذبسرمایه،
باعثشدهکارگردانانجوانوکمترشناختهشده
برای ساخت فیلم خود با مشکالت زیاد و بحران
تامینبودجهروبهروباشندوحتینتوانندفیلمشان
رابسازندامابازیگرانبهواسطهشهرتیکهدارند،
مشکالت کمتری بــرای جذب سرمایه و مسیر
هموارتری برای تامین سرمایه تولید فیلم خود
دارنــد بنابراین شرایط ساخت فیلم برای آنها
بهترفراهممیشودوراحتترمیتوانندفیلمشان
رابسازند.

سینماوتئاتردرآستانهکمایمجدد
با اعالم استاندار تهران مبنی بر اعمال محدودیت یک هفتهای در
فعالیتمراکزفرهنگیوهنریهمچونسالنهایسینماوتئاتردر
پایتخت،احتمالتعطیلیگستردهترفعالیتهایهنریدرسراسر
کشورتشدیدشد.بهگزارشمهر،بالیموجدومشیوعویروسکرونا
باالخره دامن فعالیتهای هنری را هم گرفت و سالنهای سینما و
تئاتردرپایتختبراییکهفتهتعطیلشدتاپیشبینیهامبنیبرآغاز
دومیندورتعطیالتبلندمدتکلیهفعالیتهایفرهنگیوهنری
کشوربهتحققنزدیکترشود.
انوشیروانمحسنیبندپیاستاندارتهرانازاعمالمحدودیتهای

یک هفتهای در این استان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر
داد.ویدرتشریحمصادیقاینمحدودیتهاازسینما،تئاترومراکز
مشابه نیز نام برده است .این تصمیمات در پی بررسیهای علمی و
کارشناسیستادمقابلهباکرونایاستانتهرانوتأییدآندرکمیته
انتظامی،اجتماعیوامنیتیستادملیمبارزهباکرونااتخاذشدهوبنا
بهگفتهاستاندارتهران،درصورتتشدیدشیوعکروناامکانتمدید
اینتعطیلیهامنتفینیست.
بر این اساس کلیه سالنهای سینما و تئاتر در پایتخت که پس از
چهار ماه تعطیلی به دلیل موج اول کرونا ،از ابتدای تیرماه فعالیت

خودراازسرگرفتهبودند،درکمترازیکماهفعالیتهایشانمجدد
به وضعیت تعلیق درخواهد آمد .تعلیق فعالیت مراکز هنری در
پایتخت از آن رو حائز اهمیت است که بخش عمدهای از چرخه
اقتصادی فعالیتهای هنری کشور در تهران متمرکز است و با
اعمال این محدودیت یک هفتهای عم ً
ال کل فعالیت سینما و تئاتر
کشوربهکمامیرود.
در صورت استمرار سیر صعودی شیوع ویــروس کرونا و تعطیلی
فعالیتهایفرهنگیوهنریدرسراسرکشور،احتما ًالاینتعطیالت
حداقلتاپایانماهمحرمادامهداشتهباشد.

لیال حاتمی سوژه رمان «برسد
به دســت لیال حاتمی» نوشته
سعید محسنی شــده اســت.
داستان درباره مردیاست که
از دوستش میخواهد نامهای
را به دست حاتمی برساند .هدف استفاده از اسم
او ،ترغیب خوانندگان به خواندن داستان است.
سعید روســتــایــی ای ــن روزه ــا
مــشــغــول نــگــارش فیلم نامه
جدیدش است و گفته میشود
که این کارگردان برای ساخت
فیلم جدید خود ،مذاکراتی با
مدیران اول مارکت داشته است.
امیرمهدی ژوله از ابتالی پیمان
قاسمخانی به بیماری کووید
 19خبر داده و نوشته است:
«درســت تو همین روزای ــی که
خبر ازدواجــــش رو دســت به
دســت میکردیم داشــت گوشه خونه با کرونا
کشتی میگرفت».
گیتی معینی از دستمزدهای
نــجــومــی بـــازیـــگـــران جــدیــد
گالیه کــرده و گفته اســت که
بــه هــنــرمــنــدان پیش کسوت
دستمزدهای دهه 60پیشنهاد
میشود .او همچنین از بازی در فیلم «بیوقتی»
اثر نرگس آبیار خبر داده است.
امیرحسین صــدیــق از فــردا
بازپخش ســریــال «آبپــریــا» به
کارگردانی مرضیه برومند را از
شبکهآیفیلم،رویآنتنخواهد
داشــت .این مجموعه محصول
سال،91هرروزساعت 18رویآنتنخواهدرفت.

