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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها

سریال «خوب ،بد ،جلف :رادیواکتیو»

افزایششانس«خورشید»دراسکار

تکلیف نمایشهای مردمی فجر
مشخص نیست
مدیر روابط عمومی سی و نهمین جشنواره ملی
فیلم فجر میگوید تکلیف چگونگی برگزاری
این جشنواره در نهایت تا دو روز آینده مشخص
میشود.
به گــزارش صبا ،در حالی که دیــروز مشخص
شد سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به صورت
فیزیکی برگزار میشود ،مسعود نجفی مدیر
روابط عمومی سی و نهمین جشنواره ملی فیلم
فجر در پاسخ به این پرسش که آیا شیوه برگزاری
بخشمردمی،رسانههاوهنرمنداناینجشنواره
نیز مشخص شده است یا نه ،بیان کرد« :در یک
تا دو روز آینده قرار است جلسهای با ستاد ملی
مقابله با کرونا و مسئوالن وزارت بهداشت داشته
باشیم و در این بــاره صحبت کنیم ».وی ادامه
داد« :چند بار قرار بود جلسه داشته باشیم که به
تعویق افتاد اما با برگزاری جلسه در روزهای آینده
تکلیف بخشهای فیزیکی جشنواره مشخص
میشود و اعالم میکنیم».
مدیر روابط عمومی سی و نهمین جشنواره فیلم
فجر اظهار کرد« :با توجه به این که سینماها باز
هستند ،اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد احتماال
بتوانیم بخشهای مختلف را به صورت فیزیکی
برگزار کنیم اما باید منتظر نظر ستاد ملی مقابله
با کرونا باشیم».

سریال «سیاوش»

قانون جدید آکادمی ،می تواند شانس نماینده
سینمای ایران برای درخشش در شاخه بهترین
فیلم بین المللی اسکار  ۲۰۲۱را افزایش دهد.
بــه گـــزارش ایسنا ،آکــادمــی علوم و هنرهای
سینمایی اسکار اعالم کرده که امسال به دلیل
شرایط همه گیری ویــروس کرونا رای گیری
مقدماتی شاخه بهترین فیلم بین المللی این
جوایز را به صورت مجازی برگزار خواهد کرد و
تعداد فیلم های راه یافته به فهرست کوتاه را از۱۰
فیلم به  ۱۵فیلم افزایش داده است .امسال بیش
از  ۹۰کشور فیلم برگزیده خود را برای رقابت در
شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار به
آکادمی معرفی کرده اند و سینمای ایران نیز فیلم
«خورشید»ساختهمجیدمجیدیراپسازنمایش
موفق در جشنواره ونیز به عنوان نماینده رسمی
خود در این جوایز برگزیده است.
فیلم مجیدی که در بخش رقابتی ونیز ۲۰۲۰
رونمایی شد و یکی از نامزدهای شیر طالیی
بــود ،در نهایت موفق به کسب جایزه «مارچلو
ماسترویانی» ویژه برترین بازیگر نوظهور از این
جشنواره برای روح ا ...زمانی شد .حاال با افزایش
تعداد فهرست فیلم هــای کوتاه به  ۱۵فیلم،
شانس سینمای ایران نیز برای قرار گرفتن در این
فهرست افزایش یافته است.
مجیدی که در سال  ۱۹۹۸به عنوان اولین فیلم
ساز ایرانی با فیلم «بچه های آسمان» به جمع
نامزدهای نهایی شاخه بهترین فیلم خارجی زبان
راه یافت ،امسال نیز این فرصت را دارد تا برای
دومین بار ،فیلم خود را در جمع برترین آثار بین
المللی سال سینمای جهان ببیند.

مائده کاشیان

مدیوم نمایش خانگی در ما ههای گذشته
روزهای خلوت و سوت و کوری را سپری کرده
بود ،اما دور جدید انتشار سریالهای تازه این
مدیوم آغــاز شده و دو مجموعه «قورباغه» و
پس از آن «ملکه گدایان» ،پخش خود را آغاز
کردهاند .چند سریال دیگر نیز در راه هستند
که از میان آنها ،زمان پخش «سیاوش» برای
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بــــرای حــــدود نــیــمــه بــهــمــن بــرنــام ـهریــزی
شده است.
▪«سیاوش» در جنوب شهر

سریال «ســیــاوش» اثــر ســروش محمدزاده،
ســال  98در سکوت خبری جلوی دوربین
رفت .ابتدا قرار بود نیما اقلیما کارگردانی این
مجموعه را برعهده داشته باشد ،اما محمدزاده
جایگزین او شد .زمانی که خبر ساخت این
سریال منتشر شد ،اخبار غیررسمی حاکی
از این بود که «سیاوش» اسپینآف مجموعه
«ممنوعه» به کارگردانی امیر پورکیان است.
تا به حال جزئیات چندانی دربــاره قصه این
مجموعه منتشر نشده ،اما همان طور که از
تیزر سریال پیداست ،داستان آن در جنوب

شهر روایت میشود و شخصیتهای متعددی
دارد .این مجموعه قرار است تنها از پلتفرم
نماوا منتشر شود.
▪مجید صالحی در نقش یک الت

سـریال «سـیاوش» مجموعـه پربازیگـری
اسـت و بازیگـران مختلفـی در آن ایفـای نقـش
کردهانـد .میلاد کیمـرام یکـی از نقشهـای
اصلـی آن را بـازی کـرده و در نقـش «سـیاوش»
ظاهـر شـده اسـت .او پیـش از ایـن بـا سـریال
«ممنوعـه» در نمایـش خانگی دیده شـده بود و
اکنون در دومین تجربه حضـور در این مدیوم،
بـا «سـیاوش» در راه اسـت .او کـه در سـریال
پورکیـان نقـش یـک بوکسـور را بـازی کـرده
بـود ،در ایـن مجموعـه نیـز نقـش خـود را ادامه
داده اسـت .رضـا کیانیـان ،مجیـد صالحـی
،خسـرو شـهراز ،سـوگل خلیق ،گیتی قاسمی
و تـرالن پروانـه از دیگـر بازیگرانـی هسـتند
کـه در ایـن مجموعـه حضـور داشـتهاند .نکتـه
جالـب دربـاره بازیگـران ایـن سـریال ،حضـور
مجید صالحـی در یک اثـر غیرکمدی و نقشـی
کامال جدی اسـت .این بازیگر بیشتر به عنوان
بازیگـر کمـدی شـناخته میشـود و آخریـن
تجربـه او در نمایـش خانگـی هـم کارگردانـی
سـریال «سـا لهای دور از خانـه» بـود ،امـا
صالحـی کـه گریـم متفاوتـی هـم در مجموعـه

تامکروزروباتنخرید
بــرخــاف آن چــه گفته
شـــده ،تـــام کـــروز بــرای
اجـــــرای پــروتــک ـلهــای
بهداشتی کرونا در محل
فیلم بــرداری «مأموریت
غیرممکن  »۷روبـــات
نخریده است.
بـــه گـــــزارش مــهــر ،تــام
کــروز که به تازگی برای
عصبانیت شدید به دلیل
رعــایــت نــکــردن دقیق
پروتکلهای بهداشتی توسط کارکنانش
درباره کرونا خبرساز شده بود ،برای کنترل
این موارد روبات نخریده است .در دو روز اخیر
شایعهای منتشر شد مبنی بر این که تام کروز
دو روبات خریده تا بتواند همه چیز را در محل
فیلم برداری کنترل کند .این شایعه از سوی
نشریه «ســان» منتشر شد که نوشت :چون
کروز نمیتواند همه جا حضور داشته باشد
و افرادش را به رعایت پروتکلها وادار کند،
دو روبات پیشرفته گرانقیمت خریده است.
سایت «اسلش فیلم» حاال خبری منتشر کرده
که از یکی از کادر تولید فیلم شنیده چنین
خبری واقعیت ندارد و آنها روباتی سر فیلم

برداری دو قسمت هفتم و هشتم «مأموریت
غیرممکن» نــدارنــد .کــار فیلم بـــرداری دو
قسمت «ماموریت غیرممکن» همزمان در
بریتانیا در حال انجام است.
اعتراض کروز به عوامل تولید فیلمش که با
داد و فریاد او همراه شده بود ،ماه پیش در
نهایت موجب شد پنج تن از عوامل تولید
استعفا کنند.
«مــأمــوریــت غیرممکن  »۷بــه کــارگــردانــی
کریستوفر مککواری  ۱۹نوامبر ۲۰۲۱
اکران خواهد شد« .فال آوت» قسمت ششم
این مجموعه فروش  ۸۰۰میلیون دالری را
در سراسر جهان ثبت کرده بود.

«سـیاوش» داشـته ،نقـش یـک الت را در ایـن
سـریال بـازی کـرده اسـت.
▪شانس باالی «خوب ،بد ،جلف» در رقابت

یکی دیگر از سریا لهایی که به زودی در
نمایش خانگی توزیع خواهد شد« ،خوب،
بد ،جلف :رادیو اکتیو» به کارگردانی محسن
چگینی اســت .این سریال چند برگ برنده
دارد که شانس آن را بــرای استقبال خوب
مخاطبان بسیار باال میبرد .اولین برگ برنده،
خاطره خوب تماشاگر از نسخه سینمایی این
سریال است .قسمت اول آن با نام «خوب ،بد،
جلف» سال  94به کارگردانی پیمان قاسم
خانی ساخته شد و فروش خوبی در سینماها
داشــت .قاسم خانی چهار سال بعد قسمت
دوم این فیلم با نام «خوب ،بد ،جلف :ارتش
سری» را جلوی دوربین برد که مانند بسیاری
از فیلمهای سینمایی تا حدودی از شیوع کرونا
لطمه خورد ،اما به طور کلی در زمان اکران
عمومی و اکران آنالین مورد توجه قرار گرفت.
این فیلم نسبت به قسمت اول اثر ضعیفتری
بــود و داســتــان آن به سرانجام نرسید تا در
قسمت سوم یا سریال ادامــه یابد .در نهایت
این اتفاق افتاد و ادامــه آن در قالب سریال
نمایش خانگی ساخته شد .این مجموعه در
فیلیمو منتشر میشود.

▪اولین تجربه سام و پژمان در نمایش خانگی

پیمان قاسم خانی که در قسمت اول و دوم
«خوب ،بد ،جلف» ،نویسندگی و کارگردانی
را برعهده داشت ،در سریال «خوب ،بد ،جلف:
رادیو اکتیو» تمرکز خود را روی نگارش فیلم
نامه گذاشته و در طراحی داستان امیرمهدی
ژوله و مهراب قاسم خانی را در کنار خود داشته
است.تقریباهمهبازیگراناصلی«ارتشسری»
در این سریال حضور دارند و برگ برنده مهم
دیگر سریال گــروه بازیگران آن اســت .زوج
کمدی پژمان جمشیدی و سام درخشانی که
نقشهای اصلی هر دو قسمت فیلم و سریال
را برعهده دارند ،با این مجموعه اولین حضور
در نمایش خانگی را تجربه خواهند کرد.
طبق گفته پیمان قاسم خــانــی ،شخصیت
«فربد» که در قسمت دوم فیلم در نقش یک
جاسوس و آدم ُکــش دیــده شد ،در سریال به
سینما و فیلم ســازی عالقه مند مـیشــود و
تصمیم میگیرد فیلم خوبی بسازد .فرهاد
آئیش ،گوهر خیراندیش ،آناهیتا درگاهی،
مارال فرجاد ،محمد بحرانی و شکیب شجره
دیگر بازیگران این مجموعه هستند .با توجه
به عالقه مخاطبان به آثــار کمدی و دالیلی
که گفتیم« ،خــوب ،بد ،جلف :رادیــو اکتیو»
نیز رقیب سختی برای دیگر سریالهای این
مدیوم است.

رضــــا کــیــانــیــان بـــه بــیــمــاری
کووید 19-مبتال شــده .او در
گفتوگو با ایسنا توضیح داده
است که به نوع خفیف آن مبتال
شده و پــروژهای که در آن بازی
مـیکــرده ،به تازگی تعطیل بــوده و ویــروس به
همکارانش سرایت نکرده است.
میکائیل شهرستانی از فــردا
نمایش «لبخند باشکوه آقای
گیل»بهنویسندگیاکبررادیرا
رویصحنهمیبرد.اینتئاترقرار
بود اوایــل مهر اجرا شود ،اما به
دلیلتعطیلیتماشاخانههایتئاتربهتعویقافتاد.
شبنم قلی خانی از شنبه چهارم
بهمن ماه با فصل دوم سریال
«بــیــگــان ـهای بــا مــن اســـت» به
کارگردانی آرش معیریان در
شبکه دو دیده میشود .فصل
اول سریال که در  33قسمت تولید شده بود،
امشب به پایان میرسد.
بــرزو نیکنژاد در گفتوگوی
زنــده اینستاگرامی با تسنیم
درباره ساخت سریال «دودکش
»2گفتهاستکهفیلمنامهآندر
حال نگارش است .او با اشاره به
محدودیتها در حوزه ساخت کمدی نیز گفته که
از کمدی خسته شده است.
مهراوه شریفینیا امسال با فیلم
«عــــروس خــیــابــان فــرشــتــه» اثر
مهدیخسرویوبهتهیهکنندگی
پدرش محمدرضا شریفینیا ،در
جشنوارهفجرحضوردارد.عاطفه
رضویوپوریاپورسرخنیزدراینفیلمبازیکردهاند.
روحا ...حجازی در جمع هیئت
داوران بــخــش مــســابــقــه ملی
جشنوارهفیلمکوتاهتهرانحضور
دارد .محمدمهدی عسگرپور،
بهرام توکلی و محمدرضا دلپاک
نیزازدیگرداوراناینرویدادهستند.

