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سینمای جهان

چهره ها و خبر ها

مصطفی قاسمیان

افتتاح جشنواره نیویورک
با جوئل کوئن
پنجاه و نهمین جشنواره فیلم نیویورک با فیلم
«تــــراژدی مکبث» ساخته جــوئــل کــوئــن آغــاز
میشود.
به گزارش ایسنا« ،تراژدی مکبث» ساخته جوئل
کوئن به عنوان فیلم افتتاحیه پنجاه و نهمین
جشنواره فیلم نیویورک نخستین نمایش جهانی
خــود را تجربه خواهد کــرد .ایــن فیلم اقتباس
سینمایی جدیدی از نمایشنامه معروف «مکبث»
اثــر ویلیام شکسپیر اســت و دنــزل واشنگتن و
فرانسیس مک دورمند همسر جوئل کوئن در آن
به ایفای نقش پرداختهاند .جوئل کوئن به تنهایی
کارگردانی «تراژدی مکبث» را برعهده داشته؛
ایــن در حالی اســت که او در اغلب پروژ ههای
سینمایی با برادرش ایتان کوئن همکاری داشته
است.
جشنواره فیلم نیویورک امسال از  ۲۴سپتامبر تا
 ۱۰اکتبر  ۲۰۲۱برگزار خواهد شد.

معرفی بازیگر نقش آل پاچینو
در سریال پشت پرده «پدرخوانده»
آنتونی ایپولیتو قــرار اســت در ســریــال کوتاه
«پیشنهاد» نقش آل پاچینو را بازی کند.
به گزارش صبا ،آنتونی ایپولیتو بازیگر سریال
«ارتش بزرگ» به عنوان بازیگر نقش آل پاچینو
در سریال کوتاه پیش روی «پیشنهاد» محصول
پارامونت پالس انتخاب شد .ایپولیتو در این
سریال کوتاه که دربــاره چگونگی ساخت فیلم
«پدرخوانده» است ،در مقابل مایلز تلر و متیو گود
به ایفای نقش می پردازد« .پیشنهاد» براساس
تجربه آل رودی تهیه کننده برنده دو جایزه اسکار
فیلم «پدرخوانده» و چگونگی تولید این شاهکار
سینما ،ساخته می شود.
«پدرخوانده» را فرانسیس فورد کوپوال با حضور
ستارگانی چون مارلون براندو ،آل پاچینو ،جیمز
کان ،جان کزل ،رابرت دووال ،دایان کیتون و تالیا
شایر براساس رمان ماریو پوزو کارگردانی کرد.
در سریال  ۱۰اپیزودی «پیشنهاد» نقش مارلون
براندو ،آل رودی و کوپوال را نیز به ترتیب جاستین
چمبرز ،مایلز تلر و دن فاگلر ایفا خواهند کرد.

پنج شنبه شب بدون اعالم قبلی ،قسمت اول
از فصل دوم مجموعه تلویزیونی «گاندو» روی
آنتن شبکه سه رفــت .ایــن سریال که نــوروز
 1400هم پخش شــده بــود ،امــا نیمهکاره
مانده بــود ،این بار قــرار است تا  40قسمت
ادامــه داشته باشد و به طور کامل روی آنتن
برود« .گاندو  »2به کارگردانی جواد افشار و
تهیهکنندگی مجتبی امینی تا اواخر تابستان
روی آنتن شبکه سه خواهد بود.
▪پخش بدون اعالم

اواخر سال  99و در حالی که از مجموعه طنز
«بوتیمار» به عنوان سریال نوروزی شبکه سه نام
برده میشد ،فصل دوم «گاندو» که در سکوت
خبری ساخته شده بود ،بدون اطالعرسانی
رسمی پخش شد و نخستین سریال جاسوسی
یک دهه اخیر لقب گرفت که در نوروز پخش
شــده اســت .از ابتدا هم پیشبینی میشد
این سریال پخش پرحاشیهای داشته باشد

مائده کاشیان

پس از انتشار قسمت  21سریال «گیسو» که در
واقع همان فصل دوم «عاشقانه» است ،منوچهر
هــادی در اینستاگرامش پستی منتشر کــرد و
نوشتاینمجموعههفتهآیندهبهپایانمیرسدو
اگر فصل سومی در کار باشد ،او کارگردانی آن را
برعهدهنخواهدداشت.ماجرایجداییمنوچهر
هادی از این پروژه و پایان «اجباری» فصل دوم که
هادیبهآناشارهکرده،چیست؟
▪نارضایتیازهمکاریبامنوچهرهادی

منوچهر هــادی در اینستاگرامش نوشته:
«یک قسمت دیگر به پایان اجباری فصل دو
میرسیم و قصه به اتمام نرسیده و اگر قرار به
ادامهساختعاشقانهباشد،قطعابندهنخواهم
بودومسئولیتکلکارراچهخوبچهبدتاپایان
فصلدو،شخصابهعهدهمیگیرم».مدتیپیش

رامـــبـــد جـــــوان بـــه بــیــمــاری
کووید 19-مبتال شده و دوران
قرنطینه را ســپــری میکند.
طبق یادداشتی که تهیهکننده
«خندوانه» منتشر کرده است،
 17نفر از عوامل «خندوانه» و «حاال برعکس» به
این بیماری مبتال شدهاند.

و همینطور هم شد؛ حاشیههایی که به نظر
میرسید سازندگان در بخش زیــادی از آن
سهم داشتند .اگرچه با توجه به ماهیت سریال
«گاندو» و حساسیتهای مرتبط با آن ،میتوان
پخش بدون اعالم قبلی را یک تصمیم ناگزیر
دانست ،اما بخشی از حواشی خودساخته این
سریال ناگزیر نبوده است.

الله اسکندری به عنوان اولین
تجربه حضور در نمایش خانگی،
در ســریــال «آهـــوی مــن م ــارال»
ساخته مهرداد غــفــارزاده بازی
کــرده اســت .او در این مجموعه
نقششخصیتیبهنام«ساراباجی»رابرعهدهدارد.

▪ارتباط عجیب «گاندو» و انتخابات

«گــانــدو»ی نـــوروزی در حالی تمام شــد که
حــواشــی آن در فضای مــجــازی ،ایــن تصور
عمومی را به وجود آورد که انگار «گاندو» با فشار
دولتازآنتنکناررفتهاست.اظهارنظرمجتبی
امینی تهیهکننده هم که ادامــه پخش این
سریال را به پس از انتخابات ریاست جمهوری
موکول کرد ،بر این تصور دامن زد .در حالی که
به زودی مشخص شد نیمی از «گاندو» هنوز
تولید نشده و این سریال در حالی که ناقص
بــوده ،به کنداکتور رسیده است .در انتهای
قسمت  13فصل دوم «گــانــدو» نیز تیزری
کوتاه با زیرنویس «آن چه در فصل بعدی گاندو
خواهید دید» روی آنتن رفت و این تصور را به
وجود آورد که باقی «گاندو» در قالب فصل سوم

هومنکبیریتهیهکنندهاینسریالدرگفتوگو
بامهر،ازهمکاریبامنوچهرهادیابرازپشیمانی
کرد .او گفت پس از توقیف «رحمان  »1400و
شکست «دل» ،پلتفرم درباره کارگردانی هادی
تردید داشته و حتی یک بار قراردادش فسخ شده
است.اونیزتصمیمداشته«گیسو»راباکارگردانی
دیگربسازد،اماگلزارپیشنهادکردهفرصتتازهای
به هادی داده شود .کبیری همچنین توضیح داد
محمدرضا گلزار ،هومن سیدی و پلتفرم نماوا
دیگر حاضر به ادامه همکاری با هادی نیستند.
بنابرایندلیلپایانبهقولهادی«اجباری»وپایان
همکاریاوبااینپروژهروشناست.

پخش خواهد شد .با وجــود این «گاندو» در
حالی به آنتن بازگشته که عنوان «فصل دوم»
را یدک میکشد .جالب آن که پس از تکرار 13
قسمت اول ،باقی «گاندو  »2پس از آغاز به کار
دولت جدید پخش خواهد شد.
▪تکرار بعد از  4ماه

«گاندو» در حالی از قسمت نخست به پخش
رسیده و قرار است همه  40قسمت آن کامل
روی آنتن برود که پیش از این چنین اتفاقی

▪قصهناتمامپساز 22قسمت؟

پیشازگفتوگویهومنکبیری،نوروزامسال
منوچهر هادی در برنامه «منو بشناس» وقتی
صحبت از سریال «گیسو» به میان آمد ،گفته
بود اگر قرار باشد فصل سوم سریال ساخته
شود ،او کارگردان این مجموعه نخواهد بود.
هادی تاکید کرد که تصمیم اش جدی است،
اماتوضیحیدربارهعلتآننداد.باایناوصاف،
تصمیم منوچهر هادی برای قطع همکاری به
دلیل اختالفاتی که میان او با هومن کبیری و
پلتفرمبهوجودآمدهاست،اتفاقجدیدینیست
واکنوناینتصمیمرابهطوررسمیاعالمکرده

برای یک سریال تلویزیونی رسانه ملی سابقه
نداشت؛ این که یک سریال به صورت ناقص
پخش شود و وقتی چند ماه بعد کامل شد،
دوباره از اول پخش شود! شبکه سه میتوانست
در روزهــای پیش از آغــاز قسمتهای جدید
سریال ،خالصهای از قسمتهای نوروزی را
پخش کند ،اما تصمیم دیگری گرفت و این
مجموعه را از ابتدا روی آنتن برد .با این تصمیم،
 13قسمت نخست «گاندو  »2در کمتر از چهار
ماه دو بار از شبکه سه سیما پخش شده است.

است.نکتهعجیبدریادداشتمنوچهرهادی،
ناتمام بودن قصه «گیسو» پس از  22قسمت
است .این مجموعه ریتم تند و پراتفاقی نداشت
و در هر قسمت به ندرت شاهد اتفاقی مهم در
سریال بودیم ،بنابراین  22قسمت برای روایت
قصه «گیسو» کم نبوده که سریال پس از پایان
فصلدومناتمامبماند.معلومنیستفصلسوم
با کارگردان دیگری ساخته خواهد شد یا خیر،
اما با توجه به واکنشهای منفی ،انتقادهای
مخاطبان و مسائلی که پیش آمده ،بعید است
سازندگان «گیسو» تصمیم به ساخت ادامه
آن بگیرند.

مــهــران غــفــوریــان جمعه هفته
جاری به عنوان مهمان در برنامه
« 14اینچ» حضور دارد و درباره
سریال«زیرآسمانشهر»صحبت
میکند .تهیهکننده و کارگردان
برنامهدرگفتوگوبامهراینخبررااعالمکردهاست.
هدیزینالعابدینبافیلم«زاالوا»
اث ــر ارســــان امــیــری در بخش
مستقل هفته منتقدان جشنواره
ونیزحضورخواهدداشت.هفتاد
و هشتمین دوره این جشنواره از
 10تا 20شهریوربرگزارخواهدشد.
محمدرضا فــروتــن قطعهای به
نام «مکتب» را از آلبوم «ژنتیک»
منتشر کــرد .اندیشه فوالدوند
تــران ـهســرای ایــن قطعه و کــارن
همایونفر آهنگ ســاز آن است.
فروتن به زودی با سریال «جزیره» به نمایش خانگی
میآید.
بابک کریمی امشب ساعت
 ،20مهمان دهمین قسمت
بــرنــامــه «پــی ـشگــو» بــا اجــرای
پژمان جمشیدی خواهد بود.
این بازیگر به تازگی با مجموعه
«میخواهم زنده بمانم» در مدیوم نمایش خانگی
حضور داشت.

