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آغاز اکران
«انتقامجویان :آخر بازی»

...

سینمای ایران

نمایشفیلم«انتقامجویان:آخربازی»محصولکمپانیمارول،از 22آوریل(دیروز)درلسآنجلسآغازشدهاست.اینفیلماز 26آوریل،دربقیهمناطق
آمریکا در سینماهای آیمکس و سه بعدی اکران میشود« .انتقام جویان :آخر بازی» ساخته برادران روسو ،موفق شد در  6ساعت ،یک میلیون بلیت
پیشفروشکندورکوردپیشفروش«انتقامجویان:جنگابدیت»رابشکند.پیشبینیمیشوداینفیلمرکوردفروشافتتاحیهرانیزبشکند.

درباره حضور پل شریدر فیلم نامهنویس نامزد اسکار در جشنواره جهانی فجر

خالق قهرمانان تنها

تمجید کارگردان «سرخپوست»

از نوید محمدزاده

کـــارگـــردان «ســرخــپــوســت» بـــازی نوید
محمدزاده و پریناز ایزدیار را در این فیلم
تحسین کرد.
نیما جاویدی در گفتوگو با صبا درباره بازی
متفاوت نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار
در این فیلم گفت« :هیچ بازیگری عالقه
نــدارد کــارهــای شبیه به هم داشته باشد
و دلیل اصلی ایجاد شباهت ،نقشهای
مشابهی است که به او پیشنهاد میشود».
وی اضافه کرد« :من از ابتدا مطمئن بودم
نوید محمدزاده توانایی متفاوت بازی کردن
را دارد چون از سال ها پیش می شناختم
اش و جدا از استعداد ،انگیزه زیادی دارد».
وی با اشــاره به این که نقشی با سن باالتر
به محمدزاده داده اســت ،گفت« :چالش
اول این بود که نوید باید  ۱۰سال بزرگ
تر از سن خــودش را بــازی میکرد و گریم
خاصی داشــت .نکته دومــی که باید به آن
اشاره کرد بازی پریناز ایزدیار است که چون
قهرمان اصلی فیلم زندانبان است ،ممکن
است مخاطب روی نقش او متمرکز نشود».
جاویدی افزود« :پریناز ایزدیار خیلی درست
و اندازه در نقش خود بازی کرد .بازی او مثل
بازی یک مدافع در زمین فوتبال است که گل
نمیزند ولی پاس گلهای خوبی به نقش
مقابل خود میدهد .پریناز ایزدیار سه روز
بعد از عمل آپاندیس سر صحنه حاضر شد
و در سکانسی که باید میدوید کار کرد که
برای من خیلی ارزشمند است».

اهدای لوح «وفا» به مجیدی
جایزه ویژه جشنواره جهانی «صوفیسین»
و لــوح تقدیر «وفــا» به مجید مجیدی اهدا
میشود.
فــروزنــده اربــابــی در گفتوگو با ایسنا ،با
اعالم خبر برگزاری دومین دوره جشنواره
«صوفیسین» اظهار کرد« :از اول تا هفتم
ماه می ،به مناسبت ورود خانواده موالنا به
قونیه ،جشنواره جهانی عرفانی قونیه برگزار
میشود و در آن فقط فیلمهایی که موضوع
عرفانی و مذهبی دارند ،پذیرفته میشوند.
کارگردانان برجستهای از ترکیه ،فیلمها
و کارگردانانی را انتخاب میکنند ».وی
ادامه داد« :امسال دبیرخانه این جشنواره،
آقای مجیدی را با فیلمهای «بید مجنون»
و «بچههای آسمان» دعوت کرد ه و ایشان
نیز قبول کردهاند .ایشان در روزهای سوم
تا ششم می در قونیه حضور خواهند داشت
و فیلم «بید مجنون» با حضور خودشان به
نمایش درمیآید و نشستهای دانشگاهی
و رسانهای دارنــد .امسال تنها کارگردانی
که جایزه ویژه جشنواره به همراه لوح تقدیر
«وفا» به او تعلق میگیرد آقای مجیدی است؛
اهدای این لوح قدردانی از کارگردانهایی
اســت که به ریشهها و بــاورهــای معنوی و
مذهبی خود وفادار ماندهاند».

مصطفی قاسمیان  -جشنواره جهانی فیلم فجر ،امسال نیز میزبان یک سینماگر بزرگ آمریکایی است که خارج
از هالیوود و در سینمای مستقل این کشور فعالیتهای مهمی داشته است .پل شریدر فیلم نامهنویس و کارگردان
 72ساله که در ســال گذشته با فیلم «اولین اصالحشــده» حضوری موفق در ســینمای جهان داشت ،این روزها در
ایران است و دیروز هم تصویر حضورش در اصفهان ،در شــبکههای اجتماعی بازتاب فراوانی یافت .او دیروز برای
دانشجویان بخش «دارالفنون» جشنواره جهانی فجر ،کارگاه فیلم نامهنویسی برگزار کرد و فردا هم نشستی خبری
با حضور رسانهها خواهد داشت .آثار پل شریدر غالب ًا حول محور شخصیتی تنها و مستقل ساخته و پرداخته شده
که برای بهتر شــدن جهان پیرامون خود تالش میکند .به مناســبت حضور پل شــریدر در ایران ،بهترین آثار این
ســینماگر کهنهکار را فهرســت کردهایم؛ آثاری که در برخی فیلم نامهنویس بوده و در برخی کارگردانی هم کرده
است.

راننده تاکسی

رنج

نویسنده

نویسنده و کارگردان

1976

1997

مهم ترین فیلمی که پل شریدر در آن
همکاری داشــتــه ،همین «رانــنــده
تاکسی» است .او در همان سالهای
اول حضورش در سینما ،به مارتین
اسکورسیزی معرفی شد و برایش
فیلم نامه چهار فیلم را نوشت که دو
تای اول بسیار مهمترند« .راننده تاکسی» قصه رانندهای با
بازی رابرت دنیرو است که تالش میکند دختر نوجوانی را
نجات دهد .فیلم ،نخل طالی جشنواره کن را برد و نامزد
چهار جایزه اسکار هم شد« .راننده تاکسی» همچنین رتبه
 94را در فهرست  250فیلم محبوب از نظر کاربران سایت
 IMDBدارد« .تراویس بیکل» شخصیت اصلی فیلم نیز در
نظرسنجی سال گذشته مجله معتبر امپایر ،بیستودومین
شخصیت فراموشنشدنی تاریخ سینما شناخته شد.

پــس از «گــاو خشمگین» ،پــل شریدر
وارد یــک دوران فــتــرت طــوالنــی
شــد و آثـــاری ســاخــت کــه در برابر
موفقیتهای قبلی و همکاریهایش
بــا اســکــورســیــزی نــقــاط مهمی در
کارنامهاش به حساب نمیآیند« .رنج»
اولین تجربه کام ً
ال موفق کارگردانی این سینماگر آمریکایی
است .این فیلم ،در جشن فیلمهای مستقل سینمای آمریکا
(جایزه اسپیریت) مورد توجه قرار گرفت و نامزد شش جایزه
از جمله بهترین فیلم نامه و کارگردانی برای پل شریدر شد.
«رنج» همچنین نامزد دو و برنده یک جایزه اسکار شد .این
فیلم درباره پلیسی با بازی نیک نولتی است که در شهری
کوچک مأمور تحقیق درباره یک مجموعه قتلهای زنجیرهای
میشود .منتقدان متاکریتیک به این فیلم نمره  79داد هاند.

گاو خشمگین

اولین اصالحشده

نویسنده

نویسنده و کارگردان

1980

2017

«گاو خشمگین» دومین فیلم نامهای
اســت که پل شریدر (هــمــراه با یک
نــویــســنــده دیــگــر) بــــرای مــارتــیــن
اسکورسیزی نوشت و دست بر قضا
باز هم ماندگار از آب درآمد؛ این بار
فیلم نامهای اقتباسی بر اساس کتاب
خاطرات جیک الموتا مشتزن آمریکایی ایتالیاییتبار.
فیلم ،نامزد هشت و برنده دو جایزه اسکار شد و پل شریدر به
همراه همکار فیلم نامهنویس اش نامزدی گلدنگلوب را به
دست آورد .منتقدان سینما فیلم «گاو خشمگین» را بسیار
پسندیدند و در آخرین رتبهبندی مؤسسه فیلم آمریکا ،این اثر
در رتبه چهارم برترین فیلمهای تاریخ سینما ایستاد .رابرت
دنیرو در این فیلم نیز در نقش اصلی حضور داشت و یکی از
عوامل موفقیتهای زیاد آن بود.

«اولین اصالحشده» به اعتقاد بسیاری
از منتقدان ،بهترین فیلم پل شریدر
اســت کــه ســال  2017و بــا بــازی
تحسینبرانگیز ایتان هاوک ساخته
شــد .داســتــان آن دربـــاره کشیشی
با بــازی ایتان هــاوک است که مبتال به
سرطان شده و به تنهایی زندگی میکند اما زندگیاش با
ورود یک زوج جوان دستخوش تغییراتی میشود« .اولین
اصالحشده» بدون تردید یکی از بهترین فیلمهای مستقل
سال  2017سینمای آمریکا بــود .این فیلم نامزد جوایز
اصلی اسپیریت شد و یک جایزه هم برد .منتقدان هم فیلم را
حسابی تحویل گرفتند و به آن نمره خیلی خوب 85دادند .در
جوایز آکادمی اسکار اما آن چنان که باید و شاید ،مورد توجه
قرار نگرفت و تنها به نامزدی بهترین فیلم نامه دست یافت.
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«هیوال»ی مهران
مدیری در راه است
مهرانمدیریبعدازسهسالدوریازسریالسازیدرتلویزیون
وشبکهنمایشخانگی،ازهفتهآیندهبامجموعه«هیوال»دوبارهبه
نمایش خانگی بازمیگردد .او 9سال پیش با «قهوه تلخ» اولین و
موفقترینحضورخودرادرنمایشخانگیتجربهکردوآثاریکه
اوبعدازاینمجموعهساختهیچکدامنتوانستندموفقیتآنرا
تکرارکنند.قضاوتدربارهکیفیت«هیوال»واستقبالمخاطبان
بماندبرایزمانیکهچندقسمتازسریالتوزیعشدهباشداماآن
چهازظاهر«هیوال»پیداست،نویداثریمتفاوتترازسریالهای
اخیرمدیریرامیدهد.
ترکیببازیگرانسریال«هیوال»نشانمیدهدکهمدیریتغییرو
تحولمهمیدرانتخاببازیگرانسریالخودایجادکردهاست.
بازیگر نقش اصلی آثار او ،سیامک انصاری در «هیوال» حضور
نداردوچهرهجدیدیمانندنیماشعباننژاددرکاراوایفاینقش
میکند.عالوهبراینهاتماشایاولینهمکاریاوبابازیگرخوبو
باتجربهای مانند فرهاد اصالنی هم میتواند جالب باشد .اتفاق
مهمدیگریکهدر«هیوال»دیدهمیشود،همکاریدوبارهمهران
مدیری با نویسنده آثار موفقترش ،پیمان قاسمخانی است .او
در کنار امیر برادران ،فیلم نامه «هیوال» را نوشته است و اکنون
با گذشت  11سال از «مرد هزار چهره» ،نام پیمان قاسمخانی
در کاری از مهران مدیری به چشم میخورد .هرچند که مهران
مدیری به تازگی با برنامه «دورهمی» در قامت مجری یک برنامه
تلویزیونیدیدهشدهامانمیتواناینموضوعرانادیدهگرفتکه
اوسهسالاستسریالجدیدینساخته.کارنامهمهرانمدیری
در زمینه ساخت سریال ،باعث شده حساب مدیری سریالساز
بامدیریمجریوبرنامهسازنزدمخاطبمتفاوتباشد.بنابراین
مخاطب معمو ً
ال برای تماشای کار او در ساخت سریال کنجکاو
و مشتاق است .باید منتظر ماند و دید این بار مهران مدیری با
هیوالیش،درشبکهنمایشخانگیچهخواهدکرد؟

...

چهره ها و خبر ها
جوادعزتیدرفیلمجدیدمجیدمجیدیایفای
نقشخواهدکرد.اینفیلممضمونیاجتماعی
دارد و قرار است فیلمبرداری آن
اواخــر خــرداد آغاز شود .عزتی
اکنون مشغول بــازی در فیلم
«دوزیست»است.
پوران درخشنده که مدتهاست قصد دارد
فیلم «هیس پسرها فریاد نمیزنند» را جلوی
دوربین ببرد ،مشغول کار روی
فیلم نامه آن است و تصمیم دارد
فیلم برداری این اثر را تابستان
آغاز کند.
فرخ نعمتی این روزها در حال ایفای نقش در
فیلم «سینما شهر قصه» به کارگردانی
مشترک کیوان علیمحمدی
و علیاکبر حیدری است.
ایـــن فــیــلــم حـــال و ه ــوای
عاشقانه و کمدی دارد.
رویا میرعلمی اواخر اردیبهشت برای بازی
در نمایش «تــراس» به کارگردانی مسعود
کرامتی روی صحنه خواهد
رفت .مونا فرجاد ،امیررضا
دالوری و مسعود کرامتی
دیگر بازیگران ایــن تئاتر
هستند.
رضا داوودنژاد برای بازی در سریال «پس از
آزادی» اثر محمدعلی باشهآهنگر ،جلوی
دوربــیــن رفته اســت .او با فیلم
«مصائب شیرین  »2در بخش
ســیــنــمــای ســـعـــادت
جشنواره جهانی فجر
حضور دارد.

ویل اسمیت دلیل جدایی کارگردان «پسران بد»
جـــو کـــارنـــهـــان دلــیــل
کـــنـــارهگـــیـــری خـــود
ازکـــارگـــردانـــی ســری
جدید فیلم سینمایی
«پسران بد» را فاش کرد.
بـــه گــــــزارش بــاشــگــاه
خبرنگاران ج ــوان ،جو
کارنهاندرابتدابهعنوان
کارگردان سری جدید فیلم سینمایی «پسران بد» انتخاب شده بود و پس از
مدتی از این پروژه انصراف داد .او حاال بعد از دو سال در مصاحبهای دلیل
جداییخودرامطرحکردوگفت،تصمیمجداییویازفیلمسینمایی«پسران
بدبرایزندگی»بهدلیلاختالفاتوتناقضهایفکریاوباویلاسمیتبوده
است.کارنهانمعتقداستکهویلاسمیتدوستنداشته اوکارگردانیاین
فیلم را بر عهده بگیرد و باعث شد که وی تصمیم به خروج از این فیلم بگیرد.
ویگفت«:اسمیت،انسانوبازیگربزرگیاستاماکارکردنبااوسختاست
و نتیجه مناسبی نخواهد داشت ،چرا که داستانی که من تصور میکردم و
تصمیم داشتم که به واقعیت تبدیل کنم ،به خاطر مخالفتهای اسمیت رد
میشدوهمینباعثشدتاازکارگردانیکناربکشم».

layout@khorasannews.com

سیدمرتضی فاطمی ماه رمضان ،هر شب با
برنامه «اختیاریه» روی آنتن شبکه  5حضور
خــواهــد داشــــت .ایـــن ویــژه
برنامه قرار است با تغییراتی
در موضوعات و محتوا ،پیش
از افطار پخش شود.

...

سینمای جهان
قسمت دوم «بازی تاجوتخت»
لو رفت
قسمت دوم از آخرین فصل سریال «بازی
تا جوتخت» در سرویس آمـــازون پرایم به
صورت غیرقانونی پخش شد.
به گزارش دنیای تصویر ،قسمت دوم فصل
آخر «بازی تاجوتخت» در سرویس آمازون
پرایم در آلمان زودتــر از  HBOپخش شد.
طبق گــزارش هالیوود ریپورتر ،کاربران
شبکه مجازی توئیتر و ردیت این خبر را اعالم
کردند .کمی بعد سخنگوی سرویس آمازون
پرایم ویدئو ،خبر را تایید کرد و گفت که این
اشتباه رخ داده است.

