سینما و تلویزیون

۶

مستندی درباره همسر امام(ره) اکران آنالین میشود

تلویزیون

فیلمهای پلیسی در راه آنتن
نــاجــی هنر فیلمهایی را ب ــرای هفته نیروی
انتظامی در تلویزیون تدارک دیده است.
بــه گـــزارش تسنیم ،همزمان بــا هفته نیروی
انتظامی شاهد جشنوارهای از تولیدات نمایشی
و مستند پلیسی از شبکه های مختلف رسانه
ملی خواهیم بــود .در ایــن هفته عالقه مندان
فیلمهای پلیسی میتوانند جدیدترین فیلم
محمد حمزهای با نام «آخر بازی» ،فیلم «پس از
فروش» به کارگردانی مجید توکلی« ،مواجهه»
ساخته رضا دادویی و «اسکیمر» به کارگردانی
پیمان شیرخانی از مجموعه تولیدات موسسه
ناجیهنر و فیلم «کدر» ساخته محمد یاسر پارسا
از تولیدات اداره کل امور هنری معاونت اجتماعی
ناجا را در طول هفته از شبکه سوم سیما تماشا
کنند« .پس از فروش» درباره قاچاق بزرگ لوازم
خانگی اســت« .مواجهه» فیلم دیگری است
که روایتگر نقش یک مامور پلیس راهنمایی و
رانندگی در کشف راز یک پرونده کالهبرداری
و قتل است.
ناجیهنر در جدیدترین آثار خود ،روز جمعه 23
مهرماه و همزمان با آخرین روز هفته ناجا فیلم
سینمایی «خــوره» را به عنوان جدیدترین فیلم
سینمایی خود به کارگردانی سعید زمانیان،
پخش میکند« .خ ــوره» داســتــان زندگی یک
کــارآگــاه پلیس به نــام احمد ناصحی را روایــت
میکند که در زندگی شخصی دچار مشکالتی
است و درگیر حل معمای پیچیده یک پرونده
قتل میشود.

سینمای جهان

بازی کیلین مورفی در فیلم نوالن
فیلم «اوپنهایمر» پروژه بعدی کریستوفر نوالن
همان طور که پیشبینی میشد با حضور کیلین
مورفی در نقش اصلی ساخته خواهد شد.
به گزارش مهر ،جدیدترین خبر از پروژه جدید
کریستوفر نــوالن یعنی «اوپنهایمر» مربوط به
انتخاب بازیگر نقش اصلی و زمان اکــران فیلم
است .در حالی که گفته شده کیلین مورفی در
نقش اصلی فیلم بازی میکند ،اعالم شد فیلم
 ۲۱جوالی  ۳۰( ۲۰۲۳تیر  )۱۴۰۲به سینماها
میرسد.
مورفی که در شماری از فیلم های پیشین نوالن
از جمله سهگانه «شوالیه تاریکی» حضور داشت،
هرگز در نقش اصلی جلوی دوربین نرفته بود.
«اوپنهایمر» که درامی زندگی نامهای با تمرکز بر
زندگی اوپنهایمر در جنگ جهانی دوم استکه در
نهایت به ساخت بمب اتمی منجر شد ،با اقتباس
از کتاب برنده پولیتزر یعنی «پرومته آمریکایی:
موفقیت و تراژدی جی .رابرت اوپنهایمر» نوشته
کــای بــرد و مارتین شــرویــن ساخته میشود.
فیلمنامه این فیلم را نوالن نوشته است.
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سرانجام مشخص شد مستند بلند «بانو
قدس ایران» به کارگردانی مصطفی رزاق
کریمی به صورت آنالین اکران میشود.
به گزارش هنرآنالین« ،بانو قدس ایران» به
کارگردانی مصطفی رزاق کریمی ،روایتی
است از زندگی بانو خدیجه ثقفی که فارغ از
تجربههای کودکی و نوجوانی ۶۰ ،سال
زندگی در کنار مردی بینظیر را تجربه کرد
و تا به آخر همراهش بود.
از نکات جالب توجه در این اثر ،این بوده
که خانواده امام خمینی(ره) در آن مقابل

مائده کاشیان

این روزهــا بازیگران و ستار ههای مختلف با
سریالهای نمایش خانگی در این مدیوم دیده
میشوند .بعضی از این چهره ها حضور ناامید
کنندهای در سریال داشتهاند و نتوانستهاند
انتظارات را برآورده کنند .بعضی دیگر از آنها
نیز با یک نقش ویژه ،حضور متفاوتی نسبت
به دیگر آثــار خود داشتهاند .مهران مدیری
در سریال «خاتون» و علی مصفا در مجموعه
«میدان ســرخ» ،با نقشهای متفاوت خود تا
حدودی موفق شدهاند توجهات را جلب کنند.
مدیری برای نقش «جهانگیر روزبه» که روحیه
خ طبعی دارد ،انتخاب مناسبی
سرخوش و شو 
بــوده و مصفا نیز با کاراکتر «تــورج» از قالب
همیشگی خود خارج شده است.

دوربــیــن رفتهاند و بــرای اولین بــار بدون
واســطــه صحبتهــایــی دربــــاره زنــدگــی
شخصی بنیان گــذار جمهوری اسالمی
ایران مطرح کردهاند.
این فیلم که در یازدهمین جشنواره «سینما
حقیقت» تندیس بهترین فیلم را دریافت
کــرده ،تاکنون حواشی بسیاری را برای
اکران در سینماها پشت سر گذاشته است.
سال گذشته غالمعلی اصغریان مدیرعامل
موسسه «عروج فیلم» که از تهیهکنندگان
ایــن اثــر اســت ،دربـــاره زمــان اک ــران فیلم

گفته بــود« :ما در نظر داشتیم فیلم را در
سینماهای «هنر و تجربه» به نمایش بگذاریم
اما به دلیل تعطیلی سینماها این کار متوقف
شد .در حالی که ما برنامهریزی کرده بودیم،
حــاال هم مترصد ایــن هستیم که ببینیم
سینماها چه زمانی بازگشایی میشوند».
با توجه به این که این فیلم از معدود آثار
ساخته شده دربــاره زندگی شخصی امام
خمینی(ره) اســت ،اکـــران گسترده آن
در سینماهای سراسر کشور از اهمیت
باالیی بــرخــوردار اســت ولــی پیگیر ی ها

▪همکاری با تینا پاکروان

خوب و عمیقی با «خاتون» ندارد ،اما در برابر او
بیتفاوت هم نیست و حمایتگر است .مدیری
با نگاه مشکوک و کنجکاو خودُ ،بعد دیگری از
این شخصیت یعنی غیرقابل پیشبینی و مورد
اعتماد نبودن او را نیز به نمایش میگذارد.
هرچند که مهران مدیری در فیلم «درخت
گــردو» که این روزهــا روی پــرده سینماست،
نتوانسته بازی قابل توجهی از خود ارائه بدهد،
اما احتماال «خاتون» نتیجه متفاوتی را برای او
یزند.
رقم م 

مهران مدیری در دوران فعالیت حرفهای خود،
در کنار کارگردانی ،بازیگری را نیز دنبال
کرده و بیشتر در ساختههای خودش ایفای
نقش کــرده ،اما گاهی به ویــژه در فیلمهای
سینمایی با کارگردانهای دیگر نیز همکاری
داشته اســت .البته ایــن همکاری دستاورد
ویژهای برای مدیری به همراه نداشته و او در
سریالهایخودشونقشهایکمدی،حضور
موفقتری داشته است .حاال مهران مدیری
حدود یک دهه پس از تجربه شکست خورده
«قلب یخی» ،جلوی دوربین تینا پاکروان رفته
و نقش «جهانگیر روزبه» یا همان «دایی جون
انگلیسی» را ایفا کرده .این کاراکتر به تازگی،
همزمان با انتشار قسمت هشتم «خاتون» وارد
قصه سریال شده است.
▪حــضــور هــمــراهــیبرانگیز مــدیــری در
«خاتون»

همان طــور که گفتیم شخصیت «جهانگیر
روزبــه» تــازه وارد قصه شده و هنوز جزئیات
ویژگیهای ایــن کاراکتر مشخص نیست،
اما بنا بر معرفی سریال از این شخصیت در
سکانسهای پایانی قسمت« ،8جهانگیر» مرد
ثروتمندی است که رابطه خوبی با انگلیسیها
دارد« .روزبــه» چندان مورد اعتماد «خاتون»
نیست ،اما تنها کسیاست که
بــرای او باقی مــانــده اســت.
مــدیــری در هــمــان حضور
کوتاه خــود مخاطب را با
این شخصیت آشنا و او را
با خود همراه میکند .این
بازیگر با استفاده از سرخوشی و
شوخطبعی این کاراکتر در رفتار،
حرکات و لحن خود ،او را همان
طور که الزم است شخصیت شیرین
و بــامــز های نشان میدهد که چندان
مسائل را جدی نمیگیرد« .روزبه» رابطه بسیار

▪خروج از قالب مرد آرام و درونگرا

علی مصفا بازیگر خــوب و خــوشسابقهای
اســـت ،ام ــا بـــازی در نــقــش شخصیتهای
درونــگــرا ،آرام ،کـم حــرف و متفکر در آثــار
مختلف ،باعث شده او کمتر چنین فرصتی
پیدا کند که توانایی خود را در ایفای نقشهای
متفاوت نشان بدهد .کاراکتر «تورج» در سریال
«میدان سرخ» یکی از همین فرصتهاست.
ایــن شخصیت قاچاقچی اســت و با
دوستان تبهکار خود «پاپ» و «عبد»
همکاریمیکند«.تورج»رفتارهای
برونگرایانه،لحنتندوپرخاشگرانه
ندارد ،اما شخصیتی منفی است و
نسبت به دیگر نقشهایی که علی
مصفا معموال ایفا کرده ،ویژگیهای
کامال متفاوتی دارد .او حتی در
قسمت 4با کاراکتر «عبد» درگیر
شــد و واکنشهای
تـــنـــدی بــــه او
نــشــان داد؛
چـــیـــزی که
پــیــشــتــر از
مصفا ندیده
بودیم.

نشان میدهد که در نهایت قرار است این
مستند از اواخــر مهرماه به صــورت آنالین
اکران شود.
حال باید دید در زمان اکران آنالین فیلم،
چــه اقــدامــاتــی بــرای تبلیغ هرچه بیشتر
این اثر در نظر گرفته میشود تا مخاطبان
بیشتری به تماشای آن بنشینند.
مستند «بانو قدس ایران» محصول موسسه
فرهنگی ،هنری عروج است و با مشارکت
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
تولید شده است.

▪حضورمتفاوتعلیمصفادر«میدانسرخ»

به طور کلی نمیتوان از بــازیهای سریال
«میدان سرخ» به عنوان نقطه قوت و بازی خوب
یاد کرد ،اما میتوان گفت در میان بازیگران
ایــن مجموعه ،علی مصفا و بهرام افشاری
توانستهاند نسبت به دیگران گلیم خود را از آب
بیرون بکشند و اجرای خوبی داشته باشند .در
هر صورت علی مصفا ذاتا چهره و ُتن صدای
آرامی دارد ،اما او در «میدان سرخ» سعی کرده
متناسببانقشیکهایفامیکند،لحنمتفاوت
و قاطعی داشته باشد .او در برخورد با همسر
خود یک مرد آرام و معمولی جلوه میکند ،اما
در ارتباط با دوستانش ،در جلد یک خالفکار
خونسرد ،موذی و زرنگ فرو میرود که احتماال
برخالف ظاهر آرام ــش ،کــارهــای زیــادی از
او برمیآید .هر چند که نمیتوان بازی او را
بینقص دانست ،اما میتوان گفت نسبت به
دیگر بازیگران سریال تسلط بیشتری بر نقش
خود داشته است .ناگفته نماند که اگر
سریال در معرفی «تــورج» بهتر
عمل میکرد و از ویژگیهای او
و پیشینهاش اطالعات خوبی
به مخاطب میداد ،در عملکرد
هرچهبهترعلیمصفابهعنوان
بازیگر نیز بیتاثیر نبود .مصفا
اکنون مجموعه «حرفهای» را در
نوبت پخش دارد که انتشار آن با
«میدان سرخ» همزمان خواهد
بــود ،باید صبر کرد
و دیـــد در ایــن
ســـریـــال چه
نــــقــــشــــی
بـــرعـــهـــده
داشـــــتـــــه
است.

چهره ها و خبر ها
پرویز پرستویی با فیلم «بیهمه
چیز» به کــارگــردانــی محسن
ق ــرای ــی در جــشــنــواره فیلم
سائوپائولو که در برزیل برگزار
میشود ،دیده خواهد شد .این
فیلم سال گذشته در جشنواره فجر برنده جایزه
بهترین فیلم نامه اقتباسی شد.
اصغر فرهادی از پنجم آبان ماه
فیلم جدیدش «قهرمان» را روی
پرده سینما خواهد داشت .او
در گفتوگو با خبرنگار ددالین
گفته است که کرونا باعث شده
با بازیگران این فیلم به جای چند ماه ،به مدت 10
ماه تمرین داشته باشد.
مریال زارعــی بازپخش سریال
«دریاییها» کاری از سیروس
مقدم را از شبکه آ یفیلم روی
آنتن دارد .قــرار بــوده قسمت
اول ســریــال بــا بـــازی پــژمــان
بــازغــی ،رضــا عــطــاران و مرجان شیرمحمدی
دیروز ساعت  16پخش شود.
مهدی سلطانی در همکاری
تــازه خــود بــا بهرنگ توفیقی
در سریال «ســوره خانم» بازی
میکند .به گزارش فارس ،این
سریال ویژه ماه رمضان 1401
ساخته میشود و پریوش نظریه ،کامران تفتی و
علیرضا آرا نیز در آن حضور دارند .سلطانی این
شب ها «افرا» را روی آنتن دارد.
امین تــارخ سریال «خسوف»
به کارگردانی مازیار میری را
آماده انتشار در نمایش خانگی
دارد و به زودی با این سریال
در پلتفرم نماوا دیده میشود.
«خسوف» پس از «آقازاده» ،دومین حضور امین
تارخ در نمایش خانگی است.
بهاره کیان افشار چهارشنبه
هفته جاری با سریال «حرفهای»
ساخته مصطفی تــقـیزاده به
نمایش خانگی م ـیآیــد .این
مجموعه با بازی ماهور الوند،
علی مصفا ،سارا بهرامی ،بهناز جعفری ،سیروان
و زانیار خسروی ساعت  20در نماوا منتشر
میشود.
یوسف تیموری به زودی با فیلم
کــمــدی «کــلــه پـــوک» ساخته
جــواد مــزدآبــادی به سینمای
آنالین میآید .این فیلم اکنون
روی پرده سینماست و پس از
گذشت یک ماه از اکران آن ،تقریبا  100میلیون
تومان فروخته است.

