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طبقاعالمصفحهرسمیاینستاگرامسریال«پدر»،فصلدوماینسریالبهزودیتولیدخواهدشد.هنوزجزئیاتیازقصهیابازیگرانفصلدوماین
مجموعهمنتشرنشدهاست.سریالتلویزیونی«پدر»بهکارگردانیبهرنگتوفیقیکهپسازماهمبارکرمضانرویآنتنرفتوتوانستمخاطبان
زیادیجذبکند،چهارشنبهشبباپخشقسمتسیودومبهپایانرسید.

فصل دوم «پدر»
ساخته میشود

...
اخبار

وقتیحاجقاسم«بهوقتشام»رادید،ترسیدم
نشســت خبری فیلــم ســینمایی «به وقــت شــام» همزمان
با اکــران در شــهرهای مختلف ســوریه ،با حضــور ابراهیم
حاتمیکیا کارگردان فیلم در این کشور برگزار شد.
به گزارش فارس ،حاتمیکیا در جریان این نشست گفت:
«من از جهت فیلم سازی مایل بودم که کام ً
ال صفر تا صد این
فیلم را در سوریه بسازم اما شرایط به گونهای بود که امکان
ســاختن فیلم در این جا -مثال در شــهر تدمر -از ما ســلب
شد ».او در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا داستان خلبان
ایرانی در فیلم واقعی است یا این که واقعا برای یک رزمنده
ایرانی در سوریه چنین اتفاقی افتاده است ،اظهار کرد« :من
برای تحقیقاتم حدود یک ماه در سوریه بودم ،موضوعی که
پیش آمده مثل یک تابلوی نقاشی است که بنده قطعات آن
را کنار هم چیدم و کالژی را ایجاد کردم که طبق تحقیقاتم
قطعهقطعه این کالژ واقعی است ولی کل این موضوع یعنی
داستان فیلم زاییده تخیل بنده است».
ابراهیــم حاتمیکیا درباره واکنش حاجقاســم ســلیمانی
بعد از تماشــای این فیلم گفت« :واقعیت این اســت که من
از برخورد با ایشان میترســیدم و هنگامی هم که قرار شد
با ایشان فیلم را ببینیم در هنگام دیدن فیلم حتی از ایشان
دورتر نشسته بودم ولی وقتی که فیلم را دیدند ،خدا را شکر
راضی بودند و وقتی خواستند من را در آغوش بکشند و گریه
کردند ،بسیار خوشــحال بودم از این که ســردار سلیمانی
فیلم بنده را تحسین کردند».

جشنواره فیلم ونیز امسال نیز پرستارهتر از قبل برگزار شده است

تقاطع هنر و صنعت

کوئنتین تارانتینو و دیوید فینچر هردو یــک بازیگر را برای
بازی در نقش «چارلز منسون» انتخاب کردند.
بهگزارشدنیایتصویر،کوئنتینتارانتینودرفیلمجدیدش
«روزی روزگاری در هالیــوود» و دیوید فینچــر در فصل دوم
ســریال «شــکارچی ذهن» ،یک بازیگر یعنی دیمن هریمن
را بــرای ایفای نقــش چارلــز منســون ،معروفتریــن قاتل
زنجیرهایآمریکاانتخابکردهاند.منسونرهبرگروهیبود
که در دهه شصت میالدی ،چندین نفر از جمله همسر رومن
پوالنسکی کارگردان لهستانی سینما را به قتل رساندند.

تصنیف باستر اسکراگز

مائده کاشــیان  -جشــنواره فیلم ونیز ،قدیمیترین و یکی از معتبرترین جشنوارههای ســینمایی است که
ساالنه فیلمهای مختلف برای آن که بتوانند جایزه اصلی این جشنواره ،یعنی شیر طالیی را از آن خود کنند
با هم رقابت میکنند .بر خالف جشنواره فیلم کن که در  5-6سال اخیر ،مسیر کمستاره شدن را طی کرده،
جشنواره ونیز هر سال پرستارهتر میشود و امســال هم چه در بخش مسابقه و چه خارج از مسابقه ،از حضور
ستارگان خالی نیست .به بهانه آغاز جشنواره ونیز  ،2018سراغ یکی از جذابترین بخشهای جشنواره رفته
و نگاهی انداختهایم به فهرســت چهرههایی که در این دوره از جشنواره حضور دارند؛ ستارههایی که هرچه
بیشتر فضای «هنری» جشــنواره فیلم ونیز را به سمتوســوی «صنعتی شدن» ســوق دادهاند و برای صنعت
سینما پولسازی میکنند.

جود الو و ناتالی پورتمن
Vox Lux
ناتالی پورتمن و جود الو دو ســتاره دیگری هســتند کــه با فیلم موزیــکال Vox Luxبه
کارگردانی بردی کوبرت ،در بخش رقابت جشنواره ونیز امسال حضور دارند .پورتمن در این فیلم با گریم متفاوتی در نقش
یکخوانندهپاپظاهرشدهاستوجودالوهمبهعنوانمدیربرنامهاینستار هموسیقیپاپ،ایفاینقشکردهاست.داستان
یاینخوانندهاستکهحرفهاشرادرمعرضتهدیدوخطرقرارمیدهد.
فیلمدربارهاتفاقاتورسواییهایزندگیشخص 

جیکجیلنهالوخواکینفینیکس

لیــام نیســون امســال بــا یــک فیلــم
دیده
وســترن که امضای برادران کوئــن پای آن
میشود ،به بخش مسابقه جشنواره ونیز آمده است .فیلم
«تصنیف باستر اسکراگز» ســاخته نتفلیکس  ،ابتدا قرار
بود در قالب یک ســریال تلویزیونی کوتاه ســاخته شود،
اما به یک اثر سینمایی تبدیل شد .این فیلم مجموعهای
از چنــد فیلم کوتاه اســت که محتــوای یکســانی دارند و
لیام نیسون در یکی از داستانهای این فیلم بازی کرده
است.

بردلی کوپر
ستارهای متولد شده است
بردلــی کوپــر امســال بــرای اولیــن
و نیــز
بــار در مقــام کارگــردان ،در جشــنواره
حاضر میشــود و فیلم «ســتارهای متولد شــده است» را
در بخــش خــارج از مســابقه دارد .بردلی کوپــر عالوه بر
کارگردان ،به عنوان بازیگــر نقش اصلی هم در این فیلم
حضور دارد و نقش یک آهنگ ساز به نام «جکسون مین»
را بازی میکند .این فیلم در حقیقت نسخه بازسازیشده
از فیلم کالسیک و موزیکالی به همین نام و محصول سال
 1954اســت که فیلم موفقی بود و شش نامزدی اسکار
کسب کرده بود.

اما استون

برادرانسیسترز
نام خواکین فینیکس و جیک جیلنهال با فیلمی در ژانر وسترن ،در فهرست فیلمهای
بخش مسابقه جشــنواره ونیز 2018به چشــم میخورد .فیلم «برادران سیســترز» اقتباســی از رمانی به همین نام است و
کارگردانیآنراژاکاودیارفرانسویبرعهدهداشتهاست.اینفیلمدرسال 1851میگذردوخواکینفینیکسنقشیکی
ازدوبرادریرابازیمیکندکهماموریتدارندشیمیدانیبهنام«ریزاحمد»رابهقتلبرسانند.جیکجیلنهالهمدرنقش
معدنیابیکهباآندوبرادرهمکاریمیکندبازیکردهاست.

...

چهره روز

انتخاب یکسان تارانتینو و فینچر برای نقش
«چارلز منسون»

لیام نیسون

سوگلی
اما استون ستاره فیلم «الاللند» ،فیلم
«ســوگلی» را در بخــش مســابقه جشــنواره ا مسا ل
ونیز دارد .قصه این درام تاریخی به کارگردانی یورگوس

...

اتفاق روز

النتیمــوس ،در اوایــل قــرن  18میالدی میگــذرد .اما
اســتون به دلیــل بــازی در ایــن فیلم بــود که نتوانســت
پروژه پرســروصدای «زنــان کوچک» را همراهــی کند و
اما واتســون به جای او ،با مریل اســتریپ و سیرشا رونان
همبازی شــد .به نظر میرســد فیلــم «ســوگلی» یکی از
شــانسهای دریافت جایزه شــیر طالیی جشــنواره ونیز
باشد .این فیلم قرار است جشنواره فیلم نیویورک2018
را نیز افتتاح کند.

رایان گاسلینگ
نخستین انسان
رایــان گاســلینگ کــه در جایــزه
گلد نگلــوب  ،2017توانســت جایــزه
بهتریــن بازیگر مــرد رابرای فیلــم «الاللنــد» ،از آن خود
کند ،برای دومینبار با دیمن شزل همکاری کرده است
و با فیلم «نخســتین انسان» در بخش مســابقه جشنواره
ونیــز امســال حضــور دارد .او در ایــن فیلــم نقــش «نیل
آرمسترانگ» ،اولین انســانی که به کره ماه قدم گذاشت
را بازی میکند .فیلم «الاللند» هم اولینبار در جشنواره
ونیز به نمایش درآمد و موفقیتهایی که این فیلم به دست
آورد ،از جشنواره ونیز شروع شد.

تیلدا سوئینتن
سوسپریا

تیلــدا ســوئینتن بــا فیلمــی در ژانــر
بخش
وحشت به نام «سوسپریا» ،در میان فیلمهای
مســابقه حضــور دارد .ایــن فیلــم کــه لــوکا گوادانینــو،
کارگردانی آن را برعهده داشته ،نسخه بازسازیشده از
فیلم «سوسپریا» محصول سال  1977است .سوئینتن
که یکی از بازیگران اصلی این فیلم است ،در مصاحبهای
اعالم کــرده بود ایــن فیلم اثــر متفاوتی از نســخه اصلی
«سوسپریا» است و فقط از داســتان آن فیلم الهام گرفته
است.

...

جنجال روز

مجید افشاری و عذرخواهی بابت رفتارش با ایرج ملکی

پشیمانی مرجانه گلچین از بازی در سریال «آرماندو»

ادامه کمپین #من_و_سانسورچی

به دنبال حواشی حضور ایرج ملکی و مونا ملکی
در برنامه «ایرانیوم» و موج انتقاداتی که از طرف
مردم و بعضی از هنرمندان به سمت برنامه روانه
شــده بود ،مجید افشــاری روز چهارشــنبه عصر
در این برنامه ،از ایــرج ملکی و همه کســانی که
به قول خــودش دلســوزانه آنها را نقــد کردند،
عذرخواهــی کرد و گفــت هدفشــان ضربه زدن
به ایرج ملکی نبوده و اشــتباهی کــه اتفاق افتــاده از روی عمد نبوده اســت.
این برنامه روز چهارشــنبه با موضــوع فرهنگ عذرخواهی و بــا حضور دو نفر
از منتقدان این برنامه یعنی فواد صفاریانپور و کوروش ســلیمانی روی آنتن
رفت.

مرجانه گلچین سهشــنبه شــب به بهانه ســریال
«آرماندو» ،مهمان برنامه «چشــم روشنی» شبکه
یک بود و در این برنامه از بازی در «آرماندو» ابراز
پشــیمانی کــرد .او در پاســخ به ســؤال علی ضیا
دربــاره «آرماندو» گفت ،آن را دوســت نداشــته و
اصال ندیده اســت .او آماده نبودن متن سریال را
اشکال اصلی دانست و گفت ایده اولیه را دوست
داشته و قرار بوده آمال و آرزوهای سیاهی لشکرها به تصویر کشیده شود ،اما
خوب به این موضوع پرداخته نشده است و شــخصیتها دچار تناقض و تغییر
غیرمنطقی بودهاند .پیش از این احسان عبدیپور کارگردان «آرماندو» هم از
این سریال ابراز نارضایتی کرده بود.

کمپینــی کــه امیرمهــدی ژولــه بــا هشــتگ
#من_و_سانســورچی بــرای بازگــو کــردن
خاطرات فیلمســازان از برخورد با ممیزیهای
صداوســیما و وزارت ارشــاد بــه راه انداختــه،
بــا اســتقبال ســینماگران مواجه شــده اســت.
مصطفــی کیایــی ،مهــراب قاســمخانی ،میترا
حجار و پرســتو صالحی شــماری از چهرههایی
هســتند کــه از خاطــرات خــود در مواجهه بــا ممیزیهــای اعمالشــده بر
آثارشــان گفتهاند .ماجرای حجم گوش خانمهای بازیگر عجیبترین مورد
ممیزیشــده اســت که با واکنشهایــی نیز در فضــای مجازی مواجه شــده
است.

...

چهره ها و خبر ها
فاطمهمعتمدآریااینروزهادرایتالیاحضورداردتافیلمهای
بخش «افقها»ی جشــنواره فیلم ونیز را
داوری کنــد .به تازگــی پوشــش او در
جریان مراســم افتتاحیه ایــن رویداد
سینماییجنجالبرانگیزشدهاست.

مهدی فخیمزاده بازیگر و کارگردان فیلم سینمایی «مشت
آخر» ،فیلــم بــرداری این اثر را بــه پایان
رســاند .او با این فیلم که در ژانر اکشن
ســاخته شــده ،پــس از  14ســال بــه
کارگردانی سینما بازگشته است.

سحرجعفریجوزانیاینروزهافیلمسینمایی«پشتدیوار
ســکوت» را روی پــرده دارد .او کــه در
ســالهای اخیر کمکار بوده ،در دهه
 90تنها در دو فیلم سینمایی ،آن هم
به کارگردانــی پدرش بــازی کرده
است.
حمیدفرخنژادباگریمجالبیدرنقش«جمشیدسامورایی»
در فیلم سینمایی «دبیت» به کارگردانی
مهــدی نــادری بــازی میکنــد .او
«بیحساب»« ،سمفونی نهم» و «دختر
شیطان» را در نوبت اکران دارد.

امیررضــا دالوری از مهر ماه با فیلــم «پروانه» به ســینماها
میآیــد .او بــه تازگــی بــازی در مجموعه
«گشــت پلیس» را به پایان رسانده است؛
این سریال در هفته نیروی انتظامی ،روی
آنتن تلویزیون خواهد رفت.

تینا پاکروان از یــک ماه دیگــر در مقام کارگــردان ،با فیلم
کمــدی «لــس آنجلــس  -تهــران» بــه
ســینماها خواهد آمد .او این اواخر در
فیلم «بیوزنی» به کارگردانی مهدی
فرد قادری نیز بازی کرده است.
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