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دنباله «گالدیاتور»
ساخته میشود

...
خبر

«سلمان خان»
در جشنواره مقاومت
فیلم اکشن «تایگر زنده است» اثر ضدداعشی سینمای هند
دربخشبینالمللپانزدهمینجشنوارهفیلممقاومتحضور
مییابد.
به گزارش ایسنا« ،تایگر زنده است» ساخته علی عباس ظفر
و تولید سال  ۲۰۱۷اســت و به حادثه واقعی گروگانگیری
 ۲۵پرستار هندی شــاغل در عراق اشــاره دارد که براساس
رایزنیهای انجام شــده ،در جشــنواره فیلم مقاومت امسال
نمایش داده میشــود .در این فیلم ،قهرمانی بــه نام «تایگر»
با بازی ســلمان خان به قلب داعش میزند و پرســتاران را از
اسارتتکفیریهانجاتمیدهد.
جلوههای ویژه این فیلم توسط تام استورترس انجام شده که
سابقه حضور در فیلمهایی مانند «مردان ایکس» و «بتمن» را
در کارنامه دارد   .در «تایگر زنده است» سلمان خان ،کاترینا
کایف ،پارش راوال ،ســودیپ ،انگاد بدی ،گیریــش کارناد و
نها هینگه بازی کردهاند .این فیلم از پرهزینهترین فیلمهای
بالیوود بــا بودجه ۲۴میلیون دالری اســت و گفته میشــود
پرفروشترینفیلمسلمانخاناست.
پانزدهمین جشــنواره بینالمللــی فیلم «مقاومت» با شــعار
«تجلی گفتمان فرهنگی انقالب اســامی» بــه همت بنیاد
فرهنگیروایتفتحوانجمنسینمایانقالبودفاعمقدس
طی روزهای  ۵تا  ۹آذر امســال به دبیری محمــد خزاعی در
سینمافلسطیندرتهرانبرگزارمیشود.

...

سینمایجهان

الیور استون سریال میسازد
الیور استون به عنوان کارگردان ،اولین اپیزود از مجموعه
تلویزیونی «زندگی شیرین» را میسازد.
بــه گــزارش مهــر ،الیــور اســتون کارگــردان صاحــب نام
آمریکایی قرار است اولین اپیزود از یک مجموعه تلویزیونی
را کارگردانی کند .این اثر ربطی به فیلم کالسیک «زندگی
شیرین» ساخته فدریکو فلینی ندارد ،هر چند گفته میشود
ممکن اســت برخی مناطق پرزرقوبرق نشــان داده شــده
در فیلــم فلینــی در ایــن مجموعه نیــز نمایش داده شــود.
این پروژه با الهــام از کتاب «مرگ و زندگی شــیرین :جنبه
تاریــک رم در دهه  »۵۰ســاخته میشــود .کتــاب «مرگ و
زندگی شــیرین» درباره قتل پرســروصدای ویلما مونتسی
 ۲۱ساله در سال  ۱۹۵۳و فساد و شکاف طبقاتی موجود
در جامعه ایتالیاســت؛ قتلی که تصویر ارائه شده از زندگی
شیرین ایتالیای پس از جنگ جهانی دوم را مخدوش کرد.
این برای اولین بار اســت که الیور اســتون کارگردانی یک
مجموعه تلویزیونی نمایشی را برعهده میگیرد .او پیش از
این چندین مجموعه مســتند را برای تلویزیون کارگردانی
و نویســندگی کرده اســت که آخریــن آنها مســتند چهار
قسمتی «مصاحبههای پوتین» است.

مهر  -ریدلی اسکات کارگردان نامزد اسکار ،به دنبال ساخت ادامه فیلم «گالدیاتور» است .داستان این دنباله دربــاره شخصیت
«لوسیوس» ،خواهرزاده «کومودوس» پادشاه است« .گالدیاتور» در سال  2000توانست پنج جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین
بازیگر نقش اول مرد را به دست آورد و در جهان نیز به فروش  ۴۶۰میلیون دالری دست یابد.

...

 4دلیل برای تماشای «دیوانه» سریال جدید نتفلیکس

چهره ها و خبر ها

نسخه«دیوانه»
براینجاتانسانها

امیــن حیایــی کــه امســال دو فیلم متفــاوت «شــعلهور» و
«دارکوب» را روی پرده سینما داشته است،
از چهارشــنبه هفتــه آینده دوبــاره با یک
فیلم کمــدی یعنــی «خانم یایا» ســاخته
عبدالرضــا کاهانــی ،روی پرده ســینما
دیده خواهد شد.

مائده کاشــیان  -رفتن به ناخودآگاه انســانها و بازی با ذهن ،موضوعی اســت كه تا به حال دســتمایه فیلم
و ســریالهای مختلفی بوده اســت .یكی از جدیدترین آثــار در این زمینه ،ســریال «دیوانه» ســاخته جدید
نتفلیكس است« .دیوانه» قصه دو شخصیت به نام «اوون» با بازی جونا هیل و «آنی» با بازی اما استون را روایت
میكند كه هر دو از مشكل روحی خاص و افسردگی رنج میبرند و طی اتفاقی راه درمان خود را در یك مركز
آزمایش دارو پیدا میكنند .آنها به امید درمان وارد این مركز میشــوند .در آن جا داروهایی كه قرار اســت
مشكالت روانی را درمان كنند ،روی افرادی كه داوطلبانه به این آزمایش پیوستهاند ،تست می شود .در ادامه
ی جذاب سریال داشتهایم.
مروری بر چند ویژگ 

1

همراهی دو ستاره بعد از  11سال

جونــا هیــل و امــا اســتون دو ســتاره
ســریال «دیوانه» هســتند که هــر دو بازی
فوقالعادهایازخودبهنمایشمیگذارند.
جوناهیلبهخوبیدرنقشیکآدمافسرده
و منزوی که هیچ نشــانی از هیجان و احساســات خاصی در
چهره او نمیبینیم نشسته است .او بعد از خوردن قرص ،در
قالب شخصیتهای متفاوتی ظاهر میشــود که با کاراکتر
اصلی یعنی «اوون» فاصله بســیاری دارد .اما اســتون هم به
ویژه در موقعیتهای کمدی بسیار خوش درخشیده است.
انتخابجوناهیلوامااستونبرایشخصیتهایاصلیقصه
وهمبازیشدنآنها بعداز 11سالجذاباست.

2

تلفیق ژانر علمی-تخیلی با کمدی

بیان موضوعات علمی و روان شناسی به
زبان سینما همیشه برای مردم جذاب و
به طور کلی ژانر علمی  -تخیلی همیشه
مورد توجــه مخاطب بوده اســت .اولین
برگ برنده «دیوانه» دقیقا همین اســت ،قصــهای درباره
ذهن و روان انسان .جذابیت دیگر قصه این است که هر بار
در هر اپیزود ،یک ماجرای جدید در دل قصه اصلی اتفاق
میافتد .یعنی «اوون» و «آنی» بعد از ورود به مرکز آزمایش
دارویی ،هــر بار به واســطه مصــرف یک قــرص ،موقعیت
جدیدی را تجربه میکنند .حاال كمی چاشنی كمدی را به
چنین قصهای با ژانر علمی  -تخیلی اضافه کنید.

...

سوژه روز

مریال زارعی تصمیمی برای اجرای برنامه تلویزیونی ندارد.
طبق گفته ملیكا زارعــی ،حضور او به
عنــوان مجــری در برنامــه تلویزیونی
شــایعه اســت .مریال زارعــی اكنون
مشــغول بــازی در فیلــم «ایــده
اصلی» است.

3

همحسی با شخصیتها

اگرچــه ریتم ســریال کمی کند اســت و
شــاید تیزرهای تبلیغاتــی و عکسهای
آن ،از خــود ســریال جذابتــر بــه نظــر
برســند و عــاوه بــر ایــن ممکــن اســت
اتفاقاتی که برای شــخصیتها پیش میآیــد مخاطب را
گیج کند ،اما شــخصیتهای قصه نیــز درگیر این گیجی
و گم کردن مرز واقعیت و خیال هســتند و تماشاگر هم به
سهم خودش ،به نوعی حسوحالی شبیه شخصیتهای
قصه را تجربــه خواهد كــرد .بنابراین اگر کمــی حوصله
کنید ،شــاهد اتفاقات جالبــی خواهید بــود و نقاط مبهم
قصه برایتان روشن خواهد شد.

...

4

هدف غیرتخیلی یک قصه تخیلی

ویژگی ارزشمندی كه قصه «دیوانه» را از
آثار مشابه خود متفاوت میکند ،حرف
اصلــی قصــه اســت« .دیوانه» در بســتر
قصه اصلی ،توجه تماشاگران را فراتر از
قرص ،دارو و پیشرفت فناوری برای درمان بیماریهای
روحی انسانها ،به یک راه نجات مهم جلب میكند ،راه
نجاتی كه بسیاری از اوقات ،توســط آدمها نادیده گرفته
میشود .مســئله اصلی این ســریال ،راه درمان تخیلی و
چند عدد قرص نیست ،مسئله راههای دستیافتنیتری
برای رهایی از مشکالتی اســت که روان انسان را درگیر
کردهاند.

...

اظهارنظر روز

گاف روز

تشویق عجیب علی ضیا به سرمایهگذاری در ترکیه

انتقادپژمانبازغیازشیوهکمکسلبریتیهابهزلزلهزدگان

دعوت گلزار به کتاب خوانی با مجموعه عکس از پرندگان!

به تازگی یک شرکت ساختوســاز ترکیهای ،در
هتل اسپیناس تهران همایشی را برای رونمایی
از پروژههايش در شهر آالنیای ترکیه برگزار کرده
و علی ضیا به عنوان مجری در این مراسم حضور
داشــته اســت .او در بخشــی از این مراسم ضمن
تعریف و تمجید از هنــر معماری این شــرکت ،از
تجربه افرادی که در حاشیه این همایش با آنها صحبت کرده سخن گفته است
و به نقل از آنها میگوید« :خاک شهر آالنیا گیراست و آدم دوست دارد آن جا
بماند!» ویدئوی صحبتهای ضیا در این همایش ،انتقادات منفی کاربران را
به دنبال داشته و بســیاری از آنها معتقدند او مردم را به خرید خانه در ترکیه
تشویق میکند.

پژمان بازغی جمعــه بعدازظهــر در برنامه «من و
شما» درباره نحوه كمكهای سلبریتیها به مردم
زلزلــهزده كرمانشــاه ،انتقاداتی را مطــرح كرد.
او بــدون نام بــردن از هنرمندان ،گفــت که نباید
هركدام از سلبریتیها جداگانه کمکهای نقدی
جمع میكردند .بهتر بــود همه پولها به صورت
یك جا جمع میشــد و به اســتانداری یا علی دایی که با اســتانداری همکاری
میکرد ،سپرده میشد .او در ابتدا از تجربهاش در جمعآوری کمکهای نقدی
در زلزله بم گفت و توضیح داد آن زمان جواد رضویان ،شــهره لرستانی و رضا
ایرانمنش تصمیم گرفتند یک حســاب مشــترک باز کنند و کمکهای نقدی
مردم را به آن حساب بریزند.

پســت اینســتاگرامی جدید محمدرضا گلزار که
دنبالکنندههایــش را بــه کتابخوانــی دعــوت
کرده ،جنجالی شــده اســت .میدانید مســابقه
«برنده باش» داعیه دعوت بــه کتابخوانی دارد
و گلزار هم با این پســت ،ســعی کرده در راستای
محتــوای ادعایی برنامــهاش قدم بــردارد .با این
حال کامنتها به چند گاف این تصویر اشاره کردهاند .یکی این که کتابی که
گلزار به دســت گرفته ،مجموعه عکس از پرندگان اســت که طبیعت ًا تماشــای
عکسهای آن« ،کتابخوانی» محسوب نمیشود .دوم آن که محمدرضا گلزار
این تصویر را در یک مغازه لوازم تحریر انداخته و بسیاری نیز گفتهاند در لوازم
تحریری ،نمیشود کتابخوان شد.

امیر جدیدی اوایل زمســتان برای بــازی در فیلم «لتیان»
اولیــن ســاخته علــی تیمــوری جلوی
دوربین خواهد رفت .او امسال در فیلم
«قانون مورفی» ساخته رامبد جوان هم
ایفای نقش کرده است که به زودی
یشود.
اکران م 
سحر دولتشاهی این روزها در حال تمرین نمایش موزیکال
«بینوایــان» اســت و در ایــن نمایش
نقــش «مــادام تناردیــه» را بــازی
می کنــد .او اکنون «عرق ســرد» را
روی پــرده ســینماها در حــال
اکران دارد.
سیدروحا ...حجازی جایزه بهترین فیلم جشنواره هانوی
را برای فیلم «اتاق تاریــك» از آن خود كرد.
این فیلم در سیوششــمین جشنواره فجر
رونمایی شــد و از نیمــه آذرماه بــه صورت
عمومی اكران خواهد شد.

لیال اوتادی که این روزها سریال «حوالی پاییز» را روی آنتن
شــبکه  3ســیما دارد ،مدتی است در
فیلم کودک «خرها آدم نمیشــوند»
بازی میکند .او در این فیلم در نقش
یک نینجــا جلوی دوربیــن رفته
است.

بازی كيت بالنشت در یک سریال تلویزیونی
کیت بالنشــت با امضای قــراردادی بــرای اولین بــار پا به
تلویزیون میگذارد تا در پروژه «خانم آمریکا» ،در قامت یک
وکیل محافظهکار نقشآفرینی کند.
به گزارش مهر ،کیت بالنشت ستاره هالیوود برای بازی در
سریالی ۹قسمتی ،روانه تلویزیون میشود .او آخرین نمونه
از بازیگران درجه یک سینماست که به پروژهای تلویزیونی
ملحق میشود .این بازیگر  ۴۹ساله استرالیایی قراردادی
را با شــبکه  FXبرای تهیه و بازی در ســریالی به نــام «خانم
آمریکا» امضا کرده است که او را برای اولین بار در آمریکا در
قاب تلویزیون نمایش خواهد داد.
«خانــم آمریکا» داســتان واقعــی جنبشــی آزادی خواهانه
بــرای تصویــب متمــم حقــوق برابــر زن و مــرد در قانــون
اساسی آمریکاست که ناباورانه با مخالفت شدید «فیلیس
شــلفلی» وکیل و فعــال محافظهکار قانون اساســی آمریکا
مواجه شــد .کیت بالنشــت با بازی در نقش شــلفلی یکی
از سرســختانهترین کارزارهای تاریخ جامعــه مدنی آمریکا
در دهه  ۷۰میــان طیفهای محافظــهکاران و پایهگذاران
موج دوم جنبش زنانی چون بتی فریدان ،گلوریا اســتاینم
و بال ابــزوگ را روایــت میکنــد؛ جدالی بزرگ کــه به قول
تاریخنگاران چهره سیاســی آمریکا را برای همیشــه عوض
کرد.
کیت بالنشــت دارنــده دو جایــزه اســکار برای فیلــم های
«هوانورد» و «یاسمن آبی» است و در آخرین دوره جشنواره
کن به عنوان رئیس هیئت داوران در راهپیمایی و اعتراض
نمادیــن  ۸۲زن از طیفهــای مختلــف روی فــرش قرمــز
جشنواره شــرکت کرد تا به همراه آنان به نابرابری جنسی
در صنعت ســینما اعتراض کند .عــدد  ۸۲نمایانگر تعداد
فیلمهای کارگردانان زن است که در طول تاریخ  ۷۱ساله
کن در مقابــل  ۱۶۴۵فیلــم از کارگردانان مــرد در بخش
رقابتی این جشنواره مهم به نمایش درآمده است.
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