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اکران «زهر مار»
از  29خرداد

...
اخبار

چرا «عصر جدید» نامنظم پخش
میشود؟
سازندگان برنامه «عصر جدید» درباره علت
پخش نامنظم این برنامه توضیحاتی را ارائه
کردند.به گزارش ایسنا ،روابط عمومی این
برنامه ضمن اطــاعرســانــی دربـــاره پخش
قسمتهایجدید،اعالمکردهاست«:شبکه
سه سیما از ابتدای تاسیس تاکنون ،متولی
پخش رویدادهای ملی و مهم ورزشی بوده و
رقابتتیمملیوالیبالوفینالجامحذفیهم
از این قاعده مستثنا نبوده است .امیدواریم
از این پس ،طبق ساعاتی که بینندگان بنا به
روال گذشته ،منتظر «عصر جدید» هستند،
مهمان خانههای مــردم باشیم؛ مردمی که
بهویژه در دور دوم با رأی و حمایتشان از
اجراهای راهیافته به مرحله آرای عمومی،
نقشیتعیینکنندهدرانتخاباجرایقویتر
برایحضوردرنیمهنهاییدارند».

فرهاد اصالنی در «هیوال» عملکرد موفقی داشته است

هیوالدرجلد
«شرافت»

مائده کاشیان-ســریال «هیوال» بــه کارگردانی مهران مدیری کــه تا به حال
پنج قسمت از آن در شبکه نمایش خانگی توزیع شده ،یک ستاره دارد که در
این سریال بسیار خوش درخشــیده است .این ســتاره فرهاد اصالنی است
که با نقشآفرینی خوب خود باعث شده ســریال در میان معدود آثار کمدی
کارنامهاش ،نقطه روشنی باشد .در این مطلب نگاهی به بازگشت این بازیگر
هیوالی قصه «هیوال» داشتهایم:
به عرصه کمدی و البته به
ِ

در فیلم کمدی «خط استوا» به کارگردانی اصغر
نعیمیاست.
▪تجربه منفی «کلمبوس»

فرهاد اصالنی در سال « ۹۲شاهگوش» را در
نمایش خانگی و «خــواب زده ها» را در سینما
داشت و پس از این دو اثر ،چهار سال از سینمای
کمدی فاصله گرفت .بعد از دوری چهار ساله
از آثار کمدی ،فیلم «کلمبوس» تجربه خوبی را
برای فرهاد اصالنی رقم نزد و برخالف توقعی که
سازندگان داشتند ،مورد استقبال قرار نگرفت.
این فیلم بیشتر از آن که واقعا کمدی باشد ،ادعای
کمدی بودن داشت« .کلمبوس» تالش میکرد با
نمایش صحنههای مصرف تریاک و اعتیاد پدر پیر
خانواده مخاطب را به خنده بیندازد و شعارهایی
را در مذمت مهاجرت به خورد مخاطب بدهد .بد
بودن خود فیلم و شخصیتپردازی ضعیف نقش
«سیروس» (فرهاد اصالنی) مجالی نگذاشتند تا
این بازیگر تواناییهایش را در «کلمبوس» نشان
دهد .بنابراین تماشاگر پیش از «هیوال» خاطره
خوبی از آخرین باری که فرهاد اصالنی را در یک
اثر کمدی تماشا کرده بود نداشت.
▪جایگزین خوب سیامک انصاری

«همه میدانند» در میان برترین
فیلمهای سال از نگاه گاردین
نشریه گاردین فیلم «همه میدانند» را در
فهرست منتشرشده خود از برترین فیلمهای
اکرانشده در بریتانیا از ابتدای سال ۲۰۱۹
تاکنون قــرار داد.بــه گــزارش ایسنا ،فیلم
اسپانیاییزبان «همه میدانند» جدیدترین
ساخته اصغر فرهادی که تاکنون به فروش
 ۱۸میلیون دالری در گیشه جهانی سینما
دست یافته است ،از تاریخ  ۸مارس ۲۰۱۹
نیز اکران خود را در سینماهای بریتانیا آغاز
کرده و بنا بر انتخاب گاردین در میان برترین
آثار سینمایی اکرانشده در این منطقه قرار
گرفته است .این فیلم با بازی خاویر باردم
و پنهلوپه کروز ،درباره «کارولینا» است که
بــرای دیــدار با خــانــوادهاش از آرژانتین به
زادگاهش اسپانیا بازمیگردد.

ایرنا  -سخنگوی شورای صنفی نمایش از زمان دقیق اکران فیلم سینمایی «زهرمار» خبر داد .غالمرضا فرجی درباره آخرین
مصوبات جلسه این شورا گفت« :در جلسه امروز مصوب شد فیلم ســینمایی «زهرمار» به کارگردانی سیدجواد رضویان از ۲۹
خرداد ماه در سینماهای سراسر کشور اکران خود را آغاز کند .پیش از این قرار بود این فیلم سینمایی در عید فطر اکران شود».

▪ 4سال دور از کمدی

پیش از فیلم «کلمبوس» که کمتر از یک سال
از اکرانش میگذرد ،چهار سال بود که فرهاد
اصالنی مدام با بازی در آثار غیرکمدی روی پرده
سینماها دیده میشد .اما به تازگی این بازیگر

دست به انتخاب کارهای کمدی زده و در کنار
فیلمهای غیرکمدی مانند «جن زیبا»« ،متری
شیشونیم»و«مردیبدونسایه»،دردواثرکمدی
یعنی «کلمبوس» و سریال «هیوال» ظاهر شده
ن دو ،او هم اکنون مشغول بازی
است .عالوه بر ای 

اصالنی بعد از تجربه بد «کلمبوس» سراغ «هیوال»
رفت .او همان نقش یک فرد ساده و درستکار در
میان عــدهای آدم دورو و شرور را بازی میکند
که تا به حــال در آثــار مهران مدیری دید هایم،
اما «هوشنگ شرافت» در مقایسه با مشابه این
شخصیت در آثار قبلی مدیری که غالب ًا سیامک
انصاری بــازی میکرد ،یک تفاوت بسیار مهم
دارد .سیامک انصاری در اکثر آثار مدیری از طرز
نگاه و حالت چهره گرفته تا گریم و بازی ،مدام
خود را تکرار میکرد و تبدیل به یک تیپ شده
بود ولی فرهاد اصالنی با بــازی بسیار خوبش
در نقش «هوشنگ شرافت» ،او را تبدیل به یک
شخصیت بامزه کرده و جای سیامک انصاری
خوش نشسته است.

ِ
شرافت بیشرافت
▪

«هوشنگ شرافت» یک معلم شریف است که به
دلیل مشکالت مالی مجبور میشود کارهایی
انجام دهد که مــورد تأیید شرافت و وجدانش
نیست .فرهاد اصالنی به خوبی و البته به طور
بــامــز های ،ایــن تضاد را نشان مـیدهــد .او در
حقیقت نقش چند شخصیت را در «هیوال»
بــازی میکند .فرهاد اصالنی گاهی ایفاگر
نقش هوشنگ شرافتی میشود که مهربان و با
وجدان است و گاهی در جلد هوشنگ شرافتی
فرو میرود که هیوالی درونش بیدار و باعث شده
است تا دست به کارهای نادرستی بزند .البته
اصالنی همیشه حواسش به آن هوشنگ ساده و
باوجدان است و از آن غافل نمیشود ،به همین
ِ
شرافت»
خاطر حتی در پس شخصیت «هوشنگ
منفعتطلب ،آن هوشنگ سالم دیده میشود که
کمک بزرگی به باور پذیری شخصیت میکند.
عالوه بر اینها فرهاد اصالنی توانایی خوبی در
بامزه بودن دارد و در خنده گرفتن از مخاطب
کامال موفق اســت .تا جایی که اشکی که او
بابت نارضایتی وجدانش میریزد یا بغضی که
در گلویش گیر میکند هم مایه خنده مخاطب
اس ــت .درک درس ــت فــرهــاد اصــانــی از این
کاراکتر ،فیزیک و گریم او با آن موهای شانهشده
و سبیل مرتب پشت لــب ،کامال با شخصیت
بیاقتدار و متزلزل «هوشنگ» هماهنگ است.
همه اینها در کنار هم باعث میشود مخاطب
از جایگزینی فرهاد اصالنی با سیامک انصاری
کامال راضی باشد و کفه ترازو به سمت فرهاد
اصالنی حسابی سنگینی کند.

درک درست فرهاد اصالنی از این کاراکتر کامال با شخصیت
بیاقتدار و متزلزل «هوشنگ» هماهنگ است

...

چهره ها و خبر ها
اکبر عبدی قصد دارد تئاتر کمدی «مش
اکبر و دختراش» را در کشور کانادا به روی
صحنه بــبــرد .عــــاوه بــر او،
دخــتــرش الــمــیــرا عبدی،
ارژنگامیرفضلیوبهنوش
بختیاریدرایننمایش
بازیمیکنند.
کمال تبریزی خبر ساخت فیلم «طبقه
حساث  »2به نویسندگی بابک کایدان را
تکذیب کرد .او اکنون فیلم پربازیگر «ما همه
با هم هستیم» را روی پرده
سینماها دارد که رکورد
فروش افتتاحیه سینمای
ایران را شکسته است.
بــاران کوثری برای اجــرای نمایش «فرشته
تاریخ» به نویسندگی و کارگردانی محمد
رضاییراد،بهرویصحنهخواهد
رفـــت .ایــن نمایش آخرین
شب زندگی والتر بنیامین
فیلسوفآلمانیراروایت
میکند.
بهرام رادان فصل تابستان با دو فیلم «ایده
اصلی» ساخته آزیتا موگویی و «سونامی»
اثــر میالد صدرعاملی روی پــرده سینما
دیده خواهد شد .او فیلم
«آشــفــت ـهگــی» کـــاری از
فــریــدون جیرانی را نیز
آماده نمایش دارد.
مائده طهماسبی این روزهــا مشغول بازی
در سریال «از سرنوشت» ساخته محمدرضا
خردمندان و علیرضا بذرافشان
اســت .پوریا پــورســرخ ،لیال
بلوکات و علیرضا آرا از دیگر
بازیگرانسریالهستند.

/98032236د

