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خانهتکانی«نمایشخانگی»

سینمای جهان

بهدستگانگسترها وآقازادهها!
سریالهای سیروس مقدم ،هومن سیدی و بهرنگ توفیقی
چه کلیشه هایی را می شکنند؟

اسپایک لی رئیس داوران کن شد
اســپــایــک لــی بــه عــنــوان نخستین آمریکایی
آفریقاییتبار ،ریاست داوران بخش مسابقه اصلی
جشنواره فیلم کن را برعهده میگیرد.
بهگزارشمهر،مسئوالنجشنوارهفیلمکناعالم
کردند اسپایک لی کارگردان و فیلم نامهنویس
آمریکایی ریاست هیئت داوران بخش مسابقه
اصلی هفتاد و سومین دوره ایــن جشنواره را
برعهده خواهد داشت .این کارگردان نام خود
را به این ترتیب به عنوان نخستین آمریکایی
آفریقاییتبار در این سمت ثبت کرد .اسپایک لی
در پاسخ به انتخاب جشنواره کن ،از آن به عنوان
جــشــنــوار های یــاد کــرد که مهمترین جشنواره
سینمایی دنیاست و گفت« :این جشنواره تأثیری
بزرگ بر موقعیت کاری من گذاشته است و خط
سیر من در سینمای جهان را عوض کرد».
لی از سابقه سا لها حضور در جشنواره کن
برخوردار است و نخستین بار سال  ۱۹۸۶با
فیلم «او آن را خواهد داشت» در بخش دو هفته
کارگردانان ،برنده جایزه شد« .کار درست را
انجام بــده» در ســال  ۱۹۸۹فیلم دیگر لی به
بخش مسابقه کن راه یافت و در این مدت هفت
فیلم وی در کن حضور یافت .تریلر «بلک کلنزمن»
جدیدترین فیلم وی ،سال پیش در این رویداد
سینمایی به نمایش درآمد و جایزه بزرگ کن را
برد .این فیلم موفق به کسب جایزه اسکار بهترین
فیلم نامه اقتباسی هم شد.
هفتاد و سومین دوره جشنواره فیلم کن 23
یشود.
اردیبهشت تا  ۳خرداد  ۱۳۹۹برگزار م 

تلویزیون

مائده کاشــیان  -در طول یک سال گذشته ،ســریالهای متعددی در شبکه نمایش
خانگی توزیع شــدهاند که عموم ًا قصههایی ضعیف ،بیمنطق و کلیشهای داشتهاند
و عشق مثلثی ،ثروت زیاد و حضور شخصیتی در حکم یک پدرخوانده ،موتیفهای
تکرارشونده بیشتر آنها بوده است .تکرار این موضوعات در بیشتر سریالها ،باعث
شده فضای مدیوم نمایش خانگی یکنواخت شود و مخاطب با تنوع آثار روبهرو نباشد.
البته سریالهایی که این روزها مراحل پایانی ساخت خود را میگذرانند ،میگویند
عمر این یکنواختی و تکرار ،قرار نیست خیلی طوالنی شود و سه سریال «قورباغه»،
«آقازاده» و «خوابزده» که هرکدام فضا و ژانر متفاوتی دارند در راه هســتند تا مسیر
فعلی نمایش خانگی را به طور اساسی تغییر بدهند.

فصل جدید مستند مسابقه «خانه ما» در بوشهر
ساخته میشود.
به گزارش مهر« ،خانه ما» با گذشت هشت فصل
در شهرهای تهران ،اصفهان ،اهواز ،رشت ،تبریز،
شیراز و مشهد این بار به سواحل خلیج فارس رفته
است و در بوشهر ساخته میشود .این مجموعه
بــرای اولین بــار در ساحل جنوب کشور ضبط
میشود و جاذبههای گردشگری ،فضای خلیج
فــارس و سبک زندگی ویــژه مــردم در کنار دریا
را به تصویر میکشد .این بار هم رقابتی سخت
بین خانوادههای شرکتکننده ایجاد شده و سه
خانواده جنوبی برای یک ماه زندگی با بودجه
محدود و به سرانجام رساندن ماموریتهای
مختلف تالش میکنند .فصل هشتم «خانه ما»
که تاکنون دو قسمت از آن روانه آنتن شده نیز
در شهر مشهد میگذرد و جمعهها ساعت  ۱۹و
شنبهها ساعت یک بامداد ۹ ،صبح و  ۱۵از شبکه
نسیم پخش میشود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

زن ــد هی ــاد جمشید مشایخی
امسال برای آخرین بار با فیلم
«سینما شهر قصه» اثر کیوان
عــل ـیمــحــمــدی و عــلـیاکــبــر
حیدری ،در جشنواره فیلم فجر
دیده میشود .او فیلم «اینجا باران میبارد» را هم
آماده اکران دارد.
گــاب آدیــنــه در اینستاگرام
خــود ،با استناد به صفحهای
جــعــلــی مــنــســوب ب ــه مسعود
د هنمکی در توئیتر ،بــه یکی
از توئیتهای او پاسخ داده و
انتقاد کرده است .دهنمکی نیز رسم ًا اعالم کرد
این صفحه توئیتر جعلی است.

آقازاده

قورباغه

خوابزده

عاشقانه سیاسی

اکشن جنایی

ترسناک ماورایی

اگر سریالهایی را که تا به حال ویژه شبکه نمایش خانگی ساخته
شده مرور کنید ،تا پیش از «هیوال» به کارگردانی مهران مدیری،
سریالی با مضمون سیاسی نداشتیم .بعد از «هیوال» ،اکنون
سریال «آقازاده» به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیهکنندگی
حامد عنقا ،جدیدترین مجموعه سیاسی شبکه نمایش خانگی
است که میتواند به عنوان یک اثر انتقادی و سیاسی در ذهن
مخاطبان ماندگار شود .البته سریال «هیوال» در کنار کنایهها
و شوخیهای سیاسی ،مضامین اجتماعی هم داشت و از زاویه
طنز داستان خود را روایت میکرد ،بنابراین خیلی با «آقازاده»
قابل مقایسه نیست .حامد عنقا نویسنده سریال ،دست روی
جنجالیترین مسائل جامعه امروز یعنی ژنهای خوب و مفاسد
اقتصادی گذاشته ،به همین دلیل داستان آن برای مخاطبان
تازگی خواهد داشت .سریال پربازیگر «آقــازاده» هم از حضور
ستار هها استفاده کرده و امین حیایی ،نیکی کریمی و امیر
آقایی ،از بازیگران این مجموعه هستند .زمان احتمالی توزیع
سریال اوایل بهمن است.

اولین سریال هومن سیدی یعنی سریال «قورباغه» در سکوت
خبری ساخته شده و هیچ جزئیاتی از داستان آن منتشر نشده
است ،تا این که به تازگی اولین تریلر آن رونمایی شد .صحنههای
درگیری ،تیراندازی و تعقیبوگریز در این تیزر  2دقیقهای
میگوید هومن سیدی که آخرین بار با فیلم «مغزهای کوچک
زنگزده» خوش درخشیده بود ،از تواناییاش در ساخت اثری
در ژانر اکشن ،گانگستری و جنایی استفاده کرده و مجموعه
مهیجیباچنینفضاهاییدرشبکهنمایشخانگیساختهاست.
به همین دلیل «قورباغه» با بسیاری از سریالهای خانوادگی و
ملودرامهای اجتماعی که تا به حال در نمایش خانگی دیدهایم،
متفاوت خواهد بــود .عــاوه بر ژانــر سریال ،بازیگران اصلی
«قورباغه» یعنی نوید محمدزاده ،صابر ابر و سحر دولتشاهی،
بیشتر در سینما دیده میشوند و حضورشان در سریال نمایش
خانگی ،اتفاق تکراری یا معمولی نیست .ایــن سریال 15
قسمتی ،در ایران و تایلند فیلم برداری شده و قرار است بهار
سال آینده توزیعشود.

سیروس مقدم سال  ،86با ساخت سریال «اغما» ،ارتباط انسان
و شیطان را به تصویر کشید و تأثیر شیطان در زندگی آدمها را
نمایش داد .این سریال جزو آثار ماورایی تلویزیون بود که در زمان
پخش خود ،مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت .به علت عالقه
مخاطب به این دسته از سریالها ،در سالهای بعد مجموعههای
ماورایی مختلفی ساخته شدند .اکنون سیروس مقدم11 ،
سال پس از آخرین سریال ماورایی خود یعنی «روز حسرت»،
دوباره سراغ چنین موضوعاتی رفته و در سریال «خوابزده»
قصه زنی به نام «رها» را روایت میکند که شیطان مانع کارهای
خوب او میشود .به نظر میرسد «خوابزده» بیشباهت نباشد
به سریالهای قبلی سیروس مقدم که در ژانر ماورایی ساخته،
اما به هرحال در سالهای اخیر ،سریالهای ماورایی جایی
در تلویزیون نداشتهاند و در نمایش خانگی هم چنین سریالی
ساخته نشده ،بنابراین «خــوابزده» میتواند تنوع خوبی در
نمایش خانگی ایجاد کند .زمان توزیع سریال احتما ًال اوایل
اسفند خواهد بود.

جواهریکهدرجوایزاسکاردیدهنشد

«خانه ما» به بوشهر میرود

چهره ها و خبر ها

فیلم «جــواهــرات تــراشنــخــورده» با بــازی آدام سندلر را
میتوان یکی از بزرگ ترین جاماندههای نامزدهای نود
و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار دانست که به طور
کلی نادیده گرفته شده است .به گزارش ایسنا ،نامزدهای
نود و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار در حالی روز
دوشنبه اعالم شد که یکی از شاخصترین چهرههایی که
مورد بیاعتنایی اعضای آکادمی قرار گرفت ،آدام سندلر
بود که بــازی چشمگیر و متفاوت او در فیلم «جواهرات
تراشنخورده»موردتحسینمنتقدانومخاطبانقرارگرفته
است .سندلر که بیشتر برای ساخت و بازی در فیلمهای
کمدی چهرهای شناختهشده است ،در این فیلم بهترین
بازی دوران حرفهای خودش را در نقش «هاوارد راتنر»
یک جواهرفروش اهل منهتن و معتاد به شرطبندی
بازیکردهاست.اودرواکنشبهحضورنیافتن
در میان نامزدهای شاخه بهترین بازیگری
مــرد اسکار  ۲۰۲۰در توئیتی به زبان
طنز نوشت« :خبر بد :سندمن (سندلر)
عشقی از آکادمی اسکار دریافت نکرد.
خبر خوب :سندمن (سندلر) میتواند
دیگر کتوشلوار نپوشد .تبریک به همه
دوستانم که نامزد اسکار شدند ،به ویژه
کتیبیتس».
این بازیگر و کمدین  ۵۳ساله پیش
از این نیز در مصاحبهای که در ماه
دسامبر انجام داده بــود ،به شوخی
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گفته بود اگر برای بازی در فیلم «جواهرات تراشنخورده»
نامزد اسکار نشوم به خانه برمیگردم و در بدترین فیلمها
بازی میکنم تا همه شما تاوان آن را بدهید.
فیلم «جواهرات تراشنخورده» به کارگردانی برادران
سفدی یکی از مهیجترین و غیرقابل پیشبینیترین
فیلمهای سال است که مارتین اسکورسیزی یکی از
تهیهکنندگان اجــرایــی آن ب ــوده اس ــت .ایــن فیلم با
فیلمنامهای از رونالد برونشتاین ،عالوه بر بخش بازیگری
در هیچ یک از سایر شاخههای جوایز اسکار نیز نامزد
نشد .پیتر بردشاو منتقد ارشد سینمایی گاردین
با دادن پنج ستاره کامل به فیلم «جواهرات
تــراشنــخــورده» و تمجید از بــازی فوقالعاده
آدام سندلر ،آن را مهیجترین فیلم سال معرفی
کرده است .این فیلم در وب سایت IMDb
نــمــره  ۸از  ۱۰را دریــافــت کـــرده و
منتقدان وبگاههای راتن تومیتوز و
متاکریتیک نیز به ترتیب نمرات
بـــاالی  92و  90درصـــد را به
طور متوسط برای این فیلم در
نظر گرفتهاند .در جوایز اسکار
امسال« ،جوکر» با  ۱۱نامزدی
پیشتاز اســت و پــس از آن فیلمهای
«مرد ایرلندی»« ،روزی روزگاری در
هالیوود» و « »۱۹۱۷هر کدام در ۱۰
شاخه نامزد کسب جایزه شدهاند.

شــهــاب حــســیــنــی ب ــه عــنــوان
تهیهکننده و مــشــاور هنری
در فیلم «دوربــــرگــــردان» به
کارگردانیعارفهعنایتیحضور
دارد .این فیلم پروانه ساخت
غیرسینمایی گرفته اســت و احتما ًال در گروه
هنروتجربه اکران خواهد شد.
ابوالحسن داوودی در رویداد
«روزهــــــای فــیــلــم ایـــــران» در
استانبول،حضورخواهدداشت
و در نشستی با موضوع سینمای
ایران شرکت میکند .فیلم «رخ
دیوانه» از این کارگردان در این رویداد نمایش
داده میشود.
سیامک انصاری با فیلم کمدی
«زهرمار» که روز دوشنبه نسخه
غیرقانونی آن منتشر شد به
شبکه نمایش خانگی آمــده
اســت .او در ایــن فیلم ساخته
جواد رضویان ،نقش یک شخصیت مداح را ایفا
یکند.
م 
آوا دارویت که سریال «وارش»
را روی آنــتــن دارد و نقش
کاراکتر «نوبر» را بازی کرده،
در تاز هترین فعالیت خــود در
عرصه بازیگری ،در سریال دفاع
مقدسی «ایـلدا» به کارگردانی راما قویدل نیز
حضور داشته است.

سینمای ایران

رونماییازقریبیاندر«خروج»حاتمیکیا
اولین تصویر از فیلم سینمایی «خروج» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا
رونمایی شد.
به گزارش ایسنا ،فیلم سینمایی «خروج» مراحل پایانی فنی خود را طی
میکند و اولین نمایش این فیلم سینمایی در سیوهشتمین جشنواره
فیلمفجرخواهدبود.فرامرزقریبیان،پانتهآپناهیها،جهانگیرالماسی،
مهدی فقیه ،محمد فیلی ،آتش تقیپور ،علیرضا مهران و سام قریبیان
به همراه کامبیز دیرباز ،گیتی قاسمی و محمدرضا شریفینیا در فیلم
سینمایی «خروج» به ایفای نقش پرداختهاند .این فیلم ،بیستمین فیلم
ابراهیم حاتمیکیا در مقام کارگردان در سینمای ایران است.
خالصه داستان رسمی «خــروج» منتشر نشده ،امــا گفته میشود
ماجرای  12کشاورز پنبهکار از یکی از استا نهای جنوبی کشور را
روایت میکند که زمینهایشان را سیل برده است .آنها به دلیل محقق
نشدن وعدههای حمایتی دولت ،به سمت تهران حرکت میکنند تا به
مسئوالن اعتراض کنند .حاتمیکیا در فیلم تازه خود باز هم با سازمان
هنری-رسانهای اوج به عنوان سرمایهگذار همکاری کرده است.

پیشنهاد داوری جشنواره فجر
به سینماگران تکذیب شد
هــنــوز هیچ سینماگری از ســوی دبیرخانه
سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر ،پیشنهادی
برای داوری این رویداد دریافت نکرده است
یک منبع آگاه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران،
در خصوص ادعای برخی سینماگران مبنی بر
انصراف از داوری جشنواره فیلم فجر گفت« :با
توجه به این که آثار در حال آمادهسازی و ارائه
نسخههای خود قبل از زمان تعیین شده هستند،
جشنواره هیچ مذاکرهای با کسی درباره داوری
نکرده است».
وی افزود« :حتی برخی اهالی سینما درخواست
داوری داشتند ،اما جواب رد از سوی جشنواره
دریافت کردند».

