سینما و تلویزیون
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سینمای ایران

آغازاکرانآنالین«آبیبهرنگآسمان»
اکرانآنالینفیلم«آبیبهرنگآسمان»بهکارگردانى
امیررفیعىازساعت ٢٠دیشبآغازشد.
به گزارش فارس« ،آبی به رنگ آسمان» مروری
بر تاریخ باشگاه استقالل ایران از زمان تاسیس تا
به امروز دارد ،باشگاهى که در سال  ۱۳۲۴با نام
«دوچرخه سواران» تاسیس شد ،در سال ۱۳۲۸
به «تاج» تغییر اسم داد و از  ۱۳۵۸تا به حال نیز
«استقالل» است .در این فیلم که زندهیاد خشایار
الوند متن آن را نوشته است همایون ارشادى،
مهناز افشار ،سیامک انصارى ،فرهاد اصالنی،
حمیدرضا آذرنگ ،بابک حمیدیان و رضا یزدانی
حضور دارند .عالقهمندان برای تماشاى قانونى
این اثر میتوانند به پلتفرمها و سایتهای تحت
نظر ساترا :نظر اپرا ،هابینا ،فیلم نت ،آیو ،آنتن،
پیشتاز مووی و چارخونه مراجعه کنند.

سینمای جهان

قراردادتلویزیونیدیکاپریوواپل
شرکت لئوناردو د یکاپریو با عقد یک قرارداد
چند ساله با اپل ،برای این شرکت برنامههای
تلویزیونی تولید میکند .به گــزارش مهر ،اپل
قراردادی با «اپین وی»شرکت تولید محصوالت
سینمایی متعلق به لئوناردو دی کاپریو منعقد
کرد .بر مبنای این قرارداد چند ساله« ،اپین وی»
برنامههای تلویزیونی برای اپل تولید میکند.
ایــن شرکت همین حــاال هم قـــرارداد تولید ۲
پروژه را با اپل در دست اجرا دارد که یکی از آنها
تولید «قاتالن ماه کامل» به کارگردانی مارتین
اسکورسیزی با بازی دیکاپریو و دیگری سریال
تریلر «دختران درخشان» است که دی کاپریو
تهیهکننده اجرایی آن است و الیزابت ماس در آن
نقشآفرینی میکند« .اپین وی» پیشتر نیز تولید
فیلمهای دی کاپریو را انجام داده که «بازگشته از
گور»« ،گرگ والاستریت»« ،هوانورد» و «جزیره
شاتر» از جمله آنها هستند.
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انتخابهمیشگی
آقایکارگردان

ابراهیمحاتمیکیا،هومنسیدیومنوچهرهادیدربیشترآثارشاناز
حضورپرویزپرستویی،نویدمحمدزادهومحمدرضاگلزاراستفادهکردهاند
مائده کاشیان  -بعضی از کارگردانان به دالیل مختلفی مانند شناخت یک بازیگر و
تجربه خوب از اولین همکاری ،در آثار بعدی خود نیز از حضور آن بازیگر خاص استفاده
میکنند .مخاطبان هم با توجه به سابقهای که از این همکاری همیشگی سراغ دارند،
قبل از هر بازیگر دیگری ،منتظر شنیدن نام آن بازیگر در اثر جدید آن کارگردان
هستند.مهرانمدیری،منوچهرهادی،هومنسیدی،حمیدنعمتا،...محمدحسین
مهدویان ،عبدالرضا کاهانی و ابراهیم حاتمیکیا ،جزو کارگردانهایی هستند که در
ساختههای خود معموال از حضور یک یا دو بازیگر ثابت استفاده کردهاند.

چهره ها و خبر ها

▪ابراهیم حاتمیکیا  -پرویز پرستویی

ابراهیمحاتمیکیادرفیلمهایخودبابازیگران
مختلفیهمکاریکرده،امایکیازانتخابهای
همیشگیاوپرویزپرستوییبوده.اولینهمکاری
این کارگردان با پرستویی در یکی از بهترین و
بهیادماندنیترین آثار کارنامه او یعنی «آژانس
شیشهای» محصول سال  ۷۶اتفاق افتاد .این
همکاریموفقیتآمیزتادودههبعدودردیگرآثار
حاتمیکیاکهدرحوزهدفاعمقدسبودند،مانند

«روبان قرمز»« ،موج مرده»« ،خاک سرخ»« ،به
نامپدر»و«بادیگارد»ادامهیافت.همکاریپرویز
پرستویی با او در سه فیلم «آژانس شیشهای»،
«به نام پدر» و «بادیگارد» ،جایزه بهترین بازیگر
نقش اول مرد را برای او به همراه داشت .اکنون
پنج سال از آخرین همکاری آنهــا میگذرد
و حاتمیکیا در دو فیلم اخیر خــود از هادی
حجازیفروستارهقدیمیسینمافرامرزقریبیان
بهعنواننقشاصلیقصهاستفادهکردهاست.

هانیه توسلی به جمع بازیگران
ســـریـــال «عــاشــقــانــه  »2به
کــارگــردانــی منوچهر هــادی،
اضافه شده اســت .این بازیگر
در فصل اول ســریــال حضور
نداشت .تصویربرداری این مجموعه با نام «گیسو»
به زودی آغاز میشود.
بـــــاران ک ــوث ــری بــــرای ب ــازی
در سریال «ملکه گــدایــان» به
کارگردانی حسین سهیلیزاده
جلوی دوربین رفت .این بازیگر
آخرین بار سال  94با سریال
کمدی «دنــدون طال» در نمایش خانگی دیده
شده بود.

▪هومن سیدی  -نوید محمدزاده

هومن سیدی تا به حال در فیلمهای سینمایی و
سریالنمایشخانگیخودبابازیگرانمختلفی
همکاری کــرده اســت ،امــا نوید محمدزاده
چهرهای است که در بیشتر آثار او ایفای نقش
کــرده و از میان شش اثــری که هومن سیدی
ساخته ،در چهار ساخته او بازی کرده است.
سابقه اولین همکاری هومن سیدی با این
بازیگر به سال  92و فیلم «سیزده» میرسد.
نوید محمدزاده پس از این فیلم ،به استثنای

«اعــتــرافــات ذه ــن خــطــرنــاک م ــن» در همه
ساختههای بعدی هومن سیدی مانند «خشم
و هیاهو»« ،مغزهای کوچک زنگزده» و سریال
«قورباغه» حضور داشته اســت .به جز سریال
«قورباغه»کههنوزمنتشرنشده،نتیجههمکاری
این دو با یکدیگر تا به حال رضایتبخش بوده
است .آثار هومن سیدی معموال مورد توجه قرار
گرفتهاند و نوید محمدزاده حضور موفقی در
هریکازاینفیلمهاداشتهاست.

▪مهران مدیری  -انصاری ،رضویان و شفیعیجم

مهران مدیری تا به حال در ساختههای خود،
با بسیاری از بازیگران محبوب آثــار کمدی
همکاریهایی داشته است .هادی کاظمی،
سحر زکریا و محمدرضا هدایتی در سریالهای
مختلف مهران مدیری بازی کردهاند ،اما او
بیشترینهمکاریرابابازیگرانیمانندسیامک
انصاری،جوادرضویانورضاشفیعیجمداشته
است.سیامکانصاریتاپیشازسریال«هیوال»
در بیشتر ساختههای مهران مدیری در سینما،

تلویزیون و نمایش خانگی بازی کرده است،
پس از او جواد رضویان و رضا شفیعیجم نیز
به ترتیب در پنج  ،شش سریال ساخته مهران
مدیری بازی کرده و همکاریهای متعددی
بــا ایــن کــارگــردان داشــت ـهانــد« .پــاورچــیــن»،
«جایزه بزرگ»« ،شوخی کردم»« ،باغ مظفر»،
«شبهای برره» و «در حاشیه» از سریالهایی
هستند که ایــن دو بازیگر در آنهــا با مهران
مدیری تجربه همکاری داشتهاند.

▪عبدالرضا کاهانی  -رضا عطاران

رضــا عــطــاران چــه در فیلمهای کمدی و چه
غیرکمدی ،یکی از انتخابهای همیشگی
عبدالرضا کاهانی بــوده اســت .سابقه اولین
همکاری این کارگردان با عطاران به سال ۸۹و
فیلم «اسب حیوان نجیبی است» میرسد و این
همکاری تا سال  97ادامه داشته است .او پس
از این فیلم در ساختههای بعدی این کارگردان
مانند«بیخودوبیجهت»«،استراحتمطلق»،
«خانمیایا»و«آزادمثلهوا»همایفاینقشکرد.

چهارمینهمکاریرضاعطارانبااینکارگردان
درفیلم«خانمیایا»موفقنبودونتیجهآنشکست
سنگیناینفیلمدرگیشهبود،اماپنجمینتجربه
همکاری آنها در فیلم «آزاد مثل هــوا» ،گفته
میشود که تجربه متفاوتی را برای عطاران رقم
زده است .فیلم برداری این فیلم در کانادا انجام
شدهوعطارانکهتنهابازیگرایرانیفیلماستدر
آنبهزبانانگلیسیصحبتکرده.اینفیلمهنوز
اکراننشدهاست.

حمید نعمتا ...تاکنون پنج فیلم سینمایی
ساخته و در سه فیلم  ،از حضور لیال حاتمی
استفاده کرده است« .بیپولی»« ،رگ خواب»
و «قاتل و وحشی» ایــن سه فیلم هستند .به
جز فیلم سوم که هنوز به نمایش درنیامده،
همکاری لیال حاتمی با حمید نعمتا ...در
«بیپولی» و «رگ خواب» ،برای او دو سیمرغ
بهترین بازیگر نقش اول زن را به ارمغان آورده
است .با توجه به اخباری که از فیلم «قاتل و

وحشی» به گوش میرسد ،به نظر میرسد
نقش بسیار متفاوتی نسبت بــه نقشهای
قبلی لیال حاتمی برای وی نوشته شده و این
بازیگر ممکن است با درخشش در این فیلم،
سهگانه موفقیتهایش را همراه با هدایت
حمید نعمتا ...تکمیل کند .گفته میشود
«قاتل و وحشی» در کارنامه حمید نعمتا...
و لیال حاتمی کــارگــردان و بازیگر شاخص
سینمای ایران اثر مهمی خواهد بود.

▪حمید نعمتا - ...لیال حاتمی

ساخت مستند زندگی بکهام
دیوید بکهام ستاره سابق تیمهای منچستر
یونایتد و رئــال مادرید بــرای ساخت مستندی
دربــاره زندگی خود با شبکههای نتفلیکس و
آمازون پرایم وارد مذاکره شد .به گزارش ایرنا،
پخش مینیسریال  ۱۰قسمتی آخرین رقص
از نتفلیکس که جریان حضور حرفهای مایکل
جــردن در دنیای بسکتبال را دنبال میکند،
دیوید بکهام ستاره سابق فوتبال انگلیس را به
ساخت مستندی دربــاره زندگی خود ترغیب
کرد .این مستند ماجراهای زندگی حرفهای و
شخصی بکهام پس از بازنشستگی از مستطیل
سبز و به ویژه داستان راهانــدازی باشگاه اینتر
میامی را به تصویر میکشد و ترکیبی از محتوای
جدید و فیلمهای آرشیوی خواهد بود .بکهام این
مستند را در شرکت فیلم سازی استودیو  ۹۹که
سال قبل تاسیس کرد ،میسازد و همین حاال
نیز مذاکراتی را در این باره با شبکههایی چون
نتفلیکس و آمازون پرایم آغاز کرده است.

فرامرز قریبیان در بیستمین
جشن حافظ به پاس یک عمر
فعالیت هنری تجلیل میشود
و تندیس «حافظ» را دریافت
میکند .بیستمین دوره این
جشن به دلیل شیوع کرونا ،آنالین برگزار خواهد
شد.

▪محمدحسین مهدویان  -هادی حجازیفر

محمدحسین مهدویان از زمانی که فعالیت
حرفهای خود را به طور رسمی در سینما آغاز
کــرده ،با هادی حجازیفر چندین همکاری
داشته اســت .اولین همکاری ایــن بازیگر با
مهدویان سال  ،94در فیلم «ایستاده در غبار»
اتفاق افتاد .پس از بازی خوب حجازیفر در
نقش شهید «احمد متوسلیان» ،این همکاری
ادام ــه یافت و او در ساختههای بعدی این
کارگردان مانند «ماجرای نیمروز»« ،التاری»

و «ماجرای نیمروز :رد خون» نیز حضور یافت.
محمدحسین مهدویان پس از چهار همکاری با
هادی حجازیفر سال گذشته در فیلم «درخت
گ ــردو» از بــازیــگــران دیــگــری استفاده کــرد.
حجازیفر در جدیدترین ساخته خود یعنی
فیلم کمدی «شیشلیک» هم حضور ندارد و باید
دید مهدویان در انتخاب بازیگران ساختههای
بعدی خود چه میکند و آیا «ماجرای نیمروز :رد
خون» پایان همکاری آنها خواهد بود یا خیر.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

▪منوچهر هادی  -ناصر و گلزار

منوچهر هادی در اغلب آثارش نقشی را به یکتا
ناصر سپرده است .این همکاری که در نهایت به
تولید شش فیلم سینمایی و دو سریال نمایش
خانگی انجامیده ،قبل از ازدواج آنها شروع
شده و تا به امروز با قوت بیشتری ادامه یافته
است .جالب این که همگی این آثار پرشمار،
در دهه  90تولید شدهاند .محمدرضا گلزار
بازیگر دیگری است که منوچهر هادی معمو ًال
در آثارش از حضور وی استفاده کرده .همکاری
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آ نها با یکدیگر از سال  95و سریال نمایش
خانگی «عاشقانه» آغــاز شد و در فیلمهای
«آینه بغل» و «رحمان  »1400ادامــه یافت.
اکــنــون فصل دوم ســریــال «عاشقانه» کــه با
عنوان «گیسو» در حال تولید است ،چهارمین
همکاری گلزار با منوچهر هادی است .اگر یکتا
ناصر در این سریال هم بازی کند ،این مجموعه
به نهمین همکاری وی با منوچهر هادی تبدیل
میشود.

پــژمــان بــازغــی هفته آیــنــده با
فیلم «تیغ و ترمه» اثر کیومرث
پــوراحــمــد بــه نمایش خانگی
م ـیآیــد .ایــن فیلم خــردادمــاه
امــســال در سینمای آنالین
اکــران شد و الله اسکندری ،هومن بر قنورد و
دیبا زاهدی از بازیگران آن هستند.
رویـــا نونهالی از امـــروز فیلم
«مثل یک عاشق» ساخته بهرام
گــوهــری را روی پــرده سینما
خــواهــد داشـــت .ایــن فیلم در
گروه هنر و تجربه اکران خواهد
شد و لیال زارع و امین زندگانی دیگر بازیگران
آن هستند.
کامران تفتی از روز سهشنبه
نــمــایــش «هــمــلــت» بــر اســاس
نمایش نامه معروف شکسپیر را
به روی صحنه برد .اجرای این
تئاتر تا  17مرداد ادامه خواهد
داشت .او پیشتر تجربههایی در زمینه کارگردانی
تئاتر داشته است.
بهرنگ علوی از امروز با فیلم «تا
ابد» ساخته امید امیننگارشی
بــه سینما مـــیآیـــد .محسن
کیایی ،میالد کیمرام و مهرداد
صدیقیان دیگر بازیگران فیلم
هستند .علوی فیلم کمدی «گیجگاه» را نیز آماده
اکران دارد.
فــریــدون جیرانی بــرای فیلم
نامهای با عنوان «میخواهم
سالم زندگی کنم» درخواست
پروانه ساخت ارائه کرده است.
ایــن اثـــر ،شانزدهمین فیلم
کارنامه این فیلم ساز خواهد بود و احتماال برای
شرکت در جشنواره فجر آماده میشود.

