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دبیرفجر:لغوجشنوارهقطعینیست

بــــاران کــوثــری هفته جــاری
بــا فیلم «بیحسی موضعی»
به کارگردانی حسین مهکام
بــه نــمــایــش خــانــگــی م ـیآیــد.
ایــن بازیگر به تازگی با فیلم
«کشتارگاه» ساخته عباس امینی نیز در نمایش
خانگی دیده شده است.

سرمایهگذارینتفلیکسرویتولید
محصوالتبریتانیایی
پسازموفقیتسریال«تاج»نتفلیکسبودجهتولید
محصوالتبریتانیاییرادوبرابرکرد.
به گــزارش مهر ،نتفلیکس که از آن به عنوان غول
استریمینگ یا نمایش آنالین یاد میشود بودجه
تولید محصوالت بریتانیایی را دو برابر کرد و آن را به
رقم یک میلیارد دالر رساند .این موضوع به دنبال
موفقیت سریال «تــاج» در سراسر جهان رخ داده
است.نتفلیکسقصددارداینبودجهراصرفتولید
بیشاز ۵۰برنامهدربریتانیاکند.اینکارباوجودآن
اتفاقمیافتدکهسالناخوشایندیبرایبسیاریاز
محصوالتبودوتولید«جادوگر»دوباربهدلیلشیوع
کرونا متوقف شد .سخنگوی نتفلیکس با اعالم این
خبرافزود«:بریتانیایکبازارواقع ًامهمبرایماستو
ماافتخارمیکنیمکهسرمایهمانرادرصنایعخالق
اینکشورافزایشمیدهیم».
«تاج» از سریالهای نتفلیکس است که در بریتانیا
ساخته شده است و سراسر جهان به تماشای آن
نشستهاند«.جادوگر»همقراربوددربریتانیاساخته
شود که تولید آن به دلیل شیوع کرونا فع ً
ال متوقف
شده است .بودجه نتفلیکس برای بریتانیا پس از
بودجهتعیینشدهبرایآمریکا،دومینبودجهبزرگی
استکهازسویاینشرکتتعیینشدهاست.

پرویز پورحسینی در نقش افسر انگلیسی در «کشتی آنجلیکا»

برخالف خبر منتشر شده در یکی از بخشهای
خبریرسانهملیمبنیبرقطعیشدنلغوبرگزاری
ن امسال  ،دبیر
جشنواره سیونهم فیلم فجر در بهم 
جشنواره اعالمکردکه اینخبرصحت ندارد.
به گزارش مهر ،به تازگی خبری مبنی بر برگزاری
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در بهار ۱۴۰۰
به نقل از یک منبع آگاه در رسانههای غیررسمی و
فضای مجازی منتشر شد .در پی انتشار این خبر
یکی از بخشهای خبری صداوسیما نیز به پوشش
این موضوع پرداخت و لغو برگزاری این رویداد در
سال 99را قطعی اعــام کــرد .سیدمحمدمهدی
طباطبایینژاد دبیر جشنواره اما درباره انتشار این
خبرتاکیدکرد«:بهعنواندبیراینرویدادسینمایی
میگویم هنوز تصمیمی درباره زمان برگزاری سی
ونهمینجشنوارهفیلمفجرگرفتهنشدهاستوخبر
اعالمشدهصحتندارد».

پرویز پورحسینی در نقش حضرت زکریا (ع) در «مریم مقدس»

اخبار

چهره ها و خبر ها

احمد صبریان  -هنوز در ســوگ کامبوزیا
پرتوی کارگردان و فیلمنامه نویس صاحب نام
سینما بودیم که پرویز پورحسینی بازیگر مطرح
سینما ،تئاتر و تلویزیون صبح جمعه هفتم آذر
بر اثر ابتال به کرونا در  ۷۹سالگی چشم از
جهان فروبست .زنده یاد پورحسینی از جمله
بازیگران پیش کسوت ،صاحب نام و بی حاشیه
ای بود که در کارنامهاش بازی در بیش از ۱۰۰
فیلم ،تئاتر و سریال به ثبت رسیده است.
▪سالها نقش آفرینی ماندگار

وی در سریال «هزاردستان» در نقش «متین
السلطنه» به سبب چهره با طمانینه اش نقش
یک مدیر روزنامه فرهنگی آن روزگــار را به
خوبی ایفا کرد .نقش های درخشان «زکریا»
در «مریم مقدس» و «میثم تمار» در «مختارنامه»
نیز از یاد مخاطبان تلویزیون نخواهد رفت.
پورحسینی در سریال «یک مشت پرعقاب»
نقش «ستوان سرمدی» را با خالقیت رنگ
آمیزی کرد و به آن نوعی صالبت بخشید .در
کارنامه سینمایی او ،هم نقش های مثبت
و منفی و هم نقش هــای اول و مکمل دیده
می شــود .جــادوی نگاه نافذش ،کارگردان
ها را به ایــن سو می کشاند که ایفای نقش

های آدم های استوار را به وی بسپارند .در
«کمال الملک» نقش «کــامــران میرزا» یک
شاهزاده قاجاری و سارق جواهرات شاه را به
مدد صورت و جثه اش که رازگونگی خاصی
داشت ،با تسلطی مثال زدنی بازی کرد .در
«باشو غریبه کوچک» با این که حضوری شبح
وار در فیلم داشــت ،اما نقشش را با میمیک
های صورت چنان ماهرانه ایفا کرد که انگار در
تمام فیلم حضوری پنهان دارد .یکی از نقش
های تحسین برانگیزش در «شب حادثه» رقم
خــورد .مــردی روان پریش که قصد اخــاذی
داشت و زوجی را با کارهایش زجر میداد.
وی در «کشتی آنجلیکا» با نگاهی رازآلــود
موجب تردید احمد بیک می شد که در پی
یافتن محل غرقشدن کشتی و خارج ساختن
گنجینه بود .پورحسینی در «قاتل اهلی» در
نقش یک روحانی ظاهر شد ،شخصیتی که با
سکوت پرمعنایش حکم مراد قهرمان داستان
را داشت .وی در فیلم «طلسم» در نقش پیشکار
چهره منفی و سیاهی را از خــود به نمایش
گذاشت .مباشری انتقام جو که توانست آن
را باورپذیر ایفا کند .نقشی رازگونه که فضایی
دلهره آور به فیلم بخشیده بود و با وجود فضای
بازی در بازی حاکم بر اثر ،یکی از شاه نقش

های کارنامه اش را رقم زد .پورحسینی در
فیلم «رابطه» نقش یک پدر مهربان و در عین
حال عصبی را ایفا کرد که به زیبایی روابط یک
پدر خانواده تقریبا سنتی را با فرزندی ناشنوا
نشان می داد.
▪نقش های متفاوت استاد

ویژگیهایی چون درون گرایی و مرموز بودن
در برخی از شخصیت های نسبتا منفی او به
چشم می خورد .از شخصیت منفور پسر معمار
خانه قدیمی «طلسم» گرفته تا فیلم «اوینار»
نشان از اجــرای موفق پورحسینی در ایفای
نقش های متفاوت دارند .وی در اجرای نقش
های مثبت و منفی نیز به یک میزان موفق
بوده است .به همین دلیل نقش های منفی
و خاکستری مانند «روز فرشته»« ،کشتی
آنجلیکا»« ،ایستگاه» و «مهمانی خصوصی»
به همان میزان باورپذیر هستند که نقش
های مثبت او .تالش او برای خروج از نقش
های مشابه ستودنی اســت .در کارنامه وی
نقشهایی خاصترند همچون نقش منفی
«طلسم» ،نقش کوتاه مرد از جنگ برگشته
«باشو غریبه کوچک» ،شکارچی پیر «چاووش»
و مامور مرموز و کم حرف «ایستگاه» و نقش

متفاوتش در «اوینار» و «فصل پنجم» .مهارت
و توانمندی اش در ایفای نقش های متفاوت
به حدی بود که به راحتی از جانب تماشاگر
پذیرفته می شــد .کافی اســت به نقشهای
افسر انگلیسی «کشتی آنجلیکا» در کنار
پیرمرد طماع «اوینار» در کنار مامور مرموز فیلم
«ایستگاه» در یک گستره متنوع خیره شد تا به
بخشی از اشراف او به کارش پی برد.
▪حسرت بازی در یک فیلم

پرویز پورحسینی با وجود کارنامه ای پربار و
درخشان در عرصه سینما ،تئاتر و تلویزیون
حسرت به دل ماند ،خود در گفت و گویی اظهار
کرده بود« :من همه نقش ها را در سینما ،تئاتر
و تلویزیون بازی کردم اما حسرتی در عرصه
کارهای هنری ام دارم که هرگاه به آن فکر می
کنم به شدت تمام وجودم را غم و اندوه فرا می
گیرد .به خاطر دارم زمان ساخت فیلم «سگ
کشی» ،بهرام بیضایی به من پیشنهاد بازی
در این فیلم را داد و من متاسفانه به دالیلی
نتوانستم ایــن پیشنهاد را بپذیرم و در این
فیلم بازی کنم .حسرت بازی در فیلم «سگ
کشی» همیشه در دلم باقی خواهد ماند».
روحش شاد.

امین زندگانی اجـــرای سری
جــدیــد بــرنــامــه «قــرنــطــیــنــه» را
برعهده گرفته است .این برنامه
پنجشنبههاساعت،22ازشبکه
پنجرویآنتنمیرود«.قرنطینه»
اولینتجربهامینزندگانیدرزمینهاجراست.
الهام کــردا اواخــر آذر با سریال
«ملکه گــدایــان» به کارگردانی
حسین سهیلیزاده به نمایش
خانگی م ـیآیــد .او آخــریــن بار
بــا مجموعه «کــرگــدن» ساخته
کیارشاسدیزادهدراینمدیومحضورداشت.
بهنام تشکر از امشب ساعت
 ،22بازپخش سریال «وارش»
ســاخــتــه احــمــد کــــاوری را از
شــبــکــه آ یفــیــلــم روی آنــتــن
خواهد داشــت .ایــن مجموعه
سال گذشته پخش شد و علیرضا کمالی و الهام
طهموری از بازیگران آن هستند.
جــواد افشار این روزهــا مشغول
نگارشقسمتهایپایانیسریال
«حضرت معصومه (س)» است
و سال آینده تصویربرداری آن را
آغاز خواهد کرد .این سریال 30
قسمتیبهزندگیحضرتمعصومه(س)میپردازد.
علیرام نــورایــی در گفتوگو با
تسنیم دربــــاره تجربه اجــرای
برنامه «مافیا» بیان کــرده است
که خــودش را مجری نمیداند
و ادعایی در این زمینه نــدارد .او
همچنین گفته است در این برنامه بازی را هدایت
میکندومجرینیست.

