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سینمای ایران

چهره ها و خبر ها
امین حیایی به تازگی بازی در
فیلم «برف آخر» به کارگردانی
امیرحسین عــســکــری را در
شمال کشور به پایان رسانده.
او در ایــن فیلم نقش یک دام
پزشک را بازی کرده و با مجید صالحی و الدن
مستوفی هم بازی شده است.

انصراف مستند ایرانی از
جشنواره انگلیسی
مستند «کارواش» از جشنواره فیلم های کردی
لندن انصراف داد.
محسن سخا تهیه کننده و کارگردان «کارواش»
در این باره گفت« :متاسفانه در یک اقدام سوال
برانگیز این جشنواره کشور مبدا مستند کارواش
را که تولید شده در شهر مریوان استان کردستان
ایران است به کشوری خیالی به نام کردستان
شرقی نسبت داده است ».وی افزود« :این اقدام
جشنواره فیلم های کردی لندن را بی احترامی به
کشورم ،مردم کشورم و سبب ایجاد حس جدایی
طلبانه و تجزیه طلبانه سرزمینم ایران می دانم،
مردمی با نژاد و قومیت های مختلف که در صلح
و آرامش در کنار هم در کشور متحد ایران زندگی
می کنند .هیچ گونه توهینی را نمی پذیرم و در
همین خصوص طی ایمیلی به دبیر جشنواره از
ایشان در این باره توضیح خواستم و درضمن فیلم
ام را از تمام بخشهای جشنواره خارج کردم».

سینمای جهان

ایالن ماسک مجری شد
در رویــدادی دور از انتظار ،ایالن ماسک مدیر و
مالک تسال مجری برنامه «پخشزنده شنبهشب»
میشود.
ش زنده
به گزارش خبرآنالین ،برنامه کمدی «پخ 
شنب ه شب» در سالهای گذشته مجریانی جلوی
دوربین آورده است که نه بازیگر بودند و نه مجری
و نه حتی دستی در هنر داشتند .نمونهاش رودی
جولیانی و اد کوخ شهردارهای سابق نیویورک و
جانمککینسناتورمشهورجمهوریخواهکههر
کدام در دورهای مجری برنامه شدهاند.
حاالعواملبرنامهسراغایالنماسکمدیرومالک
تسال و اسپیسایکس رفتهاند .ماسک اگرچه
هنرمند نیست اما از شناختهشدهترین چهرههای
جهاناست.ماسکهشتممیمجری«پخشزنده
شنبهشب» میشود و در همین برنامه اجــرای
موزیکالبهعهدهمایلیسایروساست.
شهرت زی ــاد ماسک پیش از ایــن پــای او را به
انیمیشنهای مشهوری چون «سیمسونها»،
«ساوتپارک» و «ریک و مورتی» باز کرده بود .او در
شبکههای اجتماعی هم از چهرههای تاثیرگذار و
مورد توجه است.

پوشش بازیگران سریال مصری
جنجالیشد
طراحینادرستوغیراصولیلباسهایبازیگران
در یک سریال تاریخی عرب زبان که در شبهای
رمضان از تلویزیون پخش میشود ،باعث شد تا از
همان قسمتهای ابتدایی ،انتقادهای جدی به
سازندگاناینسریالشود.
به گزارش ایسنا« ،قصر نیل» یک سریال تاریخی
مربوط به دهه  ۶۰میالدی ساخته کشور مصر
است که هم اکنون از شبکههای عرب زبان پخش
می شــود .بی توجهی به شکل صحیح پوشش
مصریها در آن دوره و تقلید کورکورانه از پوشش
غربیها در آن زمان ،موجب انتقاد به سازندگان
سریالشدهاست.
الجزیرهدرگزارشیدربارهنقشمهملباسوپوشش
بازیگران سریالهای تاریخی در جذب مخاطب،
ِ
نوشته است« :لباسهای مورد استفاده بازیگران
اینسریالشباهتیبهشیوهلباسپوشیدنواقعی
مردم در آن زمان نــدارد و این موضوعی است که
تعجبمنتقدانسریالرابرانگیختهاست؛زیرادوره
تاریخی که در این سریال مصری روایت میشود
چندان دور نیست و با نگاهی اجمالی به فیلمها و
عکسهای آن زمان میتوان درباره سبک پوشش
مردم آگاهی پیدا کرد .لباسهایی که بازیگران زن
در این سریال بر تن دارند شبیه به پوشش واقعی
زنانمصریدردهه 60میالدینیستبلکهبیشتر
به لباسهای سینمای آمریکا در آن دوره شباهت
دارد.همچنینکالهگیسهاییکهبرایبازیگران
زندرنظرگرفتهشدهشباهتیبامدلموهایزنان
مصری در آن دوران ندارد .استفاده زیاد از کال ه هم
نمادیکامالغربیوبیگانهبافرهنگمصراستکه
بازیگران در این سریال بسیار مورد استفاده قرار
میدهند.بهپوششبازیگرانمردنیزدراینسریال
انتقادشدهاست.زیرامردانثروتمندمصریدرآن
زمانکرواتهایتزیینشدههمراهبادستمالهای
ساتن نداشتند بلکه کت و شلوارهایی معمولی
میپوشیدند».

ســــارا بــهــرامــی پ ــس از رفــع
ممنوعیتها برای ادامه تولید
فیلم و سریا لها ،ادامــه بازی
در ســریــال نــمــایــش خانگی
«حرفهای» را از سر میگیرد.
سعید خانی تهیهکننده سریال گفته است که
تعطیلی مشاغل چاره بهبود اوضاع نیست.

مائده کاشیان

مهران مدیری و رامبد جوان چهرههای مهم و
موثری در ژانر کمدی هستند و سابقه خوبی در
زمینه تولید آثار کمدی دارند ،بنابراین توقعات
از سریال جدیدشان باال بود و پیشبینی میشد
درسال،1400شاهددوسریالکمدیمهمدر
نمایشخانگیباشیم،امابرخالفپیشبینیها
ایندوسریالحسابیمخاطبانراناامیدکردند.
هر دو سریال بازیگران خوب و خوشسابقهای
دارندکهآنهانیزنتوانستهاندبازیخوبیداشته
باشندوتبدیلبهامتیازیبرایسریالشوند.
▪دراکوال

سریال«دراکوال»درادامه«هیوال»ساختهشدهاما
باآنفاصلهزیادیداردوخاطرهخوبآنراتکرار
نکردهاست.یکیازمهمترینضعفهایسریال
مربوط به فیلم نامه آن است که ایدهاش به خوبی
در کل قصه بسط داده نشده است .سریال ابتدا
با فعالیتهای سودجویانه «کامروا» در پوشش
خیریهشروعشد،اماپسازمرگاینشخصیت،
مسیر داستان منحرف شــد ،قسمتهایی از
سریال به مراسم ختم او پرداخته شد و پس از

مصطفی قاسمیان

بامداددیروزنودوسومینمراسمآکادمیهنرهاو
علومسینماییبااهدایجوایزاسکاربهبرندگان
پایانیافتوسالسینماییجهانپسازتاخیری
دو ماهه به پایان رسید .در این مراسم که برای
دومین ســال متوالی و پس از «انــگــل» ،شاهد
موفقیتهایسینماگرانآسیاییبود،یکفیلم
ساز چینی و یک بازیگر کرهای جوایزی دریافت
کردند.چهارنکتهشاخصاسکار 93رادرادامه
میخوانید:
▪تاریخسازیفیلمساززنچینی

مهم ترین برنده جوایز اسکار  2021کلویی
ژائـــو بـــود .ک ــارگ ــردان «ســرزمــیــن آوارگــــان»
( )Nomadlandبه نخستین زن رنگینپوست
تــاریــخ تبدیل شــد کــه جــایــزه اســکــار بهترین
کارگردانی را دریافت میکند .او همچنین
دومین زنی است که در طول  93سال مراسم
آکادمی ،به اسکار بهترین کارگردانی دست
یافته است .کاترین بیگلو کارگردان «مهلکه»
( )The Hurt Lockerدر سال  ،2008اولین
زنی بود که طلسم انتخاب زنان را در این رشته از
جوایزآکادمیشکست.کلوییژائوکهدرمراسم
دیروزطلسمشکنظاهرشد،ملیتچینیداردو

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

آن بیشتر شاهد آشنایی دو همسر «کامروا» با
یکدیگروچشموهمچشمیآنهابادوستانشان
بودهایم .در «دراکوال» برخالف «هیوال» و بیشتر
ساختههای مدیری ،از موقعیتهای کمدی
خوب هم خبری نیست .این مجموعه در سه
هفته گذشته ،در پلتفرم نماوا جایگاه سومین
اثر پربیننده را داشته و از رقابت با «گیسو» و
«سیاوش»جاماندهاست.
▪بازیبازیگران

ویشکا آسایش ،بهنام تشکر ،گــاره عباسی و
اندیشه فوالدوند از بازیگران سریال «دراکوال»
هستند که آنها نیز حضور نا امیدکنندهای در
سریال داشتهاند .ویشکا آسایش و بهنام تشکر
تجربههای خوبی در آثار کمدی دارنــد ،اما در
«دراکوال»توقعاترابرآوردهنمیکنند.تابهحال
مشابه نقش «ژاله» را به عنوان زنی سادهلوح و
سرگرم ظواهر در دیگر آثار مدیری دیدهایم و
بازی ویشکا آسایش هم نکته ویژهای ندارد .او
سعی میکند با طرز راه رفتن غیرعادی و خنده
و گریههای بیصدا از تماشاگر خنده بگیرد ،اما
این حرکات هم به مرور تکراری میشود و دیگر
باعث خنده نمیشود .بهنام تشکر نیز سعی
کــرده با لحن خاص خــود ،حضور متفاوتی در
سریالداشتهباشدودرنقشوکیلموذی«کامرا»

بازیبدینداشته،امانمیتوانگفتاینبازیگر
باتجربه،درحدانتظارظاهرشدهاست.پیشتربه
تجربه پرریسک مدیری در «دراکوال» پرداختیم
و از انتخاب گالره عباسی و اندیشه فوالدوند که
تجربه مهمی در ژانر کمدی ندارند ،به عنوان
ریسک یاد کردیم ،عملکرد این دو بازیگر در
«دراکـــوال» نشان میدهد ایــن ریسک جواب
نداده است .گالره عباسی در نقش زنی حسود
و بدجنس بامزه نیست و حالت عجیب دهانش
همبهاوکمکینکرده.اندیشهفوالدوندهمبازی
تصنعیواغراقشدهایداردوازپسایفاینقش
خودبهخوبیبرنیامدهاست.
▪مردممعمولی

قصه سریال «مردم معمولی» در لوکیشنی ثابت
و با چند شخصیت ثابت روایت میشود که همه
بایکدیگرنسبتفامیلییاخانوادگیدارند.این
مجموعهتالشمیکندبهواسطهاتفاقاتیمانند
خرابکاری شخصیتهای سادهلوح سریال در
موقعیتهایحساس،رقصکاراکترهاوسروکله
زدنآنهابایکدیگر،مخاطبرابهخندهبیندازد،
اما «مردم معمولی» به موقعیتهای خندهدار
احتیاج دارد که فاقد آن است .شخصیتهای
سریال از تیپهای تکراری و کلیشهای فراتر
نمیروند و جذاب نیستند و به سختی میتوان

نامکمدیرویاینسریالگذاشت.
▪بازیبازیگران

شبنممقدمیتابهحالنقشهایمتنوعیبازی
کــرده و در نمایش خانگی ،تلویزیون و سینما
بــازیهــای خوبی از خــود به نمایش گذاشته،
اما بــازی او در «مــردم معمولی» بسیار ضعیف
است.البتهنقشاوهمجایکارچندانیبرایش
نگذاشته اســت .مقدمی نقش زنــی تندخو را
برعهده دارد که مدام غر میزند ،به همسرش
امر و نهی میکند و با فریادهایش همه را عاصی
میکند .آتیال پسیانی که نقش همسر مظلوم
«باربارا» را ایفا کرده ،تنها جلوی دوربین حضور
دارد و هیچ نکته قابل توجهی در بازی او دیده
نمیشود .با توجه به سابقه و تجربه این بازیگر،
دیــدن بــازی او در «مــردم معمولی» مخاطب را
متعجبمیکند.رامبدجوانهمدرنقش«بردیا
برازنده» تالش میکند با رفتارهای اغراقشده
و حرکات عجیبوغریب ،متفاوت و خندهدار
به نظر برسد ،اما در این تالش موفق نیست و
گاهی لحن خاص خود را از دست میدهد و
شاهد همان رامبد جــوان همیشگی هستیم.
دیگربازیگرانسریالمانندکمندامیرسلیمانی،
شادیکرمرودیولیلیرشیدیهمنتوانستهاند
دراینسریالخودینشانبدهند.

▪توفیقنتفلیکسوآوارگان
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مهدیفقیهبهعنوانچهرهسال
هنر انــقــاب اســامــی استان
فــــارس در ســـا لهـــای  99و
،1400انتخابشد.بهگزارش
مهر ،این بازیگر پیش کسوت در
حوزه سینما و هنرهای تصویری برگزیده شده
است.
بیژن بنفشهخواه در سریال
«مــســتــوران» اثــر سیدجمال
سیدحاتمی بازی کرده است.
به گزارش فارس ،تصویربرداری
اینمجموعهفعالبهدلیلشیوع
کرونا متوقف شده .فصل اول این سریال تاریخی
 26قسمت است.
دیبا زاهدی سریال « 87متر»
ساخته کیانوش عیاری را آماده
پخش دارد و احتماال خرداد با
این مجموعه در تلویزیون دیده
میشود .او نوروز امسال سریال
«همبازی» را روی آنتن داشت که مورد استقبال
قرار نگرفت.
آرمــان درویــش دربـــاره تجربه
همکاری با حسین سهیلیزاده
در سریال «ملکه گدایان» گفته
است که این کــارگــردان برای
عــوامــل پـــروژه ،حاشیه امنی
ایجاد میکند که کــار با او لذ تبخش اســت و
همچنین نبض مخاطب را میشناسد.

در 39سالگیبهاینافتخاراتدستیافتهاست.
او با دو فیلم قبلیاش «ترانههایی که برادرانم
به من آموختند» و «ســوارکــار» که در پنج سال
اخیر ساخته ،در سینمای مستقل آمریکا برای
م و رسمی به هم زده و جوایز فراوانی
خودش اس 
راازجشنوارههایکن،ونیز،ساندنسوتورنتوبه
دستآوردهاست.
جشن اسکار  2021در حالی به پایان رسید که
ماننداغلبسالهاییکدههاخیر،هیچفیلمی
نبودکهجوایزاسکاررادروکند.موفقترینفیلم
سال«سرزمینآوارگان»باسهجایزهمراسماسکار
را ترک کرد و شش فیلم دیگر از جمله «پــدر»،
«یهودا و مسیح سیاه»« ،صــدای متال»« ،بلک
باتم ما رینی»« ،منک» و «روح» هرکدام دو جایزه
گرفتند«.پدر»بادریافتیکجایزهبازیگریمرد
و یک جایزه فیلم نامه اقتباسی ،کیفیت جوایز
باالتریرانشانداد.بهگزارشمهر،دراینمیان
نتفلیکس با دریافت هفت جایزه ،موفقترین
استودیویسالشناختهشد؛اگرچههیچکداماز
جوایزاینپلتفرم،دررشتههایبازیگریوبهترین
فیلم به آن نرسید .آثار این استودیو  36نامزدی
در  23رشته کسب کرده بودند که شانس آن را
بسیارباالبردهبود«.منک»با 10نامزدی،پیشتاز
فیلمهاینتفلیکسبود.

شهره سلطانی به بهانه بازپخش
ســریــال «ت ــرش و شــیــریــن» ،با
انتشار عکسی از خودش و رضا
عطاران در این سریال نوشته
جای رضا عطاران در تلویزیون
خالی است و میداند مخاطب هم به بازگشت او
به تلویزیون عالقه مند است.

▪جوایزبازیگریبرایکهنهکارها

جوایز بازیگری نقل اول به دو بازیگر کهنهکار
رسید .آنتونی هاپکینز  83ساله برای بازی در
«پــدر» رقبای جوانتر خود مثل گری اولدمن،
چادویک بوزمن ،ریز احمد و استیوین یون را
شکست داد و برای دومین بار به اسکار رسید .او
یک اسکار دیگر برای بازی در «سکوت برهها» در
کارنامه دارد که درست  30سال پیش دریافت
کرده است .به گــزارش صبا ،هاپکینز با کسب
این جایزه ،رکورد مسنترین بازیگر مرد برنده
اسکار را که در اختیار کریستوفر پالمر  82ساله
بود ،شکست .فرانسیس مکدورمند بازیگر زن
 63سالهبرای«سرزمینآوارگان»درحالیبرای
سومین بار به این جایزه دست یافت که آن را سه
سال پیش نیز برای «سه بیلبورد بیرون ابینگ،
میزوری» نیز گرفته بود .نخستین اسکار او نیز به
یگردد.
بازیدرفیلم«فارگو»درسال 1997بازم 
مکدورمند دیروز برنده اسکار بهترین فیلم نیز

شد و به عنوان یکی از تهیهکنندگان «سرزمین
آوارگان»رویصحنهرفت.
▪ناکاماناسکار2021

«منک» و «دادگــاه شیکاگو  »7از جمله آثاری
بودندکهدرمراسمدیروزتوفیقچندانینیافتند.
فیلم دیوید فینچر در حالی که با  10نامزدی،
با اقتدار پیشتاز فهرست نامزدها بود ،تنها با
دو جایزه فنی بهترین فیلم بــرداری و بهترین
طراحی تولید بدرقه شد .فیلم «دادگاه شیکاگو
 »7نیز که در شش بخش نامزد شده بود ،مراسم
اسکار  2021را دست خالی ترک کــرد .این
فیلم اثر آرون سورکین در حالی با کمتوجهی
رأیدهندههای آکادمی اسکار مواجه شد که
درجوایزانجمنبازیگرانآمریکا،جایزهبهترین
گــروه بازیگران را دریافت کــرده بود و به نظر
میرسید در ایــن بخش صاحب شانس قابل
توجهیباشد.

تلویزیون

تهیهکننده برنامه عمو قناد
درگذشت
تهیه کننده برنامه های کودک تلویزیون پس از
روزها جدال با ویروس کرونا درگذشت.
به گزارش ایسنا ،حمید علیزاده از تهیهکنندگانی
بود که نقش مهمی در خلق برنامه های مهارتی و
کودک برای شبکههای سیما داشته است« .لوبیا
فردا زود بیا» با اجرای عمو قناد و تهیه کنندگی
مشترک مجید قناد و حمید علیزاده در ایام نوروز
از تلویزیون پخش شد و قــرار است در روزهــای
پایانی هفته ادامه داشته باشد .برنامه «من می
توانم» از مهم ترین برنامه های این تهیه کننده
در حوزه مهارتی است که در شبکه آموزش سیما
تولید و پخش شد.
برنامه «طرح رنگ نقاشی»« ،لوبیا فردا زود بیا»
با اجرای عمو قناد (شبکه آمــوزش)« ،فرزندان
ایـــران» (شبکه جــامجــم) و «کــودک قــرآنــی» با
محوریت طرح سه ساله حفظ قرآن کریم (شبکه
قــرآن سیما) نمونهای از برنامه های این تهیه
کننده در طول این سال ها بوده است.

