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اخبار

چهره ها و خبر ها

مائــده کاشــیان  -این روزهــا در شــرایط بحرانی فعلی ،ســریالهای مختلف بــا رعایت
پروتکلهای بهداشتی در مرحله ساخت یا تکمیل مراحل فنی هستند تا در سال1400
روی آنتن بروند و توجه مخاطبان را جلب کنند .هرچند که تلویزیون در ابتدای ســال ،با
مجموعههایی مانند «همبازی»« ،نوروز رنگی» و سپس «حورا»« ،احضار»« ،بچه مهندس»4

استقبالمخاطباناز انتقادپذیری
مسئوالنهسیامکانصاری
سیامک انــصــاری در واکــنــش بــه شوخیهای
کاربران فضای مجازی با فعالیت تبلیغاتیاش،
گفته است که دلخور یا ناراحت نمیشود و اتفاقا
از این شوخیها استقبال میکند .وی در بخشی
از برنامه «همرفیق» با حضور علیرضا عصار ،در
پاسخ به سوال شهاب حسینی درباره این که آیا
از شوخیهایی که در فضای مجازی با او میشود
ناراحت شدهاست یا خیر؟ گفت« :من میمیرم از
خنده و از خنده غش میکنم .من کمدینم ،غیر
از این چیزی راجع به بازیگری در ذهنم نیست
و کمدی را به خاطر روحیهام انتخاب کــردهام.
وقتی من در سریالی مانند «در حاشیه» بازی
و در کارهای آیتمی کمدی با مشاغل مختلف
شوخی میکنم ،اگر خودم این ظرفیت را نداشته
باشم که وقتی کاری میکنم با من شوخی کنند،
فــردا به من چه میگویند؟» انصاری در ادامــه
صحبتهایخودبااشارهغیرمستقیمبهسکانسی
از فیلم «جدایی نادر از سیمین» ،خطاب به شهاب
حسینی گفت« :شهاب جان شما بازیگری ،چقدر
با صحنههایی از بازی شما در فیلمهای مختلف،
آنجــا کــه عصبانی هستی و تــوی پیشانیات
میزنی ،شوخی کردهاند و کمدی و جذاب هم
بوده است ،این توهینآمیز نیست و چیزی نیست
کهکسیراناراحتکند».ویدرپایانتوضیحداد:
«وقتی شغل بازیگری را انتخاب میکنی ،درجا به
 ۸۰میلیون نفر اجازه میدهی که راجع به شما
نظر بدهند و نقدت کنند .از آن لحظه به بعد ،حق
هیچگونه شکایت و گلهای را نــداری ».کاربران
فضای مجازی در واکنش به استقبال سیامک
انصاری از شوخیها و پذیرش انتقادها ،ظرفیت
بــاالی او را تحسین کــردهانــد .کاربری نوشته:
«آفرین به این رشد فکری و شخصیتی ».کاربر
دیگری نیز در تایید صحبتهای او نوشت« :حرف
حساب زد .وقتی شغلی رو انتخاب میکنی،
مسئولیت داری و دیگران میتونن نقد کنن و
نظر بدن».

«جنایتهایآینده»درراهاست
در فیلم جدید دیوید کراننبرگ؛ ویگو مورتنسن
و کریستن اســتــوارت نقشآفرینی میکنند.
بــه گـــزارش مــهــر ،ویــگــو مورتنسن و کریستن
استوارت در فیلم جدید دیوید کراننبرگ با عنوان
«جنایتهای آینده» ،جلوی دوربین میروند.
لئا سیدو ،اسکاد اسپیدمن ،لیلی کورنوفسکی و
دان مککالر دیگر بازیگران این فیلم هستند که
داستانش درباره یک هنرمند مشهور تئاتر است
که ارگان های جدیدی را در بدنش رشد میدهد.
این تریلر علمی  -تخیلی که نویسندهاش نیز
کراننبرگ است ،در آیندهای دور اتفاق میافتد؛
در دورانی که انسان فراتر از طبیعت خود ،مسخ
شده و درصــدد تغییر ساختار بیولوژیکی خود
اســت .به تازگی اعــام شد که ایــن فیلم ظرف
یک ماه از دوم آگوست تا  ۱۰سپتامبر در یونان و
نزدیک آتن فیلم برداری میشود.

▪افرا

بهرنگ توفیقی تا به حال سریالهایی مانند «پشت بام تهران»،
«زیر پای مادر»« ،پدر» و «بر سر دوراهی» را در تلویزیون ساخته
اســت .او پس از تجربه خوب سریال پرمخاطب «آق ــازاده» در
نمایش خانگی ،دوباره به تلویزیون بازگشته و سریال «افرا» را در
شمال کشور جلوی دوربین بردهاست .این سریال به محیطبانان
میپردازد ،با نمایش درگیری آ نها با شکارچیان غیرمجاز،
مسائل و مشکالت آنان را به تصویر میکشد و روایتگر ماجرای
خطراتی است که این افراد را تهدید میکند .باتوجه به سوژه
خاصی که سریال دست روی آن گذاشته است ،به نظر میرسد
«افرا» شانس باالیی برای دیده شدن دارد .روزبه حصاری نقش
اصلی سریال را بازی میکند و مهدی سلطانی ،فریبا متخصص،
اسماعیل محرابی ،پژمان بازغی ،پیام دهکردی و مینا وحید نیز
در آن حضور دارند.

▪عاشورا (ل )۳۱

یکی از مهمترین سریالهای در حال ساخت تلویزیون ،مینی
سریال «عاشورا (ل  »)۳۱به کارگردانی هــادی حجاز یفر
است .حجازیفر در اولین فعالیت خود در زمینه کارگردانی،
به سراغ تجربه سخت و پرچالشی رفته و به عنوان کارگردان،
نویسنده و بازیگر در این مجموعه حضور دارد .سریال «عاشورا
(ل  »)۳۱رشادتهای لشکر  31عاشورا ،شهید مهدی باکری
و شهید حمید باکری را به تصویر میکشد .هادی حجازیفر
که تجربه بازی در نقش شهید احمد متوسلیان را دارد و در آثار
دیگری مانند «ماجرای نیمروز» و «رد خون» نقش شخصیت
رزمنده را بازی کرده ،در این مینی سریال ،نقش شهید مهدی
باکری را ایفا میکند و گریم بسیار خوبی دارد .هنوز خبر رسمی
دربــاره دیگر بازیگران این مجموعه هفت قسمتی ،منتشر
نشده است.

و«یاور»،شروعچندانموفقوقابلتوجهینداشتامااکنونسریالهاییدرحالساخت
هستند که به واسطه سابقه کارگردان هایشان یا ستارهها و بازیگرانی که در آنها به ایفای
نقش میپردازند ،شانس باالیی برای جلب نظر مخاطبان دارند .در ادامه مطلب ،درباره
ششسریالمهمتلویزیوندرسال 1400کهاکنوندرمرحلهساختهستند،میخوانید.

▪سرجوخه

احمد معظمی پس از ساخت مجموعه «خانه امن» ،در سکوت
خبری ،سریال «سرجوخه» را نیز با فضای امنیتی جلوی
دوربین برده و چهارمین همکاری خود را با ابوالفضل صفری،
به عنوان کارگردان تجربه کرده است .این سریال از آبان سال
گذشته کلید خورد و این روزها در مرحله تصویربرداری است.
حمیدرضا محمدی که تجربه بازی در سریال «مینو» و فیلم
«آبادان یازده  »60را در کارنامه دارد ،نقش اصلی این سریال
را ایفا میکند .هنوز نام بازیگران شناخته شده سریال منتشر
نشده است .احمد معظمی و ابوالفضل صفری ،پیش از این،
آثار موفقی مانند «ترور خاموش» و «خانه امن» را ساختهاند که
فضای امنیتی و معمایی آن مورد توجه مخاطبان قرار گرفت؛
بنابراین به نظر میرسد «سرجوخه» نیز بتواند توجه مخاطبان
تلویزیون را جلب کند.

▪گاندو 2

فصل دوم سریال «گاندو» به کارگردانی جواد افشار ،نوروز
 1400از شبکه  3پخش شد و با کسب تقریبا  55درصد بیننده
توانست پس از «نون.خ  ،»3در جایگاه دومین سریال پربیننده
تلویزیون قرار بگیرد .همه بازیگران اصلی فصل اول سریال مانند
داریوش فرهنگ ،وحید رهبانی ،خسرو شهراز ،مجید نوروزی و
پندار اکبری در این فصل نیز حضور داشتهاند« .گاندو  »2مانند
فصل اول ،با حاشیههایی همراه بود و پخش پر سروصدایی
داشت .ادامه «گاندو  »2اکنون در حال ساخت است و زمان
دقیق پخش آن مشخص نیست .هما نطور که اشــاره کردیم
«گاندو  »2فارغ از کیفیتی که دارد ،سریال پرحاشیهای است
و مورد توجه قرار میگیرد ،بنابراین به نظر میرسد این سریال
هم جزو آثاری باشد که امسال بتواند درصد قابل توجهی بیننده
داشته باشد.

▪زیرخاکی 2

یکی دیگر از بــر گهــای برنده تلویزیون ،فصل دوم سریال
«زیرخاکی» به کارگردانی جلیل سامان است .این مجموعه
در فصل اول ماجراهای شخصیتی به نام «فریبرز باغبیشه» را
برای دستیابی به گنج و ثروت روایت میکرد .فصل دوم سریال
در ادامه فصل اول و از جایی که جنگ تحمیلی آغاز شد ،ساخته
شده است .از میان بازیگران فصل اول ،هادی حجازیفر در
«زیرخاکی  »2حضور ندارد اما بازیگران جدیدی مانند هومن
بر قنورد ،ستاره پسیانی ،نسرین نصرتی و گیتی قاسمی به
سریال اضافه شدهاند .فصل اول سریال موفق شد مورد توجه
مخاطبان قرار بگیرد و جزو سریالهای پربیننده رمضان سال
 99باشد .حضور ستارهای مانند پژمان جمشیدی که در فصل
اول بازی فوقالعادهای در سریال داشت نیز موفقیت فصل دوم
را تضمین میکند.

▪ 87متر

کیانوش عیاری پس از مدتی غیبت در تلویزیون و دوری از سریال
سازی ،مجموعه « 87متر» را میسازد که تصویربرداری آن چند
بار به دلیل مشکالت مالی متوقف و مرحله ساخت آن طوالنی
شد .سریال « 87متر» داستان خانوادهای را روایت میکند که
خانهای را خریداری میکنند ،اما متوجه میشوند خانه به فرد
دیگری هم فروخته شدهاست و در یک ماجرای کالهبرداری
گیر افتادهاند .علی دهکردی ،ابوالفضل پورعرب ،دیبا زاهدی
و مهران رجبی از بازیگران سریال هستند 87« .متر» گروه
بازیگران پرستارهای ندارد ،اما سابقه خوب کیانوش عیاری
در ساخت سریالهای تلویزیونی ،مخاطبان را به این مجموعه
امیدوار میکند .عیاری مشغول تدوین این سریال بود که برای
پخش در خرداد به آنتن برسد؛ اما ابتالی او به کووید –  19باعث
شد وقفهای در کار ایجاد شود.

نــویــدمــحــمــدزاده ادامـــه بــازی
در فیلم «تفریق» ساخته مانی
حقیقی را از سر گرفت .فیلم
برداری این فیلم اواخر فروردین
به دلیل وضعیت قرمز کرونا در
تهران متوقف شده بود .ترانه علیدوستی دیگر
بازیگر این اثر است.
رامبد جوان قسمتهای جدید
برنامه «خندوانه» را ضبط کرده
اســت .او هفته گذشته اعالم
کرد تا کنترل شدن پیک کرونا،
این برنامه ضبط نخواهد شد اما
پنج شنبه شب خبر از ضبط دوباره برنامه داد.
امیرحسین فتحی این روزها
مــشــغــول بـــــازی در ســریــال
«جیران» به کارگردانی پدرش
حسن فتحی اســت و در این
مجموعه نقش شخصیتی به نام
«سیاوش» را ایفا کرده .او آخرینبار با مجموعه
«شهرزاد» در نمایش خانگی دیده شد.
زنـــده ی ــاد عــلــی انــصــاریــان از
امشب با بازپخش مینی سریال
«ســرزده» به کارگردانی بهادر
اســـدی ،در شبکه یــک دیــده
خــواهــد شـــد .ایـــن مجموعه
اولینبار ماه رمضان سال گذشته به مناسبت
شبهای قدر روی آنتن رفت.
بهنوش بختیاری در اولین
تجربه اجرا در تلویزیون ،اجرای
برنامه «تازه شو» را برعهده دارد.
این برنامه قرار است از شبکه 2
پخش شود .او اکنون مجموعه
«وجدان درد» را در شبکه سالمت روی آنتن دارد.
ایوب آقاخانی در تله تئاتر «یک
آشنایی ســاده» به کارگردانی
محمد قنبری بــازی میکند و
بــا شبنم قلیخانی همبازی
میشود .این تله تئاتر قرار است
به زودی از طریق یکی از پلتفر مهای نمایش
آنالین فیلم وسریال منتشر شود.
ســیــاوش خــیــرابــی از امشب
ســاعــت  ،24بازپخش مینی
سریال «ساعت صفر» اثر سعید
سلطانی را از شبکه تماشا،
روی آنتن خواهد داشت .امین
زندگانی و نگین صدقگویا دیگر بازیگران این
مجموعه محصول سال  94هستند.

