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اخبار
بازیگر قدیمی
سینما و تلویزیون درگذشت

یوسف علی قربانی ،از بازیگران قدیمی سینما و
تلویزیون روز یکشنبه  21دی ماه بر اثر ناراحتی
قلبی و کهولت سن درگذشت.مجید علیزاده،
رییس انجمن بازیگران و بدلکاران خانه سینما،
درباره درگذش��ت این بازیگر به ایس��نا گفت:
ایش��ان مدتی پیش عمل جراحی قلب انجام
داده بود و روز گذش��ته به دلیل ناراحتی قلبی
و در س��ن  84س��الگی از دنی��ا رفت.به گفته
او ،قربانی حدود  58س��ال به عنوان بازیگر و
بدلکار در س��ینمای ایران فعال بود و در بیش
از  200فیلم بازی داشت.از جمله فعالیتهای
او میتوان به بازی در فیلمهایی مانند «سوفی
و دیوانه»«،چند میگیری گریه کنی»«،س��ن
پترزب��ورگ»« ،انتخاب»« ،اخراجیها  »2و ...
اشاره کرد.قربانی که عضو انجمن بازیگران و
بدلکاران خانه سینما بود ،سه شنبه  23دی ماه
در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده
میشود.
نوید محمدزاده صداپیشه «آهو» شد

نوید محمدزاده صداپیشه فیلم سینمایی «آهو»
به کارگردانی هوشنگ گلمکانی شد.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،فیلم سینمایی «آهو»
به کارگردانی هوشنگ گلمکانی و تهیهکنندگی
ج��واد نوروزبیگی با پایان مراحل صداگذاری و
ی و
موسیقی قرار اس��ت ،برای اولین بار در س 
نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در بیاید.
نوید محمدزاده بازیگر نام آشنای سینمای ایران
هم در این فیلم صداپیشگی یکی از نقشهای
فیلم را برعه��ده دارد«.آه��و» حکایت انزوای
خودخواسته دختری است که آرزوهایش را برباد
رفته میبیند اما هنوز امیدش را از دست نداده
اس��ت.رضا کیانیان ،علی مصفا ،حامد کمیلی،
س��هیال رضوی ،رضا یزدانی و سپیده آرمان از
جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.سایر
عوامل تولید فیلم عبارتند از ،جانشین تهیهکننده:
سعید مروتپور ،مشاور کارگردان :سامان سالور،
مدیر برنامهریزی و دستیار اول کارگردان :عادل
معصومیان ،مدیر فیلمب��رداری :علیرضا زرین
دست ،فیلمبردار :رضا نوروزی.
پخش سریال جدید نوش جان
از شبکه تماشا

س��ریال ژاپنی «نوش جان» از ش��بکه تماشا
پخش میش��ود.به گزارش ایلنا ،سریال ژاپنی
جدید و جذاب «نوش جان» Gochisosan
برای نخستین بار در سیما از سه شنبه۲۳دی
ماه س��اعت  ۱۹از این ش��بکه پخش شده و
جایگزین س��ریال پاس��تا خواهد شد .سریال
تلویزیونی «نوش جان» به کارگردانی مشترک
تاکافومی کیمورا ،تتس��ویا واتانابه و یوشیهارو
ساس��اکی محصول  ۲۰۱۳ژاپ��ن در ژانر درام
اس��ت و داس��تان «میکو» زنی که در دوران
 Taishoو  Shōwaزندگ��ی میکن��د را
روایت میکند که سعی دارد در بین زنان ژاپنی
سرآمد باشد .میکو (نقش اول زن) دختر پدر و
مادری است که یک رستوران در توکیو را اداره
میکنند .او ازدواج میکند ،به همراه همسرش
به اوزاکا نقل مکان کرده و اختالفات فرهنگی
بین توکیو و اوزاکا را تجربه میکند…در این
سریال آنه واتانابه ،ماساهیرو هیگاشیده ،نائومی
زایزن ،تایزو هارادا ،کازوکو یوشیوکی و… به
ایفای نقش پرداخته اند.
آغاز ساخت دکور فصل
جدید برنامه «هزار راه نرفته»

تحقیق و پژوهش فصل جدید برنامه «هزار راه
نرفته» که پاییز سال آینده قرار است روانه آنتن
شبکه دو شود ،در مرحله پایانی قرار گرفت.به
گزارش ایلنا ،ناهید ساداتشریفی ضمن اعالم
خبر فوق افزود :ساخت دکور این برنامه نیز آغاز
ش��ده و در حال انتخاب مهمانان هستیم تا به
امید خدا ضبط برنامه را با حضور خانوادههای
موفق ش��روع کنیم .ناهید س��ادات شریفی با
اشاره به محوریت موضوع خانواده و اهمیت آن
در فصل جدی��د ،افزود :موضوع نگرش مثبت
در کنار در نظر داش��تن همه جوانب زندگی و
فرهنگ تابآوری از جمل��ه رویکردهای این
فصل برنامه است .تهیهکننده «هزار راه نرفته»
با بیان اینکه رفع آسیبهای خانواده و نه بزرگ
کردن و یا تش��دید آن هدف غایی این برنامه
اس��ت ،اظهار داش��ت :در موضوعات مختلف
س��ویههای مثب��ت از هر مبح��ث را مد نظر
ق��رار میدهیم به عنوان مثال وقتی از خیانت
صحبت میکنیم در کنار آن وفاداری و تعهد و
نقش آن را در آرامش و ثبات خانواده بازخوانی
میکنیم .همچنین فرزندآوری و افزایش شوق
ازدواج در جامعه نیز از جمله محورهای برنامه
خواهد بود.

مدیر هماهنگی تئاتر اس��تانهای اداره کل هنرهای نمایشی معتقد است
از آنجاییکه بازیگری در ایران به عنوان یک شغل فصلی نگاه می شود و
بسترهای مناسب مستقل شدن این شغل فراهم نشده است در نتیجه در
شرایط کرونا همه نواقص بیرون می زند.
اتابک نادری ،کارگردان ،بازیگر و تهیه کننده به پانا گفت  :تئاتر خصوصی
یعنی داشتن سالن خصوصی و گروه های مستقل باید داشته باشد .تولید
تئات��ر ب��ه عنوان محصول تئاتر باید ارایه ش��ود و چنین چی��زی را نه در
بدنه دولتی داریم نه خصوصی .درواقع نبود این س��ازماندهی باعث ش��ده
هنرمندان ما تنها از س��وی صندوق هنرمندان زیرپوشش قرار داده شوند.

سینما و تئاتر حامی ندارد

درواقع فقط س��امانه ثبت گروههای نمایشی است که می توانیم به جهت
ارگانیزم کاری تعریف کنیم و اگر وامی داده ش��ود بر همین اساس است.
ایراد مهمی که بر موضوع تئاتر در ایران وارد اس��ت نبود این سازماندهی
است.نادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه با موضوع
تئاتر به عنوان یک شغل فصلی نگاه می شود ،یادآور شد :جای خالی یک
مکان مش��خص که در آن هنرمندان تئاتر شناسایی شوند به شدت خالی
است .متاسفانه عموما با شغل بازیگری به عنوان یک شغل فصلی برخورد
می ش��ود .این در حالی اس��ت که کش��ورهای دیگر که موفق اند شرایط
اینگونه اس��ت که اگر شغل شان تئاتر است دارای بیمه و حقوق هستند.

سریال ابرقهرمانی «پسرها» پیشتاز شد

وی اثرات نبود انس��جام ارگانیزمی را این روزها در موضوع کرونا ارزیابی
کرد و گفت :از آنجاییکه ارگانیزمی نبوده و بازیگران فصلی کار کرده اند
و دولت هم بستری فراهم نکرده است و صنف هم عمال کارهای صنفی
انجام نداده اس��ت در نتیجه در شرایط کرونا همه این نواقص بیرون می
زند .اکنون در شرایط کرونا سینما و تئاتر حامی ندارد .از سوی دیگر ستاد
کرونا نیز می توانس��ت موضوع س��ینما و تئاتر را منظم تر کنترل کند و با
رعایت پروتکل های بهداشتی تعطیل مطلق نشوند .این درحالی است که
شاهدیم مراسم های مختلف براحتی برگزار می شود و قطعا خطرات این
مهم بیشتر است.

ریسک باالی اکران مردمی و مزیت اکران آنالین در فجر ۳۹؛

چالش برگزاری جشنواره فیلم فجر در دوران کرونا
گ�روه فرهنگی  :مش��خص نیست در شرایط
بح��ران کرونا ک��ه بس��یاری از هنرمندان و
س��ینماداران خانه نشین ش��ده اند ،برگزاری
فورس ماژور جشنواره فیلم فجر با محدودیت
های موجود تا چه حد می تواند به بدنه سینما
کمک کند.
س��رانجام بعد از ماهها تعطیلی س��ینماهای
سراس��ر کش��ور رنگ بازگش��ایی را به خود
دیدند ،سینماهایی که دیگر به تعطیلی عادت
کرده بودند و برخی هم به طور کامل تعطیلی
و تغیی��ر کاربری را تجربه می کردند.با تغییر
وضعیت ش��هر تهران از وضعیت نارنجی به
زرد و با تایید س��تاد ملی مب��ارزه با کرونای
کشور ،سینماهای شهر تهران اجازه فعالیت
پیدا کردند و همزمان بلیت فروش��ی آثار در
س��ایت های مرجع فروش بلیت آغاز شد .در
این میانه اما بازگش��ایی س��ینماها در آستانه
برگزاری س��ی و نهمین جشنواره فیلم فجر
چندان زمان مناسبی برای اکران نخواهد بود،
از سویی محدودیت پنجاه درصدی در فروش
بلیت و عدم اعتم��اد مخاطبان به حضور در
س��النهای س��ینما عامل دیگری برای عدم
اکران آثار تازه در س��النها است.با این وجود
جش��نواره فیلم فجر در دوره سی و نهم قویا
تصمیم به برگزاری دارد ،این جشنواره اما با
محدودیتهای عجیبی برگزار خواهد ش��د،
محدودیت هایی که تب و تاب جش��نواره را
به طور کامل خنثی خواهد کرد ،عدم حضور

مخاطبان مهمترین مشکل برگزاری این دوره
از جشنواره فیلم فجر است .البته صحبت هایی
مبنی بر تخصیص محدود بلیت به مخاطبان
وجود دارد ام��ا با دید با وجود تالش چندین
ماهه بخش پزشکی برای مبارزه با کرونا این
اقدام ت��ا چه حد عاقالنه اس��ت ،اقدامی که
می تواند با س��هل انگاری ب��ه موج تازه ای
از کرونا ختم شود .از سویی این جشنواره به

هیچ وجه نمی تواند به اکران آنالین چش��م
بدوزد ،قاچاق سریع السیر آثار سینمایی اکران
ش��ده در چرخه اکران آنالین بدون شک به
هیچ فیلمس��ازی جرات اکران اثر به صورت
آنالین در جش��نواره فیل��م فجر را نمی دهد
و طبیعتا س��تاد برگزاری جشنواره فیلم فجر
هم همچون س��ایر نهادهای سینمایی نمی
تواند جل��وی قاچاق آثار را بگیرد.از س��ویی

امس��ال آثار ب��دون حضور هی��ات انتخاب
راهی جشنواره فیلم فجر خواهند شد ،روشی
عجیب که به صورت واضح اعالم نمی کند
که این آثار براس��اس چ��ه مالک و معیاری
انتخاب می شوند .باید دید پس از انتخاب آثار
کارگردانانی که فیلمش��ان در جشنواره قبول
نش��ده چه واکنش��ی به نبود هیات انتخاب
خواهند داش��ت .اما هی��ات داوران این دوره

نویسندهکتابمطرحکرد؛

ضرورت توجه به سبک زندگی اسالمی در ادبیات کودک

یک نویسنده کتاب گفت :متأسفانه شاهدیم که تعداد
کتابهای ترجمه ش��ده در بازار بسیار است و عموم ًا
تطاب��ق چندانی با فرهنگ و س��بک زندگی ما ندارند
از ای��ن رو به نوعی تض��اد را در ذهن کودکان ایجاد
میکند کتابهایی که حتی نا م و اس��امی آنها بیانش
برای کودکان ما سخت است.
زینب سوادچی در گفتوگو با میزان پیرامون مضمون
کتابه��ای «مجموع��ه قصههای واقع��ی از مردان
واقعی» گفت :در راستای بیان رسالت و ارزش جایگاه
ش��هدا دست به اقدامی جدید و متفاوت زدم و تالش
کردم تا ش��هدا این قهرمانان ملی را برای کودکان و
نوجوانان معرفی کنم.وی در همین راس��تا ادامه داد:
از آنج��ا که رش��ته تحصیلی خ��ودم در حوزه تعلیم و
تربی��ت قرار دارد لذا معتقدم هرگونه الگوس��ازی باید
از دوران کودکی برای یک جامعه هنجار سازی شود
اگر این الگوها از شخصیت و ویژگیهای بر گرفته از
رویکرد شهدا باشد قطعا میتوانیم به جایگاه ارزندهای
دست یابیم و الگوهای مناسبی پیش روی نسل آینده
قرار دهیم از سوی دیگر ما برای معرفی رویکردهای
درس��ت و رفتارهای مناس��ب عموم ًا از قهرمانهای
داس��تانها استفاده میکنیم این در حالی است که ما
قهرمانان��ی همچون ش��هدا را داریم و باید از ظرفیت
آنان استفاده بهینه کنیم.سوادچی پیرامون کتابهای
«مجموع��ه قصههای واقعی از م��ردان واقعی» بیان
ب «مجموع��ه قصههای
ک��رد :تالش کردم ت��ا کتا 
واقع��ی از مردان واقع��ی» را در قالب خاطرات خیلی

کوتاه با زبان کودکان��ه تدوین کرده و به بیان برخی
از نکات س��بک زندگی و خصوصیات اخالقی شهدا
تالیف و تدوین کنم بدی��ن ترتیب پرداختن به نکات
اخالق��ی و رفتاری که باید در قالب داس��تان و قصه
به کودکان آموخته ش��ود مهم است.وی به جنبههای
دیگ��ر مجموع��ه کتابه��ای  ۶جل��دی «مجموعه
قصههای واقعی از مردان واقعی» اش��اره و بیان کرد:
کتابهای سیره زندگی شهدا با زبان کودکانه میتوان
ارتباط خوبی را با مخاط��ب کودک برقرار کند و این
مهم با کمک تصویرگری بر گرفته از خود داس��تان و
بی��ان مضمون کتاب به جلب توجه کودکان بینجامد،
کتابه��ای «مجموع��ه قصههای واقع��ی از مردان
واقعی» در نشر ش��هید کاظمی منتشر شده و اکنون
قابل دس��ترس میباشد.نویسنده کتاب «برایم حافظ
بگیر» در همین راستا ابراز کرد :مجموعه کتابهای
«مجموعه قصههای واقعی از مردان واقعی» س��یره
زندگی ش��هدایی همانند حاج شعبان نصیری ،حسن
بهمنی ،ش��هید س��لمان ایزدی��ار ،ابراهی��م هادی و
غالمرض��ا توتونچی را برای مخاطب کوچک معرفی
کرده اس��ت و موضوع��ات و مفاهی��م روز که ذهن
کودکان را به خود مشغول میکند را در سبک زندگی
این شهدا به کودکان معرفی میکند پرداختن به این
گون��ه موضوعات و معرفی کردن قهرمانانی همچون
شهدای هشت سال دفاع مقدس که برگرفته از سبک
زندگ��ی و فرهنگ خاص ایرانی هس��تند قطع ًا برای
کودکان ارزشمند و ملموستر خواهد بود.

از جش��نواره هم خالی از چالش نیس��ت ،در
جشنواره ای که بسیاری از کارگردانان سینما
به دلیل غیبت و نداش��تن اثر در جش��نواره
حضور ندارند نام هایی در هیات داوران دیده
می شود که بعضا هیچ سابقه داوری را نداشته
و بیش��تر در حرف��ه خود س��ابقه دارند .حال
جشنواره فیلم فجر به هر شکل برگزار خواهد
ش��د ،با وجود زمان اندک به بهمن ماه هنوز
برنامه دقیق و درس��تی از برگزاری جشنواره،
محل کاخ جشنواره ،زمانبندی و آثار حاضر و
همچنین حض��ور و یا عدم حضور مخاطبان
و اهالی رس��انه ارائه نش��ده است .مشخص
نیست در ش��رایط بحران کرونا که بسیاری
از هنرمندان و س��ینماداران خانه نشین شده
اند ،برگزاری فورس ماژور جشنواره فیلم فجر
با محدودیت های موجود تا چه حد می تواند
به بدنه سینما کمک کند ،آیا بودجه برگزاری
این رویداد س��ینمایی نمی توانست به اهالی
ضرر دیده س��ینما تعلق گیرد و آیا تعویق در
برگزاری این جش��نواره به عن��وان مثال به
اردیبهشت ماه س��ال آینده امکان برگزاری
با شکوه مهمترین رویداد سینمایی کشور را
ایج��اد نمی کرد؟ .به گزارش میزان  ،طبیعتا
برگزاری جش��نواره فیلم فجر همواره جذاب
ترین اتفاق سینمایی سال محسوب می شود،
اما باید دید در زمان باقی مانده ستاد برگزاری
جش��نواره با دبیر جدید خود می تواند از پس
این چالش بزرگ برآید یا نه.

اخوان« :گوهر» باخانمان شبیه خودم است

دوست ندارم در کمدی بمانم

بازیگر سریال «باخانمان» گفت :از نظر خصوصیات
اخالقی و رفتاری شبیه گوهر هستم .دختری عاشق
فیزیک و نجوم که همیشه دوست دارد مشکالت
اطرافیانش را حل کند.
اله��ام اخ��وان بازیگ��ر س��ریال «باخانم��ان» به
کارگردان��ی برزو نیک نژاد در گفت و گو با فارس،
درباره تجربه حضور در تلویزیون ،گفت :قطعا این
حض��ور برایم جذابیت های فراوانی داش��ته و دارد
و اولی��ن موضوعی ک��ه در کاره��ای تصویری و
هنری برای یک بازیگر مهم اس��ت مردم هستند.
وی ادامه داد :در سریال باخانمان این اجازه به من
داده شد که در سی قسمت ریسک کنم و از مردم
بازخورد بگیرم .روزهای ابتدایی کار بیش��تر نگران
بودم و می ترس��یدم اما االن که می بینم مردم از
دورترین نقطه ایران س��ریال ما را تماشا می کنند،
واقعا خوش��حالم.از نگاه مردم و انرژی های مثبتی
که می فرس��تند ممنونم.این بازیگر درباره تفاوت
میان مدیوم سینما و تلویزیون نیز ادامه داد :سینما
مخاطب های خاص تری به نسبت تلویزیون دارد.
انتخاب مدیوم تلویزیون ش��اید روزهای اول برایم
خیلی سخت بود چونکه نمی دانستم از عهده بازی
در نق��ش کم��دی برمی آیم یا نه ام��ا کم کم که
جلوتر رفتیم دیدم این شانس��ی بود که من داشتم
و با بازی در این س��ریال به تجربیاتم افزوده شد و
بهتر دوربین را شناختم.اخوان با بیان اینکه از نظر
شخصیتی شبیه به گوهر هستم ،بیان داشت :شاید

برایتان جالب باش��د بدانید من اصال شبیه به مریم
نبودم و بیشتر شبیه به گوهر هستم .عاشق فیزیک
و نجوم هس��تم و همیشه دوس��ت دارم مشکالت
اطرافیان را حل کنم .حتی آقای برادران نویس��نده
سریال روزهای ابتدایی کار به من می گفت گوهر
در ذهنم شبیه به شما نبود اما چند روز پیش گفت
خیلی ش��بیه به گوهر قصه من هستی!وی درباره
هم��کاری با برزو نیک نژاد نی��ز گفت :آقای نیک
نژاد همیشه بازیگر را سورپرایز می کند و در زمینه
کمدی هم مرا سورپرایز کردند .نکته های درست
لحظه های درستی را به من می گفتند .وقتی می
خواستم در این سریال بازی کنم از این نگران بودم
که تا به حال تجربه بازی در کار کمدی نداش��تم
اما بعد از اینکه مش��غول به کار شدیم یک زمانی
دی��دم می توانم ایده کمدی بدهم و پا به ای آقای
پورش��یرازی با هم کمدی بازی می کردیم و همه
اینه��ا را مدیون زحمت ها و اعتمادی هس��تم که
آقای نیک نژاد به من داشت.بازیگر فیلم سینمایی
«دوزیس��ت» درب��اره آینده کاری خ��ود نیز گفت:
واقعیت این اس��ت که تلویزیون برای هر بازیگری
می توانند سکوی پرتاب باشد اما من هیچ وقت به
این فکر نکردم که بین سینما و تلویزیون بخواهم
یکی را انتخاب کنم و بیش��تر دوس��ت دارم اغلب
نقش ها را تجربه کنم .دوست ندارم فقط در نقش
کم��دی بمانم و آرزو دارم ک��ه بهترین نقش ها را
بازی کنم.

مارال فرجاد :مشغول بازی در «خوب بد جلف  »۳هستم

بازیگر س��ریال «باخانمان» گفت :من پیش
از «ش��ام ایرانی» در هیچ برنامه این چنینی
حض��ور پیدا نکرده ب��ودم ،این برنامه هم به
واس��طه حضور دوستان بازیگرم مرا وسوسه
ک��رد و ترجی��ح دادم برای نخس��تین بار به
چنین برنامه ای بروم که خوشبختانه تجربه
خوشایندی برایم بود.
م��ارال فرجاد در گفتوگو با میزان ،پیرامون
فعالیتهای خ��ود در عرصه بازیگری گفت:
ای��ن روزها مش��غول بازی در فصل س��وم
س��ریال «خوب بد جل��ف  -رادی��و اکتیو»
هس��تم ،این س��ریال برای ش��بکه نمایش
خانگی و به کارگردانی «پیمان قاسم خانی»
س��اخته میش��ود.وی در همین راستا ادامه
داد :نسبت نس��خه دوم سینمایی «خوب بد
جلف» در فصل سوم که به صورت سریالی
س��اخته می شود نقش نس��بتا پررنگ تری
دارم .فضای این س��ریال بسیار جالب است،
بنده کمتر در آثار کم��دی بازی کردم اما با
وجود «پژمان جمشیدی»« ،سام درخشانی»

وارد حاشیههای «شام ایرانی» نشدم

و شخص پیمان قاس��م خانی فضای پشت
صحنه اثر مانند محصولی که مخاطبان می
بینند مفرح و ش��یرین اس��ت.بازیگر سریال
«خوب بد جلف» فعالیت در عرصه ش��بکه
نمایش خانگ��ی را لذتبخش خواند و اضافه
کرد :به شدت بازی در این مدیوم را دوست
دارم زی��را هیچ عجله ای در کار نیس��ت و
روزی یک سکانس گرفته می شود ،اما این
فضا در س��ینما و تلویزیون نیست و معموال
در این دو مدیوم مجبوریم که روزانه فعالیت
بسیار بیش��تری را داشته باشیم و گاها حتی
تا هفت سکانس در روز ضبط کنیم ،اتفاقی
که طبیعتا فشار بیش��تری را روی بازیگران
می آورد .وی در همی��ن رابطه ادامه داد :از
طرفی در شبکه نمایش خانگی بازیگران از
امنیت مالی بسیار بهتری برخوردار هستند و
از لحاظ روحی هم فشاری روی آنها نیست.
فرجاد با اش��اره به غیبتش در جشنواره فیلم
فجر در دوره س��ی و نهم تاکید کرد :من تا
آبان ماه امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا

س��ر هیچ کاری نرفتم و به همین دلیل هم
کم کار بودم و اثری را در جشنواره فیلم فجر
امس��ال ندارم ،اما بعد از آنک��ه خودم مبتال
به کرونا ش��دم دیگر حض��ور در پروژه ها را
پذیرفت��م .وی درباره تجربه ابتال به بیماری
کرونا افزود :روزهای بس��یار سختی را پشت
س��ر گذاش��تم ،در خانواده ما هم من و هم
مادرم مبتال به کرونا ش��دیم و همین عاملی
بود تا به س��ختی از این بیماری رهایی پیدا
کن��م .در همان هفت ماه پی��ش از ابتال به
کرونا کارهای زیادی به من پیشنهاد شد اما
هیچک��دام را نپذیرفت��م ،در آن دوران حتی

از خان��ه بی��رون نمی رفتم .بازیگر س��ریال
«باخانمان» درباره بازتاب حضورش در این
اثر اضافه کرد :خوشبختانه در این مدت که
با مردم در ارتباط بودم متوجه ش��دم که آنها
س��ریال باخانمان را بسیار دوست داشته اند
و توانس��تند که با آن ارتباط برقرار کنند ،از
نظر من این اتفاق جای شکر دارد.وی درباره
حضورش در سریال «شام ایرانی» افزود :من
پیش از شام ایرانی در هیچ برنامه این چنینی
حض��ور پیدا نکرده ب��ودم ،این برنامه هم به
واس��طه حضور دوستان بازیگرم مرا وسوسه
ک��رد و ترجی��ح دادم برای نخس��تین بار به
چنین برنامه ای بروم که خوشبختانه تجربه
خوش��ایندی برایم بود .فرجاد درباره حواشی
بوجود آمده برای «ش��ام ایرانی» اظهار کرد:
خوش��بختانه برنامه ای که من در آن حضور
داش��تم ب��ه آرامی و بدون هیچ حاش��یه ای
تولید و پخش شد زیرا خود ما هم به عنوان
میزبانان برنامه سعی کردیم که به هیچ وجه
وارد حاشیه نشده و حریم خصوصی یکدیگر

را رعای��ت کنیم ،در هر ص��ورت اگر فردی
بخواهد وارد حاشیه شود این برنامه یا سینما
و تئاتر برایش فرقی نمی کند ،وی حاش��یه
خ��ودش را دارد ،به همی��ن دلیل نمی توان
حاش��یه را به یک برنامه نس��بت داد.وی در
همین رابطه افزود :اگر کس��ی دنبال حاشیه
باشد می تواند سر فیلمبرداری حاشیه ایجاد
کرده و خبرس��از ش��ود .به نظر من حاش��یه
س��ازی به شخصیت خود افراد بستگی دارد.
از نظ��ر من پرداختن به مس��ائل خصوصی
شاید باعث ایجاد حاشیه سازی شود که آن
هم نسبی است.این بازیگر سینما و تلویزیون
درباره تاثیر حاشیه سازی در فضای مجازی
برای انتخاب بازیگران خاطرنشان کرد :تاثیر
فضای مجازی در موفقیت فرد غلط نیست،
در هم��ه جای دنیا هنرمندان ب��ا فالوور باال
تبلیغ��ات می گیرند و فعالیت می کنند ،البته
برخی شور حاشیه سازی را در می آورند که
شاید س��لیقه آنها باش��د و نمی توان آنها را
قضاوت کرد.

فیلمه��ای «پس��رها»« ،روح» و «پال��م
اس��پرینگز» در ابرجوایز انتخ��اب منتقدان
امس��ال به عنوان برندگان بزرگ ش��ناخته
شدند.به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،درام
ابرقهرمانی «پسرها» محصول آمازون پرایم
ویدیو با کسب چهار جایزه از جوایز ابرجوایز
انتخاب منتقدان بیش��ترین تعداد جوایز را از
آن خود کرد و توانست عنوان بهترین سریال
ابرقهرمانی ،بهترین بازیگر مرد در س��ریال
ابرقهرمان��ی ب��رای آنتونی اس��تار ،بهترین
بازیگ��ر زن در س��ریال ابرقهرمانی برای آیا
ک��ش و بهترین ش��خصیت منف��ی در یک
سریال را باز هم برای استار از آن خود کند.
در این جوایز ،تم��ام بخشهای ابرقهرمانی
همچنین شامل آثاری میشدند که با اقتباس
از کمی��ک بوکها و ویدیو گیمها س��اخته
شدهاند«.پالم اسپرینگز» که فیلمی محصول
هولو و نئون با نقشآفرینی اندی س��مبرگ،
کریس��تین میلیوتی و جیکی سیمونز است
و نیز فیلم انیمیشن «روح» محصول دیزنی
پالس هر یک توانس��تند سه جایزه دریافت
کنند«.پالم اس��پرینگز» جوایز بهترین فیلم
علمیتخیلی /فانت��زی و همچنین بهترین
بازیگر مرد و زن این ژانر را برای س��مبرگ
و میلیوت��ی به خود اختص��اص داد« .روح»
هم جای��زه بهترین فیلم انیمیش��ن را برد و
جیمی فاکس و تینا فی برای آن توانستند به
عنوان بهترین صداپیش��ه مرد و زن شناخته
شوند«.مرد نامرئی» محصول یونیورسال به
عنوان بهترین فیلم ژانر وحشت شناخته شد
و «وایکینگها» محصول شبکه هیستوری
هم جایزه بهترین سریال اکشن را از آن خود
کرد.در میان اس��تودیوها« ،استودیو» با پنج
پیروزی در صدر قرار گرفت.
اکران فیلم کارگردان برنده اسکار
به دلیل کرونا به تعویق افتاد

اکران فیلم س��ینمایی «بابل» به کارگردانی
دیمن ش��زل کارگ��ردان برنده اس��کار فیلم
الاللن��د به دلیل ش��یوع بیم��اری کرونا به
تعویق افت��اد .اکران این فیل��م از تاریخ ۲۵
دسامبر  ۲۰۲۱به  ۲۵دسامبر  ۲۰۲۲موکول
شد .به گزارش میزان  ،اکران فیلم سینمایی
«بابل» به کارگردانی دیمن شزل کارگردان
برن��ده اس��کار فیلم الاللند به دلیل ش��یوع
بیماری کرونا به تعویق افتاد .اکران این فیلم
از تاریخ  ۲۵دس��امبر  ۲۰۲۱به  ۲۵دس��امبر
 ۲۰۲۲موکول شد«.دیمن شزل» کارگردان
مطرح س��ینمای هالیوود که در سابقه کاری
خود جایزه اس��کار را می بین��د در تازهترین
س��اخته خود به س��راغ بازیگرانی همچون
«مارگارت رابی» و «برد پیت» رفته اس��ت.
فیلم سینمایی «بابل» تازهترین ساخته شزل
برای اکران در س��ال آینده می�لادی آماد ه
میشود ،این فیلم هماکنون وارد مرحله پیش
تولید ش��ده و به احتمال فراوان در بهار سال
آتی میالدی کلید می خورد« .بابل» درامی
ترکیبی از ماجرایی واقعی با ش��خصیتهای
داستانی است و با درجه  Rساخته می شود.
در حال��ی که چندین اس��تودیو برای گرفتن
حق��وق فیلم «بابل» اعالم آمادگی کردهاند،
احتمال میرود الینزگی��ت که توزیع کننده
فیل��م «الال لند» بود ،حقوق این فیلم را نیز
به دست آورد .آن فیلم به  ۱۴نامزدی اسکار
دس��ت یافت و فروشی  ۴۴۶میلیون دالری
را تجربه کرد.
تصاویر تازه «تام کروز»
در فیلم تاپ گان منتشر شد

تصاوی��ر تازه فیلم س��ینمایی «ت��اپ گان»
فیلم جدید تام کروز بازیگر مطرح س��ینمای
هالیوود منتشر شد ،این اول ماه ژوالی سال
 ۲۰۲۱میالدی اکران بین المللی خود را آغاز
خواهد کرد.به گ��زارش میزان  ،تصاویر تازه
فیلم س��ینمایی «تاپ گان» فیلم جدید تام
کروز بازیگر مطرح سینمای هالیوود منتشر
شد ،این اول ماه ژوالی سال  ۲۰۲۱میالدی
اکران بین المللی خ��ود را آغاز خواهد کرد.
کروز که به تازگی درخشش خیره کنن دهای
را با نسخه ششم فیلم «ماموریت غیرممکن
 »۶ب��ه نام خود کرده بار دیگر و این بار بعد
از  ۳۰سال نقش ماوریک در فیلم تاپ گان
را بازی میکند.بر اس��اس آخرین گزارشات،
فیلم س��ینمایی «تاپ گان  »۲با نام فرعی
تک رو هم اکنون با حضور تام کروز و دیگر
بازیگران فیلمبرداری خود را به اتمام رسانده
اس��ت .این فیلم ادامهای بر فیلم س��ینمایی
تاپ گان س��اخته تونی اس��کات در س��ال
 ۱۹۸۶اس��ت.پیتر کریگ،جاستین مارکس،
کریس��توفر مککوری ،اریک وارن سینگر
نگارش فیلمنامه این اثر سینمایی را بر پایه
شخصیتها اثر جیم کش نوشته جک ایپس
جونیور بر عهده داشته اند.

