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اخبار
معصومی :ترجیح میدهم
واکسن ایرانی کرونا را بزنم

بازیگر س��ریال «یوس��ف پیامبر(ع)» گفت:
ش��خصا اخبار متع��ددی درباره واکس��نهای
داخلی و خارجی شنیده ام اما ترجیح میدهم
نمونه ایرانی را مصرف کنم زیرا به دانشمندان
داخلی اعتماد کامل دارم و احس��اس میکنم
بای��د از آنها حمایت ش��ده و ب��ه آنها اعتماد
ش��ود .پروانه معصومی در گفتوگو با میزان،
پیرام��ون فعالیتهای اخیر خ��ود در عرصه
بازیگری گفت :طی ماه گذشته و با کم شدن
می��زان ابتال به کرونا تعداد پیش��نهاداتی هم
که به من میش��د بیشتر ش��د و برای بازی
در چن��د پروژه تلویزیونی با من تماس گرفته
ش��د منتها ش��خصا بعید می دانم که امسال
جلوی دوربین س��ینما بروم .بازیگر س��ریال
«یوس��ف پیامبر (ع)» رعای��ت پروتکلها را
واجب دانس��ت و اضافه کرد :شاید این روزها
برخی کمی در رعایت بهداش��ت و پروتکلها
س��هل ان��گاری کنند و ی��ا مان��دن در خانه
برایشان خسته کننده شده باشد اما باور کنید
اگر بهداشت و پروتکلها را رعایت کنیم نوروز
باشکوهی در کنار خانواده در انتظارمان است.
وی در همین رابطه ادامه داد :من نزدیک به
یکسال در خانه مانده ام و دو ماه دیگر هم به
این خانه نشینی ادامه میدهم تا به امید خدا
سال آینده با سریال «حضرت موسی (ع)» بار
دیگر بازیگری را تجربه کنم.
سریال نمایشی «قهرمان بدر» از دو
شبکه رادیویی به آنتن میرود

در آس��تانه سالروز شهادت س��ردار اسماعیل
دقایق��ی فرمان��ده «لش��کر ۹بدر» س��ریال
نمایشی «قهرمان بدر» از دو شبکه رادیویی
نمای��ش و جوان پخش می ش��ود .س��ریال
رادیوی��ی «قهرم��ان ب��در» به نویس��ندگی
مرضیه بامیری و به س��فارش رادیو جوان در
اداره کل هنرهای نمایش��ی رادیو تولید شده
است که همزمان به روی آنتن رادیو نمایش
نی��ز خواهد رفت.ش��هید اس��ماعیل دقایقی
در ط��ول جنگ ایران و ع��راق از فرماندهان
ارش��د بهش��مار میآم��د و در عملیاته��ای
بیتالمقدس ،فتحالمبین ،خیبر ،بدر ،عاشورا،
قدس  ،۴کرب�لای  ۲و کربالی  ۴حضوری
فع��ال داش��ت .وی در حین انج��ام عملیات
کربالی  ۵در هنگام شناس��ایی در شلمچه،
توسط هواپیمای جنگنده نیروی هوایی عراق
مورد اصابت موشک قرار گرفت و به شهادت
رسید «.قهرمان بدر» به تهیه کنندگی فرشاد
آذرنیا ،نویسندگی مرضیه بامیری ،کارگردانی
نورالدین جوادیان ،صدابرداری حیدر صفدری،
افکت��وری نازنین حس��نپور و ب��ا هنرمندی
مهدی نمینیمق��دم ،رامین پورایمان ،محمد
رضاعلی ،س��یما خوشچش��م،کامیار محبی،
مه��رخ افضل��ی ،س��ارا فردوس��ی ،نگی��ن
خواجهنصیر ،مهدی بازدار ،مینا شجاع ،محمد
اقامحمدی ،جالل محبی ،حمید یزدانی ،مونا
صفی ،قربان نجفی ،علی میالنی و نورالدین
جوادیان ساعت  ۸و  ۴۵دقیقه از رادیو نمایش
پخش می ش��ود و ساعت  ۲بامداد روی آنتن
رادیو جوان می رود.
اسداهلل یکتا هم به «جالل» پیوست

تهیه کننده فصل دو سریال «جالل» گفت:
ای��ن روزه��ا تصویرب��رداری ما در ش��هرک
سینمایی غزالی ادامه دارد.علیرضا جاللی تهیه
کننده فصل دو سریال «جالل» به کارگردانی
حس��ن نجفی ،در گفت و گو با فارس ،گفت:
این روزها گروه تولید در ش��هرک س��ینمایی
غزالی مش��غول به تصویربرداری هستند.وی
ادامه داد :در این سکانس ها اغلب بازیگران
اصل��ی کار حضور دارند و ت��ا هفته آینده در
همین لوکیشن خواهیم بود .این تهیه کننده
همچنین با بیان لوکیش��ن بعدی سریال نیز
بیان داشت :لوکیشن بعدی مان تبریز است و
بعد از پایان تصویربرداری در ش��هرک غزالی
به تبریز خواهیم رفت و تا پایان سریال دیگر
تغییر لوکیشن نخواهیم داشت.جاللی درباره
پایان تصویربرداری سریال نیز گفت :به امید
خدا تا پایان امسال ضبط مان تمام می شود.
وی ضمن اش��اره به حضور بازیگر جدید در
س��ریال جالل نیز افزود :یک��ی از بازیگرانی
که به تازگی به س��ریال ما اضافه شده است
اسداهلل یکتا است .به هرحال بازیگران قدیمی
و پیشکسوت سرمایه اصلی هنر کشور هستند
و حضورشان برای ما سراسر تجربه است.عمار
تفتی ،حمیرا ریاضی ،همایون ارشادی ،مهران
رجبی ،اسداهلل یکتا و  ...از جمله بازیگران این
سریال هس��تند.قصه فصل دو این سریال از
س��ال  ۱۳۳۸آغاز ش��ده و تا بعد از انقالب و
جنگ میان ایران و عراق ادامه دارد.

«تیتی» چهارمین فیلم بلند س��ینمایی آیدا پناهن��ده در مقام کارگردان به
شمار میآید که برای حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده شده
است .به گزارش میزان ،سینمای کشور طی نیمه اول سال  ۹۹با چالشهای
فراوانی روبرو بوده است ،بروز و شیوع بیماری کرونا از اسفند ماه سال گذشته
چرخ تولید و اکران در سینما را به طور کامل متوقف کرد و به اذعان بسیاری
از کارشناسان ضربه طوالنی مدتی را بر بدنه این هنر وارد کرد.حال پس از
مدتها انتظار دو روز پیش باالخره بعد از گذشت ماهها فراخوان سی و نهمین
جش��نواره فیلم فجر منتشر شد ،فراخوانی که در نوع خود می تواند امید به
آینده سینما در سال جاری را زنده نگه دارد .در این میان کارگردانان جوان و

پیشکسوت سینما با توجه به اعالم رییس سازمان سینمایی مبنی بر قطعی
بودن برگزاری جش��نواره فیلم فجر پیش تولید آثار خود را آغاز کرده اند و
سینما بار دیگر با سرعت به سمت مسیر همیشگی تولید و عرضه قرار گرفته
است .محمدحسین مهدویان ،رضا میرکریمی ،مانی حقیقی ،مرتضی علی
عباس میرزایی ،وحید جلیلوند ،محسن قرایی ،اصغر فرهادی ،آرش انیسی،
مهدی جعفری و نیما جاویدی از جمله کارگردانان سرشناس��ی هستند که
هم اکنون پیش تولید و یا تولید آثار سینمایی خود را آغاز کرده اند«تیتی»
چهارمین فیلم بلند سینمایی آیدا پناهنده در مقام کارگردان به شمار میآید
که برای حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده شده است.پناهنده

پی��ش از این فیلمهایی ،چون «ناهید»« ،اس��رافیل» و «پاییز نیکایدوها»
ساخته است .فیلمبرداری «تی تی» سال گذشته در شهرهای رشت ،ماسال
و رضوانشهر در چهل و شش جلسه انجام شد.در خالصه داستان این فیلم
آمده اس��ت :اس��تادی که قصد دارد پایان نامهای در م��ورد پایان جهان به
اثبات برس��اند ،با مادری عجیب و غریب که میخواهد لیاقت انس��انیت را
داشته باشد مالقات میکند .پارسا پیروزفر ،الناز شاکردوست ،هوتن شکیبا،
س��ودابه جعفرنژاد ،امیر حامد ،مهدی فریضه ،هیلدا کردبچه ،رضا عموزاد،
زینب ش��عبانی ،هانیه کاظمی ،مهرانه بهنهاد و ...فهرست بازیگران این اثر
سینمایی را تشکیل میدهند.

رضا کیانیان:

برای موفقیت در بازیگری باید شاگردی کرد

گ�روه فرهنگ�ی :بازیگر س��ریال مختارنامه
گف��ت :اینکه برخی میگوین��د راهی برای
حضور جوانان به س��ینما نیس��ت اش��تباه
است ،زیرا به نظر من برخی از جوانان هنوز
یاد نگرفت��ه اند که باید ش��اگردی کنند تا
موفق ش��وند من هم از همان شروع تئاتر
با بسیاری از گروهها کار کردم تا در نهایت
کار را یاد بگیرم و با شیوه درست بازیگری
آشنا شوم.
رضا کیانیان در گفتوگو با میزان ،پیرامون
گ��ذر اهالی هن��ر از یکس��ال کرونا گفت:
همچ��ون نام م��ن که رضا اس��ت همواره
از زندگ��ی راضی هس��تم ،از نظر من بهتر
است تا ما از هر ماجرا و اتفاقی یک فرصت
س��اخته و به الک خودمان فرو نرویم .وی
در همین راستا ادامه داد :همیشه و از همه
جهان همواره به ما حمله شده است ،منظور
نظر من اتفاق سیاس��ی نیست ،به این نکته
اشاره می کنم که هیچوقت کسی دلش به
حال ما نمی س��وزد پس بای��د خودمان به
دنبال خواسته هایمان برویم .ما باید کاری
کنیم ک��ه اتفاقا همه به دنب��ال کار کردن
ب��ا ما و یاد گرفتن از ما باش��ند.بازیگر فیلم
س��ینمایی «یک حبه قند» بروز کرونا را با
تمام س��ختیهای خود یک فرصت دانست
و اضاف��ه کرد :به نظر من ما باید بالفاصله
از بیم��اری کرونا به عنوان یک پتانس��یل
اس��تفاده کنی��م .وی با نق��د انفعال بخش
دولتی فرهنگ و هنر ادامه داد :به نظر من

انس�انهای موفق آنهایی هس�تند که غر

نزدند

ارگان های دولت��ی فرهنگی در ایام کرونا
حرکت مثبتی انجام ن��داده اند ،از نظر من
باید به دل ماجرا زد ،چرا نهادهای فرهنگی
دولت��ی ق��دم مثبت��ی در عرص��ه فرهنگ
برنداش��تند؟ به این دلیل که میخواس��تند
هم��ه چیز را پدرس��االرانه برگ��زار کنند و
به بخش خصوصی اج��ازه فعالیت چندانی
ندادند .نگاه تصدی گرایانه به هنر کاربردی
نیست و می توان به واسپاری برخی امور به

بخش خصوصی به اتفاقات بهتری رسید.
حضور سلبریتیها در تئاتر و سینما


بازیگ��ر س��ریال مختارنامه درب��اره حضور
س��لبریتیها در تئاتر و س��ینما تاکید کرد:
از نظر من هیچ س��لبریتی جل��وی جوانان
مشتاق هنر را نگرفته است .به هیچ عنوان
سلبریتی ها سدی روبروی جوانان نیستند،
زمانی که خود من هم وارد عرصه بازیگری
شدم بس��یاری روی بورس بودند و من باز

رضارویگری:

قرار بود نقشم را خسرو شکیبایی بازی کند

رض��ا رویگری که این روزها ب��ازی او را در «به کجا
چنین ش��تابان» ـ سریالی که س��اخت آن به بیش از
 ۱۰س��ال قبل برمیگردد ـ میبینیم از شرایط ایفای
این نقش گفت و یادآور ش��د که ابتدا قرار بود خس��رو
ش��کیبایی جای او بازی کند .رویگری که در س��ریال
هایی چون «مختارنامه» و «به کجا چنین ش��تابان»
ب��ازی کرده اس��ت ،در گفت و گویی با ایس��نا درباره
بازپخش سریال «به کجا چنین شتابان» از شبکه آی
فیلم و نق��ش خود ،اظهار کرد :در این س��ریال نقش
جذابی داشتم که این ویژگی ،کار خوب آقای ابوالقاسم
طالبی بود .امسال هم قرار بود با ایشان کار جدیدی را
ش��روع کنیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و به جهت
گرفتاری که س��ر مسائل روزمره داشتیم ،نشد که این
همکاری اتفاق بیفتد.این بازیگر درباره اینکه چطور شد
که نقش فریدون را در سریال «به کجا چنین شتابان»
پذیرفت؟ یادآور ش��د :از آنجا که می دانستم این نقش
جذاب اس��ت و از آن کارهایی اس��ت که می توانستم
از پ��س آن بر بیایم ،این نقش را پذیرفتم؛ البته نقش
های خاکس��تری و جذاب را همیشه دوست داشته ام.
کاراکتر فریدون نیز نقش��ی بود که به خوبی توانستم

هم توانستم راهم را پیدا کنم ،اصال به نظر
م��ن وجود همان عزی��زان راه را برای من
جوان باز کرد و به نوعی اگر آنها نمی بودند
شاید من هم هیچگاه نمی توانستم این راه
را ادام��ه دهم .وی در همی��ن رابطه ادامه
داد :این نگاه که سلبریتی ها جلوی جوانها
ایستادهاند تفکر درستی نیست زیرا هرکدام
نیازمند یکدیگر هستند و در کنار هم راه را
هموار می کنند.

کیانی��ان در صحبت ب��ا جوانانی که عالقمند
به حضور در عرصه بازیگری هس��تند تصریح
کرد :هر اتفاقی یک فرصت است ،اینکه برخی
می گویند راهی برای حضور جوانان به سینما
نیست اشتباه اس��ت زیرا به نظر من برخی از
جوان��ان هنوز یاد نگرفته اند ک��ه باید رفته و
ش��اگردی کنند .من هم از همان شروع تئاتر
با بس��یاری از گروه ه��ا کار کردم تا در نهایت
کار را یاد بگیرم و به ش��یوه درس��ت بازیگری
آش��نا ش��وم.وی در همین رابطه خاطرنشان
کرد :اینکه تفکر ما این باش��د که بعد از فارغ
التحصیلی از دانش��گاه های هنر سریعا جذب
کار شویم و به قول معروف ما را حلوا حلوا کنند
به هیچ عنوان درست نیست .اتفاقا انسانهای
موفق آنهایی هستند که غر نزدند و همواره بی
س��ر و صدا کار خودشان را کردند ،دانشجوی
فارغ التحصیل شده نمی تواند منتظر باشید تا
به دنبالش بیایند .وی باید سالها تالش کند تا
خودش بتواند جایگاهش را تعریف نماید .این
گزارش می افزاید  ،رضا کیانیان بازیگر سینما و
تئاتر کشورمان به ویروس کرونا مبتال شد .رضا
کیانیان پس از ابتال به ویروس کرونا تحت نظر
پزشکان قرار گرفت .به گفته این بازیگر سینما
ی وی خوب است و ویروس در بدن
حال عموم 
او خفیف اس��ت.در چند ماه گذشته هنرمندان
بسیاری به دلیل حضور در پروژههای سینمایی
و تلویزیونی به ویروس کرونا مبتال شدند.

حمید گودرزی مطرح کرد؛

در آن ف��رو بروم.او با بیان اینکه ابتدا قرار بود زنده یاد
خسرو شکیبایی این نقش را بازی کند ،به حرفهایش
اضافه کرد :متاسفانه آقای شکیبایی فوت شدند و این
کار قس��مت بنده شد .همچنین نقش خانم صدقگویا
را ه��م قرار بود خانم عس��ل بدیعی بازی کند که این
اتفاق نیفتاد .پیش��نهاد بازی خان��م صدق گویا را دادم
که ایش��ان هم عالی از عهده نقش برآمدند.رویگری
در ادام��ه صحبتهایش خاطرنش��ان ک��رد :فیلم ها و
س��ریال های خوب ،س��ختی کار ندارند ،مثل سریال
«مختارنامه» که مش��کل بود اما اذی��ت کننده نبود.
زمانی که موق��ع کار ،خودمان از بازی لذت می بریم،
متوجه میشویم که نقشهایی که ایفا میکنیم چقدر
خ��وب از آب درآمدهاند .او تاکی��د کرد :نقش هایم در
«به کجا چنین شتابان» و «مختارنامه» نه تنها اذیت
کنن��ده نبودند که کام ً
ال برای ما بازیگران لذت بخش
بودند.این بازیگر پرهیز از شعارزدگی را از ویژگی های
سریال «به کجا چنین شتابان» برشمرد و یادآور شد:
نکات��ی که در کار دیدید به طرز فکر کارگردان کار بر
می گردد .آقای طالبی دلش می خواس��ت مس��ائل و
دیالوگهایی که جذاب اس��ت را به تماشاگر القاء کند.
کارهای شعارگونه قطع ًا تاثیرگذار نیستند سازندگان ای
قبیل کارها فکر می کنند که با این روش می توانند به
همه چیز برسند ،در حالی که نمی دانند خیلی چیزها را
از دست میدهند.رویگری با اشاره به اینکه این روزها
بازپخش سریال «به کجا چنین شتابان» را می بیند و
برایش خاطرات مرور میشود ،در عین حال گفت :البته
از جهتی هنگام تماشای این سریال ناراحت میشوم،
چون آن موقع سر حال و قبراق بودم.

چالش های نقش «نفیسی» در سریال روزهای ابدی

حمید گودرزی گفت :در س��ریال «روزهای ابدی»
یک نقش واقعی را ایفا می کنم و داستان در برهه از
تاریخ می گذرد که تجربه ای نسبت به آن نداشتم.
حمید گودرزی بازیگر نامآشنای سینما و تلویزیون
در گفتوگ��و با ف��ارس ،درب��اره ویژگیهای نقش
«نفیسی» گفت :سریال «روزهای ابدی» یکی از آثار
تاریخی به شمار میآید که شخصیتهای آن اکثرا
بر اساس واقعیتها هستند و رفرنس تاریخی دارند.
وی ادامه داد :نقش «نفیس��ی» که من آن را بازی
میکنم ،یکی از افراد امین دکتر چمران در آن برهه
تاریخی بوده و دکتر به نفیسی خیلی اطمینان داشته
است .نفیسی به عنوان یک فرد امین از ماموریتها
و اطالعاتی که در اختیار دکتر چمران قرار میگرفته،
مطلع بوده اس��ت.گودرزی ادامه داد :ساواک در آن
دوره بر اساس ماموریتی که برایش تعریف شده بود
تا افراد را تخریب کند ،انگی را به نفیسی میزند و
نفیسی را به گونهای جلوه میدهد که اشرافیگری
داشته و با س��اواک همکاری میکرده است .بعد از
انقالب و برچیده ش��دن ساواک مشخص میشود
پرونده نفیس��ی کامال پاک بوده و به همکاریاش

با انقالب ادامه میدهد.گودرزی درباره شناختش از
آن مقط��ع انقالب و مطالعه در این حوزه گفت :در
آن برهه تاریخی به دلیل س��ن و سال کم (متولد
 )56ش��ناخت چندانی نمیتوانم به شخصه داشته
باش��م اما برای رس��یدن به نقش در دفتر جلساتی
داش��تیم .با حضور جواد ش��مقدری (کارگردان) و
محسن علی اکبری (تهیهکننده) درباره آن مقطع
زمانی به بحث مینشستیم .سواالتی را که داشتیم
به عنوان نس��لی ک��ه آن دوره را تجربه نکردیم و
قرار بود بازی کنیم مطرح میکردیم و دوس��تان با
سعه صدر توضیح میدادند تا بتوانیم در هنگام اجرا
دقیق پیاده کنیم که خواسته کارگردان برآورده شود.
بازیگر مجموعه پرطرفدار «مس��افری از هند» در
ادامه گفت :تصویربرداری این سریال نزدیک به سه
سال طول کشید که بازی من نزدیک به یک سال
و چند ماه به طول انجامید .لوکیش��نهای متفاوتی
داش��تیم که در بی��ش از  ۵۰۰لوکیش��ن جابجایی
داش��تیم؛ از دورترین روستاهای کشور کار کردیم
تا در قلب تهران که در سریال کامال مشهود است.
با صحبتهایی که داشتم به نظرم نتیجه کار خوب
اس��ت و امیدوارم مخاطب هم با دیدن این سریال
این برهه تاریخی را بیش��تر بشناسد.وی در خاتمه
تاکید ک��رد :کار با آقایان علیاکبری و ش��مقدری
تجربه خوبی بود .اوایل کار چیزهایی را میشنیدیم
که وقتی وارد کار ش��دیم فضای کار بسیار دوستانه
و عالی بود .همه بچههای گروه زحمت کش��یدند و
از جان خود مایه گذاشتند؛ امیدواریم مخاطب ببیند
و لذت ببرد.

فریبا نادری :مسافرت مردمی به شمال اشتباه محض است

بازیگ��ر س��ریال «س��تایش» گف��ت :در
قب��ال بازگش��ایی س��ینماها ه��م نظر من
همچ��ون برگ��زاری جش��نواره فیلم فجر
اس��ت ،مخصوصا وقتی در سالنهای سینما
پروتکلهای بهداشتی به خوبی و به درستی
رعایت می ش��وند .وقتی تمام��ی تولیدات
س��ینمایی به کارشان ادامه می دهند دلیلی
نمی بینم که سینما بسته باشد .فریبا نادری
در گفتوگ��و با می��زان ،پیرامون مجموعه
فعالیتهای خود در عرصه بازیگری گفت:
بع��د از مدتها این روزه��ا برای حضور در
یک اثر س��ینمایی قرارداد بس��تهام ،منتها
به دلیل عدم اطالع رس��انی توس��ط پروژه
هنوز نمیتوانم از نام اثر یا کارگردان حرفی
بزنم .وی در همین راستا ادامه داد :البته در
سریال ماه رمضانی «دوزخ ،برزخ ،بهشت»
به کارگردانی «س��عید س��لطانی» به ایفای
نق��ش پرداختم که س��ال آینده از ش��بکه

بعد از ابتال به کرونا از بازیگری میترسم

س��وم س��یما روی آنتن خواهد رفت.بازیگر
س��ریال «س��تایش» درباره حض��ورش در
جش��نواره فیلم فجر سال جاری افزود :چند
فیلم برای فجر امس��ال داشتم اما متاسفانه
هیچکدام از آنها به مرحله نهایی نرسیدند و
در کل امسال در جشنواره فیلم فجر غایب
خواهم بود .وی درباره برگزاری جش��نواره
فیلم فجر با وجود ادامه ش��یوع
کرون��ا اضافه ک��رد :از نظر من
وقت��ی هم��ه کارها س��ر جای
خودش��ان به فعالیت ادامه می
دهند برگزاری جش��نواره فیلم
فجر در تع��داد آمار کرونا تغییر
خاصی ایجاد نم��ی کند .وقتی
همه مش��اغل بازگشایی شدند
طبیعتا برگزاری جش��نواره فیلم
فجر چندان خطرناک نیست و
من با برگزاری آن در ش��رایط

فعلی موافقم .این بازیگر سینما و تلویزیون
در همین رابطه ادامه داد :در قبال بازگشایی
س��ینماها هم نظر من همچ��ون برگزاری
جش��نواره فیلم فجر است ،مخصوصا وقتی
در سالنهای سینما پروتکلهای بهداشتی به
خوبی و به درستی رعایت می شوند .وقتی
تمامی تولیدات س��ینمایی به کارشان ادامه

می دهند دلیلی نمی بینم که س��ینما بسته
باشد .وی با نقد مسافرت های بین شهری
در دوران کرون��ا تاکید ک��رد :من چند روز
پیش گزارش��ی را از تلویزی��ون دیدم که با
برخی از مس��افران در جاده شمال مصاحبه
می ش��د و آنها به هر دلیلی می خواس��تند
که س��فر بروند .به نظر من وقتی خودمان
رعای��ت نمی کنیم چطور انتظار
داریم که این بیماری ریشه کن
ش��ود .نادری در همی��ن رابطه
ادامه داد :تع��داد زیادی از افراد
در ایام بیماری کرونا جانش��ان
را از دس��ت دادند ،بسیاری هم
به واس��طه بیم��اری ضررهای
زی��اد مالی و روحی دیده اند ،به
نظر من عدم رعایت بهداش��ت
و یا س��فر کردن در دورانی که
هنوز کرون��ا وجود دارد یک بی

اخالقی بزرگ محسوب می شود .وی دلیل
کم کاری خود در س��ال ج��اری را اینگونه
بیان ک��رد :بعد از ابتال به بیماری کرونا که
بسیار هم شدید بود ،از جلوی دوربین رفتن
می ترسیدم و همین باعث شد تا مدتی کار
قبول نکنم ،این بیماری بس��یار خطرناک و
اصال ش��وخی بردار نیس��ت ،ما نمی توانیم
با س��هل انگاری بار دیگ��ر باعث افزایش
تعداد مبتالیان ش��ویم .نادری خاطرنش��ان
ک��رد :امیدوارم هم��ه ما ب��ا رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی باعث شویم تا با آغاز
س��ال نو این بیماری از بین ب��رود ،طبیعتا
م��ن هم عالقمن��د به حضور در س��ینما و
تلویزیون هس��تم ،مدتهاس��ت بازی نکرده
ام و همین باعث ش��ده ب��ی نهایت دلتنگ
بازی باشم ،به همین دلیل امید دارم تا سال
آینده بی ترس از بیماری و به راحتی جلوی
دوربین بروم.

«پینوکیو» هفتمین فیلم
پرفروش سال  ۲۰۲۱شد

فیلم س��ینمایی «پینوکی��و» در ژانر فانتزی
محصول سال  ۲۰۱۹میالدی به نویسندگی
و کارگردان��ی ماتئو گارونه بر اس��اس کتاب
ماجراه��ای پینوکیوبا فروش��ی مع��ادل ۱.۱
میلی��ون دالر در رتبه هفت��م باکس آفیس
هالی��وود ایس��تاد .به گزارش می��زان  ،فیلم
سینمایی «پینوکیو» در ژانر فانتزی محصول
س��ال  ۲۰۱۹می�لادی ب��ه نویس��ندگی و
کارگردان��ی ماتئ��و گارونه بر اس��اس کتاب
ماجراه��ای پینوکیوبا فروش��ی مع��ادل ۱.۱
میلی��ون دالر در رتبه هفت��م باکس آفیس
هالیوود ایس��تاد«.روبرتو بنینی» س��ینماگر
سرش��ناس ایتالیایی در نسخه جدید از فیلم
«پینوکی��و» در نق��ش «پدر ژپت��و» ایفای
نقش میکند و این اولین بازی «بنینی» در
س��ینما پس از فیلم «از رم با عشق» ساخته
س��ال « ۲۰۱۲وودی آلن» است.فیلم جدید
«پینوکیو» با بازی «روبرتو بنینی» در نقش
پ��در ژپتو ،به عنوان اولین فیلم بخش جدید
غیررقابتی هفتادمین جش��نواره فیلم برلین
انتخاب ش��د«.ماجراهای پینوکیو» نوش��ته
«کال��و لورنزین��ی» با ن��ام مس��تعار «کارلو
کلودی» برای اولینبار در س��ال  ۱۸۸۱و به
صورت سریالی در مجله کودکان منتشر شد
و در س��ال  ۱۸۸۳به ص��ورت یک کتاب به
چاپ رسید.در سال  ۱۹۴۰نیز کمپانی دیزنی
در یک اثر ش��اهکار این داستان را در قالب
یک انیمیش��ن به س��ینما آورد و پس از آن
نیز تالشهای زیادی برای اقتباس سینمایی
از ای��ن داس��تان صورت گرف��ت که آخرین
آن ب��ه س��ال  ۲۰۰۲و فیل��م «پینوکیو» به
کارگردانی خود «روبرتو بنینی» بازمیگردد
که با بازخوردهای متفاوتی از سوی منتقدان
مواجه شد.
شکست فیلم «تام هنکس»
در گیشه کرونازده هالیوود

فیلم سینمایی «اخبار جهان» به کارگردانی
«پل گرینگ��رس» و با بازی «تام هنکس»
بعد از س��ه هفته اکران به فروش کلی هفت
میلیون دالری رس��ید تا علنا سال  ۲۰۲۱با
شکس��ت نس��بتا بزرگی برای این فیلم آغاز
شود .به گزارش میزان ،فیلم سینمایی «اخبار
جهان» به کارگردانی «پل گرینگرس» و با
بازی «تام هنکس» بعد از س��ه هفته اکران
به فروش کلی هفت میلیون دالری رس��ید
تا علنا س��ال  ۲۰۲۱با شکست نسبتا بزرگی
برای این فیلم آغاز ش��ود.تام هنکس بازیگر
مطرح س��ینمای جهان که در آثار ماندگاری
همچون «فارس��ت گامپ»« ،اطلس ابر» و
«مسیر س��بز» به ایفای نقش پرداخته برای
اولی��ن بار در اثری وس��ترن پا به س��ینمای
هالیوود گذاشته است«.اخبار جهان» که حال
و هوای سال  ۱۸۷۰را دارد ،داستان کاپیتان
جفرس��ون (تام هنک��س) را روایت میکند
که یک داس��تانگو اس��ت و با س��فر در بین
ش��هرها اخبار را از سراسر جهان به اشتراک
میگذارد .در تگزاس او با دختری  ۱۰س��اله
برخورد میکند ک��ه بر خالف میلش باید با
عمو و عمه خونی خود زندگی کند .این دختر
با تام هنکس همراه میشود و هر دوی آنها
سفری عجیب را تجربه میکنند.داستان این
فیل��م درباره یک گوینده اخبار اس��ت که در
میان ح��وادث بعد از جن��گ داخلی آمریکا
باید یک دختر یتیم را به بس��تگان زندهاش
برس��اند .مایکل کووینو ،فرد هچینگر ،نیل
س��ندیلندز و الیزابت م��ارول دیگر بازیگران
این فیلم سینمایی هستند.
بیمیلی تماشاگران به
نسخه دوم انیمیشن «کرودز»

ب��ا اینکه انتظ��ار میرفت اکران انیمیش��ن
کرودز  ۲بتواند برای گیشه کرونا زده هالیوود
پی��روزی بزرگی ب��ه همراه بی��اورد ،اما این
انیمیشن سینمایی نتوانست انتظار مخاطبان
خ��ود را بر آورده کند و نس��بت به نس��خه
اول با بی مپیلی و نقد منفی تماش��اگرانش
روبرو ش��د.به گزارش میزان  ،با اینکه انتظار
میرفت اکران انیمیشن کرودز  ۲بتواند برای
گیش��ه کرونا زده هالیوود پیروزی بزرگی به
همراه بیاورد ،اما این انیمیش��ن س��ینمایی
نتوانس��ت انتظار مخاطبان خ��ود را بر آورده
کند و نس��بت به نس��خه اول با بی میلی و
نقد منفی تماشاگرانش روبرو شد«.کرودز »۲
نخستین فیلم استودیویی بزرگ و نخستین
فیل��م بزرگ خانوادگی اس��ت ک��ه از زمان
اک��ران «تنت» در دوره پاندمی روی پردهها
رفته اس��ت .در این فیلم نیکالس کیج ،اما
استون ،رایان رینولدز ،کاترین کینر ،کالرک
دوک و کلوری��س لیچمن ی��ک بار دیگر به
جمع صداپیش��گان بازگشتهاند و چهرههای
جدیدی از جمله پیت��ر دینکلج ،لزلی مان و
کلی ماری ترن به فیلم اضافه ش��دهاند.این
انیمیش��ن در دوران ماقبل تاریخ تخیلی ب ه
اسم کرودیشِ ز اتفاق میافتد .دورهای شامل
موج��ودات خارقالع��اده ،زمانی که یک مرد
«سرپرست شکار» شناخته میشود.

