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اخبار
اعالم زمان خاکسپاری
«پرویز پورحسینی»

پیکر زنده یاد پرویز پورحس��ینی ،یکشنبه نهم
آذرماه به خاک سپرده می شود.به گزارش ایسنا
و طبق پیگیری انجام شده از خانه سینما ،پیکر
این بازیگر یکشنبه ،ساعت  10صبح در قطعه
هنرمندان بهشت زهرا (س) با حضور خانواده و
جم��ع محدودی به دلیل رعایت پروتکل های
بهداش��تی در پی شیوع کرونا ،به خاک سپرده
خواهد شد.پورحس��ینی پس از حدود دو هفته
مقاومت در برابر ویروس کرونا ،سرانجام بامداد
روز جمعه ،هفتم آذر در بیمارستان از دنیا رفت.
این بازیگر قدیمی تئاتر ،سینما و تلویزیون که
متولد س��ال  1320بود و بازیگ��ری را در دهه
 ۴۰با بازی در تلهتئاترهای زیادی ش��روع کرد
و بعد به بازی در «هزار دستان» علی حاتمی
رسید .پورحسینی سال « ۵۱چشمه» را با آربی
آوانس��یان تجربه ک��رد و دههه��ای  ۶۰و ۷۰
س��الهای پرباری برای فعالیت این بازیگر در
سینما شدند تا جایی که در نزدیک به  ۳۰فیلم
سینمایی نقشهای مختلفی را با کارگردانهایی
که هر کدام اسم و رسمی داشتند یا بعدها سری
در میان سرها درآوردند ایفا کرد.
«بغض» در راه شبکه نمایش خانگی

س��ریال «بغض» به کارگردانی «س��یروس
مق��دم» ،ملودرام��ی عاش��قانه اس��ت که به
تهیه کنندگی «منوچهر محمدی» در شبکه
نمایش خانگی تولید خواهد ش��د.به گزارش
فارس ،س��ریال جدید س��یروس مقدم با نام
«بغض» قرار است در شبکه نمایش خانگی
تولید شود.این سریال ملودرامی عاشقانه است
ک��ه در مرحله نگارش فیل��م نامه قرار دارد و
هنوز زمان آغاز پیش تولید آن مشخص نشده
است.بنا بر این گزارش ،قرار بود «امیرحسین
آشتیانی پور»که پیش از این مدیر گروه فیلم
و س��ریال شبکه یک سیما بود تهیه کنندگی
این س��ریال را به عهده داش��ته باش��د اما به
تازگی و با انصراف آش��تیانی پور« ،منوچهر
محمدی» کار تهیه این س��ریال را عهده دار
ش��ده است.مقدم در این س��الها سریال های
پایتخت ،مدینه ،زیر هشت ،تا ثریا ،میکائیل،
رس��تگاران ،دی��وار و  ...را ب��رای تلویزی��ون
کارگردانی کرده است.
پایان فیلمبرداری اولین
فیلم سینمایی هوشنگ گلمکانی

فیلمبرداری فیلم سینمایی «آهو» اولین فیلم
هوشنگ گلمکانی به پایان رسید.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،فیلمبرداری فیلم
س��ینمایی «آه��و» به کارگردانی هوش��نگ
گلمکان��ی و تهیهکنندگی ج��واد نوروزبیگی
که با رعایت ضوابط بهداش��تی چهل روز به
طول انجامید ،در شمال کشور به پایان رسید.
فیلمنامه «آهو» با نگاه به داستان «پروانهها
در برف میرقصند» (نازنین جودت) توس��ط
گلمکانی و سپیده آرمان به نگارش در آمده و
مدیر فیلمبرداریاش علیرضا زریندست بوده
است.بیش��تر بخوانید«:آهو» حکایت انزوای
خودخواس��ته دختری اس��ت که آرزوهایش
را بربادرفت��ه میبیند ،اما هن��وز امیدش را از
دس��ت نداده و بازیگرانش رضا کیانیان ،علی
مصفا ،حام��د کمیلی ،س��هیال رضوی ،رضا
یزدانی با معرفی س��پیده آرمان در نخستین
نقش سینماییاش هستند.هوشنگ گلمکانی
س��ردبیر ماهنام��ه «فیلم» پس از  ۴۸س��ال
فعالیت مطبوعاتی و نقد فیلم ،نخستین فیلم
بلند سینماییاش را میسازد.
محسن چاوشی آلبوم جدید
منتشرمیکند

آلبوم جدید محسن چاوش��ی در راه است و در
ای��ن اثر تنظیم کنندهای جوان با وی همکاری
میکند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،به
تازگی اخباری مبنی بر انتشار کتاب شع ِر محسن
چاوشی منتش��ر شده است .کتابی که با عنوان
«این عش��ق هیوالیی» آماده چاپ شده است.
حاال خبر رسیده که آلبومی از محسن چاوشی
نی��ز در آینده مجوز میگیرد و منتش��ر خواهد
ش��د .ظاهراً این آلبوم نیز با همین عنوان یعنی
«این عشق هیوالیی» به بازار میآید.نکته قابل
توجه در این آلبوم همکاری چاوش��ی با تنظیم
کنندهای به نام اشکان عرب است .ظاهراً عرب
در چهار قطعه از این آلبوم به عنوان تنظیمکننده
حضور داشته است.عالوه بر این هادی حسینی
که در آلبوم «بی ن��ام» و «ابراهیم» به عنوان
تهیه کننده با چاوش��ی همکاری کرده بود ،در
این آلبوم حضور ندارد .حس��ینی در گفتوگو با
خبرنگار ما اعالم کرد که دیگر در حوزه موسیقی
فعالیتی نخواهد کرد و آلبوم جدی ِد چاوشی با تهیه
کنندهای جدید منتشر میشود.

افس��انه چه��ره آزاد گفت :اگ��ر همین
االن بش��نوم که کرونا از بین رفته است
واقعا ش��ادی می کنم .بچ��ه های تئاتر
در ای��ن روزها از نظر اقتصادی ش��رایط
س��خت ت��ری از بازیگ��ران تلویزیون و
س��ینما دارند.به گزارش فارس ،افس��انه
چه��ره آزاد ،بازیگر س��ینما و تلویزیون
اظه��ار کرد :این روزها مش��غول کار در
سریالی برای ش��بکه نمایش خانگی به

کارگردانی شهرام ش��اه حسینی هستم.
در حی��ن کار پروتکل ه��ا را رعایت می
کنیم .فقط زمانی که جلوی دوربین می
رویم نمی توانیم ماس��ک داشته باشیم.
وی اف��زود :ه��ر روز و ه��ر لحظه برای
خانواده و برای هم��ه اطرافیان و جهان
دع��ا می کنم ک��ه این بیم��اری از بین
برود .این تنها کاری است که از دستمان
برمی آید.چهره آزاد یادآور ش��د :رعایت

کردن پروت��کل های بهداش��تی خیلی
مهم است .گاهی ممکن است فراموش
کنی .گاهی از س��وپر مارکت خرید می
کنی��م و می گوییم برایم��ان بیاورند .اما
باز ماسک می زنیم و فاصله را حفظ می
کنیم .امیدوارم کرونا برود و برنگردد .اگر
همین االن کرونا برود زمین را می بوسم
و خداراشکر می کنم.بازیگر «هم گناه»
ادامه داد :اوایل ش��یوع کرونا برای همه

خیلی سخت بود .چنگیز جلیلوند و خیلی
از هنرمن��دان دیگر را از دس��ت دادیم و
حالمان خراب است .از طرفی کاری نمی
توانیم ب��رای این ش��رایط بکنیم .زمان
شروع این بیماری سر کار همگناه بودم
اما اواخر کار ب��ود.وی تاکید کرد :بعد از
سریال همگناه پیش��نهادهایی برای کار
داش��تم اما به خاطر کرونا می ترس��یدم
بروم .کم کم به این نتیجه رس��یدم که

باید زندگی کرد .نمی ش��ود همه چیز را
متوقف کرد .البته س��فرها ،مهمانی ها و
کارهای غیرضروری را می ش��ود لغو و
وی��روس را مهار کرد.چهره آزاد در پایان
گفت :اگر همین االن بشنوم که کرونا از
بین رفته است واقعا شادی می کنم .بچه
های تئاتر در این روزها از نظر اقتصادی
شرایط سخت تری از بازیگران تلویزیون
و سینما دارند.

مردم با کتاب غریبه شدهاند؛

معضل بزرگ نبود تبلیغات در عرصه کتابخوانی

گ�روه فرهنگ�ی :ب��ه اذع��ان اکثری��ت اهال��ی کتاب و
نویس��ندگان کتاب و کتابخوانی این روزها به ش��دت با
مش��کل و نبود تبلیغات روبرو شده است .چه بسا آثاری
که از نگاه منتقدان و نویس��ندگان درجات باالیی داشته
اند و مخاطب عام حتی یک بار اس��م آنها را نش��نیده
باش��د .اتفاقی که در آخر به شکس��ت آن اثر ختم شده
است .به گزارش میزان  ،در حال حاضر عرصه تبلیغات
مهمتری��ن عامل برای آش��نایی مخاطبان ب��ا هر گونه
محصول تولیدی داخلی است .مخاطب توسط تبلیغات
موثر به راحتی نسبت به هر نوع کاالیی واکنش داشته و
به خرید آن جذب می شود.از سویی در بخش فرهنگی
نی��ز در اولی��ن گام بحث آش��نایی مخاطب با محصول
فرهنگی مورد نظر اس��ت .گامی که اگر محکم برداشته
نش��ود بدون ش��ک در کوتاه مدت آن محصول را یا به
طور کلی از بین برده و یا عدم تاثیرگذاری آن در جامعه
منجر می ش��ود.در عرصه تبلیغات محصوالت فرهنگی
س��ینما و بعد از آن موس��یقی بیشترین س��هم را دارند.
تبلیغات آثار سینمایی از تلویزیون گرفته تا بیلبوردهای
شهری اکثریت مخاطبان را پوشش می دهند .از سویی
با اشاعه و گسترش فضای مجازی مخاطب در لحظه با
تمامی اتفاقات سینمایی آشنا می شود .بخش موسیقی
نیز از تبلیغات نس��بت ًا قدرتمندی به خصوص در تبلیغات
ش��هری بهرمند اس��ت .تبلیغاتی که گاه�� ًا هزینه های

هنگفتی را به همراه دارد اما در نهایت به سود اقتصادی
محصول فرهنگی مورد نظر می انجامد.خارج از تبلیغات
در بخ��ش دوم نحوه چگونگی رس��یدن ب��ه محصول
فرهنگی در سینما و موسیقی مشخص است .به عنوان
مث��ال هر کدام از این دو عرصه دو س��ایت مرجع برای
خرید و استفاده از آن محصول هنری را دارا می باشند و
مخاطب پس از آشنایی با اثر می تواند آن را به راحتی از

درگاه اینترنتی خرید کند.این نمونه از تبلیغات در درجه
س��وم به تئاتر اختصاص دارد .البته در این مورد اکثریت
آثاری که از تمول مالی برخوردارند و یا بازیگران سلبریتی
در آنها به ایفای نقش می پردازند قادر به پرداخت هزینه
های تبلیغات هس��تند و گروه های جوان تنها به فضای
مجازی بس��نده می کنند .اما متاسفانه عرصه کتاب به
عنوان بنیادیترین بخش فرهنگی در کش��ور به نوعی

هیچک��دام از امکانات فوق را برای خ��ود نمی بیند .از
س��ویی به جز ده روز برگزاری نمایشگاه کتاب هیچگاه
در س��طح ش��هر تبلیغاتی در خصوص آثار مکتوب نمی
بینیم.یکی از دالیل اصلی نبود تبلیغات ش��هری فروش
مح��دود کتاب و همچنین برآورد ک��م مالی در صنعت
چاپ است که توان چنین تبلیغاتی را ندارد .با این وجود
مخاطب تئاتر تنها با حضور در کتابفروش��ی و کتابخانه
ها می تواند با آثار روبرو شود.فضای مجازی نیز مجالی
برای تبلیغات کتاب نداده اس��ت .در مقایسه آماری بین
تبلیغات کتاب و س��ایر هنرهای ذکر ش��ده ،کتاب شاید
خوشبینانه یک صدم تبلیغات سینما را در فضای مجازی
به خود اختصاص داده باشد.در بخش آخر اگر مخاطبی
به صورت تصادفی با کتابی آش��نا شده و بخواهد آن را
تهیه کند هیچ منبع مش��ترکی برای خرید آن اثر وجود
ندارد و انتش��ارات ها ترجی��ح داده اند در صورت امکان
ه��ر کدام به صورت جداگانه ب��ه فروش اینترنتی کتاب
بپردازند که آن باعث چند دستگی این مقوله شده است.
به اذع��ان اکثریت اهالی کتاب و نویس��ندگان کتاب و
کتابخوانی این روزها به شدت با مشکل و نبود تبلیغات
روبرو ش��ده اس��ت .چه بس��ا آثاری که از نگاه منتقدان
و نویس��ندگان درجات باالیی داشته اند و مخاطب عام
حتی یک بار اسم آنها را نشنیده باشد .اتفاقی که در آخر
به شکست آن اثر ختم شده است.

بهدنبال واکنشها به فصل اول؛

سریال «صفر بیست و یک» به کارگردانی
مشترک جواد رضویان و سیامک انصاری که
قرار بود در  ۴فصل  ۲۵قسمتی تولید شود،
در پایان فصل اول متوقف شده و ساخت آن
ادامه نخواهد داشت.به گزارش مهر ،سریال
«صفر بیست و یک» به کارگردانی مشترک
جواد رضویان و س��یامک انصاری به تازگی
در  ۲۵قس��مت به تولید رس��ید و روی آنتن
شبکه سه سیما رفت .این سریال در قسمت
آخر با جمله «پایان فصل اول» خاتمه یافت

«صفر بیست و یک» دنبالهای ندارد

و این تصور را قوت بخش��ید ک��ه در ادامه
این  ۲۵قس��مت همانطور ک��ه پیش از این
هم گفته شده بود ،فصلهای بعدی ساخته
خواهد شد .با این حال شبکه سه سیما قرار
نیست فصل جدید این سریال را بسازد.این
مجموعه که به تهیه کنندگی مهدی فرجی
ساخته ش��د ابتدا «نیوجرسی» نام داشت و
رضویان اولی��ن بار خردادماه س��ال  ۹۸در
ش��بکه سه از ساخت این مجموعه خبر داد.
در همین مدت بارها تولید سریال به تعویق

افتاد و یکی از دالیل عمده این تاخیر اصرار
سازندگان برای دریافت بودجه باالتر و سوق
دادن مسیر س��اخت این مجموعه به سمت
معاونت بازرگانی صداوسیما بود که پیش از
این برای سریال «پایتخت  »۶اتفاق افتاده
بود؛ نکتهای که ش��بکه سه با آن مخالفت
کرد و س��ریال از طریق ش��بکه و در قالب
فرآیند تولید س��ریال در س��یمافیلم ساخته
ش��د«.صفر بیست و یک» بعد از حدود یک
و نیم س��ال با حضور  ۲کارگردان سریال و

برنامه ریزی درست برای مقابله با وضعیت فعلی وجود ندارد؛

سینمایکرونازدهوکابوسیکهتمامنمیشود

سرنوشت سینماهای کشور از اسفند ماه سال گذشته
با وضعیت ناگواری در پی شیوع بیماری کرونا روبرو
ش��د ،تعطیلی کامل سینما باعث ش��د تا بسیاری از
س��ینماداران و س��ینماگران به کام ورشکستگی فرو
روند .به گزارش میزان  ،سرنوشت سینماهای کشور
از اس��فند ماه سال گذشته با وضعیت ناگواری در پی
شیوع بیماری کرونا روبرو شد ،تعطیلی کامل سینما
باعث ش��د تا بسیاری از سینماداران و سینماگران به
کام ورشکستگی فرو روند .تعطیلی سینماها در ابتدا
از سوی اکثریت اهالی سینما کوتاه مدت پیش بینی
شده بود ،همه انتظار داشتند تا سینماها با شروع اکران
نوروزی آغاز به کار کنند ،اما پیش بینیها درس��ت از
کار در نیامد و س��ینما با تعطیلی نزدیک به  ۱۰ماهه
روبرو ش��د .لغو اکران نوروزی ،از دس��ت دادن کامل
اکران بهار ،فروش اندک پس از بازگش��ایی سینماها
در اکران تابستان و تعطیلی دوباره سینماهای سراسر
کشور پس از ش��یوع موج سوم کرونا اتفاقی بود که
سینما را به ورطه نابودی کشاند .در این بین اما برخی
از جشنوارهها همچنان به برگزاری خود ادامه دادند،
نکته عجیب برگزاری جشنوارهها در سالنهایی بود
که خودشان به دلیل شیوع بیماری کرونا در تعطیلی
کامل به سر میبردند .در این بین تالشهایی برای
احیا سینما صورت گرفت ،اکران آنالین اولین تالش
برای بقای دوباره س��ینما ب��ود ،اتفاقی که در همان
گام اول ب��ه دلی��ل نبود قانون کپ��ی رایت و قاچاق

چند تن از بازیگران طنز روی آنتن ش��بکه
س��ه س��یما رفت اما کیفیت آن به گونهای
بود که نتوانست مخاطبانش را راضی کند و
حتی باعث ش��د انتقادات بسیاری هم روانه
تولیدکنندگان و حتی شبکه سه شود.در این
مدت نویسندگان و برخی از بازیگران سریال
به تغییرات عمده متن و فیلمنامه روی آنتن
اش��اره کردند و آن را دلیلی بر کیفیت پایین
سریال دانس��تند.با این حال همه این موارد
باع��ث ش��د چندین ب��ار این س��وال برای

رس��انهها بوجود آید که آیا این س��ریال که
قرار بود در چهار فصل  ۲۵قس��متی ساخته
شود شکست دوبارهای را تجربه خواهد کرد
یا خیر .جوابی که خود کارگردانان س��ریال
نس��بت به آن س��کوت کردهاند و حتی در
این م��دت درباره پروژه س��خنی نگفتهاند.
طبق آخرین اخبار اما شبکه سه دیگر بنایی
برای س��اخت ادامه این سریال ندارد و قرار
نیست «صفر بیست و یک» فصل جدیدی
داشته باشد.

کارگردانسینما:

زودهنگام آثار با شکس��ت روبرو ش��د ،آثار سینمایی
بعد از اکران آنالین در کمتر از یک س��اعت س��ر از
ش��بکههای ماهوارهای در میآوردند .از سویی اکران
سینماماش��ین ابداعی تازه در س��ینما بود ،اتفاقی که
شاید سالها قبل رخ داده بود ،اما امید آن میرفت که
در دوران تعطیلی سالنهای سینما جایگزین مثبتی
برای آنها باشند .نبود امکانات کافی ،کیفیت پایین
پخش آثار و همچنی��ن امکانات پایین رفاهی باعث
ش��د تا این نوع از اکران هم با شکست روبرو باشد.
اکران تابستانی با پخش دو فیلم سینمایی «خوب بد
جلف» و «ش��نای پروانه» آغاز ش��د ،اکران دو فیلم
موفق س��ی و هشتمین جشنواره فیلم فجر این توقع
را پیش میآورد که سینماها وارد رونقی دوباره شوند،
اما این اتفاق نیفتاد و هر دو فیلم به س��رعت از ادامه
اکران انصراف دادند .حال نزدیک به ده ماه از شروع
بحران کرونا در س��ینما میگذرد ،نکته عجیب نبود
هیچگونه برنامه ریزی درست برای مقابله با وضعیت
فعلی است ،حتی بازگشایی سینماها پیش از ساعت
 ۱۸نتوانست باعث بازگشت مخاطبان به سینما باشد،
در این زمان اکثریت س��النها ه��م به تعطیلی خود
ادامه دادند و به نوعی اعتراض خود نسبت این شیوه
از بازگشایی را اعالم کردند .به تازگی اخباری مبنی بر
لغو کامل سی و نهمین جشنواره فیلم فجر به گوش
میرسد ،حال باید دید آیا در ادامه سینما در سال ۹۹
تغییری خواهد کرد یا نه.

تولیدفیلمدرشرایطکروناییخودخواهیمطلقاست

غالمرضا رمضانی درباره وضعیت تولید فیلم و سریال
در ش��رایط کرونایی صحبت کرد.غالمرضا رمضانی
کارگردان س��ینما ،درب��اره وضعیت فیلمس��ازی در
شرایط کنونی و حفاظت از روحیه مردم و شاد کردن
آنها ،در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،گفت:
س��ینما ،موس��یقی و در کل هنرها در حاشیه زندگی
مردم باید حاصل یک آرامش نس��بی اولیه باشند که
به وجود بیایند یا مردم ترغیب ش��وند آنها را دنبال
کنند .اگر این اتفاق در وضعیت اقتصادی ،معیش��تی
و نوع زندگ��ی مردم رخ ندهد ،به خودی خود جذاب
نیست و بهترین اثر را هم خلق کنید مخاطب تمایل
چندانی برای دنبال کردن یا دیدنش ندارد.وی افزود:
در کوران جنگ جهانی و هشت سال دفاع مقدس یا
تغییر و دگرگونی ها ،نمیتوانیم بگوییم حال جامعه
عجیب اس��ت؛ چون هنر در این نوع اتفاقات تلطیف
کنن��ده ،راهکار دهنده و پیش��رو اس��ت؛ ولی اگر در
وضعیتی که بیمار ما در بیمارستان است و دارو نیست
مانند چند صد نف��ری که روزانه به علت کرونا فوت
میش��وند بخواهیم به هنر بی مهری و بی توجهی
کنیم ،به شدت غیراخالقی و نادرست است .پس در
چنین موقعیتی باید ب��ه نمایشها و هنری بپردازیم
که به آرامش مردم کم��ک کند .نمیتوان هنری را
ارائه داد که قدرت تس��کین و آرامش بخشی نداشته
باشد .طبیعت ًا نمایش ،سریال و فیلمی که با روحیات
و جنس مردم همخوانی نداش��ته باشد ،به طور قطع

دیده نمیش��ود.این کارگردان بی��ان کرد :من پروانه
س��اخت فیلمنامهای با نام «ن��وه دختری» را گرفتم
ک��ه همدلی خانوادگی بین پ��در و دختری را روایت
میکن��د که دختر پرس��تار و درگیر جامعه و ویروس
کروناست و پدر از دور با روشهای مختلف فرزندش
را حمایت میکند .بخش��ی از س��رمایه تولید این اثر
فراهم شد و در حال رایزنی برای مابقی سرمایه بودم؛
ولی به این نتیجه رس��یدم که جمع کردن یک گروه
برای ساخت آن در شرایط کنونی کار درستی نیست
و اگر کوچکترین اتفاق ناگواری میافتاد تا همیش��ه
به لحاظ روحی به هم میریختم .از سویی به فرض
اینکه بدون هیچ مش��کلی و درگیر نشدن با ویروس
کرونا ،فیلم ساخته میشد آن وقت کجا و چه زمانی
باید نمایشش میدادیم؟! اکران آنالین هم که هیچ
تضمین��ی درباره قاچاق نش��دن فیلم نمیدهد .پس
حاص��ل تولی��د این فیلم دلچس��ب و منطقی نبود و
دس��ت نگه داش��تیم.کارگردان «ضربه فنی» اذعان
کرد :روزی که پروانه س��اخت فیل��م را گرفتم بیش
از یکصد نفر به علت ابتال به کرونا فوت میش��دند.
پس منتظر ماندم که شرایط مساعدتر شود و بتوانیم
شروع کنیم .شرایط مساعد که نشد وضعیت آلودگی
کرونایی شدت گرفت و فوتیها به چند برابر رسیدند.
من دوس��ت دارم فیلم بس��ازم ولی نه ماه است که
بالتکلیف��م .فکر میکنم کلی��د زدن فیلم در چنین
شرایطی خودخواهی مطلق است.

بازیگر سریال «خانه امن»:

سوژه تازه و به روز دلیل استقبال مخاطبان از «خانه امن» است

بازیگر سریال «خانه امن» گفت :از نظر من دلیل اصلی استقبال از این سریال
نوع سوژه بکر و جالب توجه آن است ،از سویی فیلمنامه به چنین سوژه جذابی
ب��ه خوبی پرداخته و داس��تان در کنار پرداختن به آن اتفاق به خوبی ش��اخ و
برگ داده ش��ده و شخصیتها به درستی ش��کل گرفته اند.پرویز فالحیپور
در گفتوگو با میزان ،پیرامون دلیل اس��تقبال مخاطبان از سریال تلویزیونی
«خانه امن» گفت :از نظر من دلیل اصلی اس��تقبال از این س��ریال نوع سوژه
بکر و جالب توجه آن است ،از سویی فیلمنامه به چنین سوژه جذابی به خوبی
پرداخته و داستان در کنار پرداختن به آن اتفاق به خوبی شاخ و برگ داده شده
و شخصیتها به درستی شکل گرفته اند.وی در همین راستا ادامه داد :طبیعتا
پرداختن به چنین سوژه ای در سریال «خانه امن» اتفاق آسانی نیست ،سوژه
ملتهب این سریال کار را برای فیلمنامه نویس و کارگردان سخت کرده است،
اما خوشبختانه اثر به خوبی ساخته شده و از سوی مخاطبان هم با اقبال روبرو

شده است .فالحی پور در مورد چگونگی حضورش در سریال تلویزیونی «خانه
ام��ن» اضافه ک��رد :پیش از این پروژه در س��ریال «ترور خاموش» همکاری
خوب و دلچس��بی را با احمد معظمی داش��تم ،س��ریال «خانه امن» به نوعی
فصل دوم ترور خاموش اس��ت و من با خواندن فیلمنامه و همین طور تجربه
همکاری با معظمی حضور در این س��ریال را پذیرفتم .بازیگر س��ریال «خانه
امن» درباره سختیهای بازیگری در شرایط شیوع بیماری کرونا اضافه کرد :در
هر صورت بازیگران جلوی دوربین نمیتوانند ماسک بزنند اما در پشت صحنه
تمامی عوامل پروتکلهای بهداشتی را رعایت کردند.فصل دوم سریال «ترور
خاموش» آذر ماه کلید میخورد/جوایز زودهنگام جوانان را از مس��یر درس��ت
بازیگری دور میکندوی درباره ایفای نقش «قاضی» در سریال «خانه امن»
اظهار کرد :پیش از این دو بار در نقش وکیل حاضر ش��دهام اما این نخستین
باری اس��ت که در یک اثر نقش قاض��ی را بازی میکنم ،این نقش چالشها

و س��ختیهای خودش را داشته اما من به دلیل همین تفاوت و دغدغهها این
نقش را پذیرفتم .بازیگر س��ریال کهنه س��رباز درباره رسیدن به نقش قاضی
تاکید کرد :من برای رس��یدن به این نقش تالشه��ای فراوانی انجام دادم و
به نظرم به نقش نزدیک ش��دهام ،امیدوارم این نقش از س��وی مردم نیز قابل
قبول باش��د ،برای این نقش تحقیقات فراوانی را انجام دادم ،تحقیقاتی که به
دو ص��ورت تئوری و میدانی ش��کل گرفت.وی در همی��ن رابطه اذعان کرد:
خوش��بختانه تعطیالت اخیر مدت زمان خوب��ی را بری تحقیق در قبال نقش
قاض��ی برایم ایجاد کرد ،من عالوه بر خواندن کتاب و مقاالت و دیدن فیلم،
به واسطه داشتن برخی از دوستانم توانستم چندین بار به دادسرا رفته و محیط
را از نزدیک ببینم ،در این روند با چندین قاضی هم صحبت ش��دم و از روند
کاری آنها آگاه شدم ،این جستجوی میدانی کمک بسیار زیادی را برای ایفای
این نقش به من کرده است.

سینماهای انگلستان
بهتدریج باز میشوند

انگلس��تان اعالم کرد در یک سیس��تم سه
مرح��های پس از پایان قرنطین��ه این دوره،
سینماها باز میشوند .به گزارش مهر به نقل
از ورایتی ،سینماهای انگلستان پس از پایان
قرنطینه در  ۲دس��امبر ( ۱۲آذر) در برخی از
ش��هرها از جمله لندن و لیورپ��ول دوباره به
کار بازمیگردند.در مناطق مهم ش��هری که
س��ینماها در آنها از اهمیت باالیی برخوردار
هستند از جمله منچستر ،بیرمنگام و بریستول
در مرحله سوم کار خود را شروع میکنند .به
این ترتیب سینماهای این شهرها همچنان
بسته میمانند.لندن و لیورپول در مرحله دو
قرار میگیرند و سینماها میتوانند کار خود را
از سر بگیرند اما با رعایت محدودیتهایی از
قبیل حفظ فاصله و زمان بسته شدن .تعداد
اف��راد در ه��ر اکران نی��ز محدودیت خواهد
داش��ت.پیش از این به س��ینماهای انگلیس
چراغ س��بز داده ش��ده بود که هفته آینده با
پای��ان یافتن قرنطینه  ۴هفت��های میتوانند
کارش��ان را از س��ر بگیرند.گفته شده اجراها
و اکرانهای داخل س��الن نیز با ظرفیت ۵۰
درصد و در س��قف کمتر از هزار نفر میتواند
انج��ام ش��ود.مراکزی ک��ه در ردیف یک و
 ۲مق��ررات دولت��ی جای میگیرند ش��امل
سینماها ،تئاترها ،موزهها ،سالنهای بولینگ،
مراک��ز بازیه��ای تفریحی و س��رگرمی و
پارکه��ای تفریح��ی محدودیت زمانی هم
دارند و تعطیل کردن زودهنگام ( ۱۱ش��ب)
در موردشان اعمال میشود.
بازیگری که سیلوستر استالونه را
راهی بیمارستان کرد

سیلوستر استالونه به خاطر ضربهای که در فیلم
س��ینمایی «راکی» از س��وی دولف الندگرن
به وی اصابت کرد ،راهی بیمارس��تان شد.به
گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نقل از
هالیوود ریپورتر ،سیلوس��تر استالونه در طول
فیلمبرداری و س��اخت «راک��ی  »۴به دولف
الندگرن گفته بود که واقع ًا او را بزند .نتیجه این
شد که این بازیگر  ۹روز در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستان بستری شد!مجموعه فیلمهای
سینمایی ماندگار «راکی» که در ژانر ورزشی و
با موضوع بوکس بود ،دیروز  ۳۵س��اله شد .به
منظور یادبود این اثر هالیوود ریپورتر تعدادی از
مصاحبههای قدیمی این دو بازیگر را منتشر
کرد.در قس��مت چهارم فیلم راکی ،الندگرن
نق��ش ایوان دراگو و حریف اس��تالونه را بازی
کرد .استالونه ،س��تاره و کارگردان این اثر که
میخواست نبرد آنها هرچه بیشتر واقعی به
نظر برسد به الندگرن گفت که میخواهد چند
مشت او واقعا به صورتش برخورد کند.استالونه
در مصاحبههای قبلی خ��ود گفته بود :دولف
الندگرن من را به مدت  ۹روز به بیمارس��تان
فرستاد .پزشکان به من گفتند این نحوه آسیب
معموال در برخوردهای رو در رو ایجاد میشود
و من گفتم بله ،با یک اتوبوس برخورد داشته
ام.الندگرن نیز در مصاحبهای درباره این حادثه
گفت :تم��ام آنچه که انج��ام دادم اطاعت از
دستورات بود .استالونه رئیس بود و آنچه را که
به من گفته بود ،انجام دادم .در ماه س��پتامبر
 2020بود که اس��تالونه اعالم کرد در اواسط
کار روی نسخه جدید کارگردانی فیلم «راکی
 »۴برای س��الگرد این اثر اس��ت .این بازیگر
گفته بود :برای  ۳۵س��الگی راکی ،راکی  ۴به
وسیله من یک تدوین جدید و نسخه کارگردان
خواهد داشت .تا اینجا خوب پیش رفته ایم و
از کمپانی  MGMممنونم که این فرصت را
ایجاد است.
«گودزیال علیه کینگ کونگ»
اکران آنالین میشود

فیل��م «گودزی�لا علیه کین��گ کونگ» به
دلیل شیوع موج تازه بیماری کرونا از اکران
فیزیکی انصراف داد و قرار است به زودی از
طریق شبکه اچ بی او اکران آنالین شود.
ب��ه گ��زارش میزان«،گودزی�لا علیه کینگ
کونگ» به دلیل شیوع موج تازه بیماری کرونا
از اکران فیزیکی انصراف داد و قرار اس��ت به
زودی از طریق شبکه اچ بی او اکران آنالین
ش��ود.فیلمبرداری فیلم س��ینمایی «گودزیال
علیه کینگ کونگ» که ماهها به دلیل شیوع
جهانی بیماری کرونا متوقف ش��ده بود از ماه
پیش بار دیگر آغاز شد ،این فیلم ماه گذشته
با اعالم اتمام فیلمب��رداری وارد مرحله پس
از تولید ش��د .مجموعه پوستر فیلم سینمایی
«گودزیال علیه کینگ کونگ» به کارگردانی
آدام وینگارد رونمایی ش��د.میلی بابی براون،
جس��یکا هنویک ،الکس��اندر ساس��گارد ،ایزا
گونزالس ،دنی گوآرا ،ربکا هال ،کایل چندلر،
زیزی ژانگ ،جولین دنیس��ون و شان اوگاری
از جمله بازیگرانی هس��تند ک��ه در این فیلم
سینمایی به ایفای نقش خواهند پرداخت«.آدام
وینگارد» کارگردان فیلمهای اکشن و جنایی
هالی��وود کارگردان��ی «گودزیال علیه کینگ
کونگ» را بر عهده داش��ته و لیندسی بییر به
همراه ماکرس بورنشتاین نگارش فیلمنامه اثر
را انجام داده اند.

