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تولید انیمیشنهای جدید
برای تابستان 1400

مدیر گروه کودک مرکز پویانمایی صبا ،گفت:
داس��تان انیمیشن «دنیای آبی» در محله ای
زیر دریا می گذرد .حیواناتی در همسایگی هم
زندگی می کنند ،مثل گوس��فند ،گوزن و ...
که همگی باله داش��ته و شنا می کنند«.پوریا
س��ازگار» مدیر گروه کودک مرکز پویانمایی
صب��ا در گف��ت و گو ب��ا فارس ،با اش��اره به
انیمیشن های جدیدی که در این مرکز برای
کودکان ساخته ش��ده است ،گفت :به تازگی
تولید انیمیشن هایی برای پخش در تابستان
 ۱۴۰۰آغاز شده است.وی در توضیح این آثار
نیز افزود« :دنیای آبی» نام مجموعه انیمیشن
جدیدی است که به تازگی تولیدش را از سر
گرفتیم .داس��تان این انیمیشن در محله ای
زی��ر دریا می گذرد .حیواناتی در همس��ایگی
ه��م زندگی می کنند ،مثل گوس��فند ،گوزن
و  ...که همگی باله داش��ته و ش��نا می کنند.
وی با اش��اره ب��ه زیبایی ای��ن مجموعه نیز
بیان داش��ت :زیبایی این مجموعه این است
که حیواناتش دو زیس��ت هس��تند و هم در
خش��کی و هم در آب زندگی می کنند .این
حیوانات ضم��ن دریایی بودن خصیصه های
حیواناتی که در خش��کی دارن��د را نیز دارند.
س��ازگار همچنین ادامه داد :در هر قسمت از
این مجموعه برای هر کدام از ش��خصیت ها
مش��کلی پیش می آید که همگی در جهت
رفع آن مش��کل تالش می کنند .شخصیت
اصلی ،گوس��فند ماهی کوچک اس��ت که به
همراه برادر و دوس��تانش ماجراهایی تجربه
می کند و در این مس��یر مه��ارت های الزم
جهت حل مشکالت را کسب می کنند.
آغاز تصویربرداری سریال
دعوت نحس در شمال کشور

تصویرب��رداری س��ریال دع��وت نح��س در
شمال کش��ور کلید خورد و گروه برای ادامه
کار ب��ه تهران باز خواهند گش��ت.به گزارش
می��زان  ،تصویرب��رداری س��ریال دع��وت
نح��س که ب��ه کارگردانی علیرض��ا افخمی
 ،تهیهکنندگ��ی محمودرض��ا تخش��ید و به
سفارش مرکز س��یمافیلم س��اخته میشود،
در جنگلهای ش��مال کشور آغاز شد.پس از
اتم��ام ضبط بخشهای��ی از مجموعه که در
ش��مال تصویربرداری خواهد شد ،گروه برای
ادامه کار به تهران بازخواهند گش��ت.در این
سریال بازیگرانی چون آرش مجیدی ،میالد
میرزای��ی ،رضا توکلی ،افس��انه چه��رهآزاد و
على دهکردى حضور دارند؛ در روزهای آتی
بازیگران دیگری نیز به گروه خواهند پیوست.
علیرضا افخمی که با ساخت سریالهای «او
یک فرش��ته بود» و «پنجمین خورشید» در
حوزه س��ریالهای ماورایی موفق عمل کرده
و توانای��ی خود را در ای��ن بخش به نمایش
گذاش��ته است ،در س��ریال «دعوت نحس»
عالوه ب��ر کارگردانی ،ن��گارش مجموعه را
نیز بر عهده داشته است«.دعوت نحس» به
سفارش گروه فیلم و سریال مرکز سیمافیلم
تهیه و تولید میشود.
تدوین «گل به خودی» به پایان رسید

کارگردان فیلم س��ینمایی «گل به خودی» از
پایان یافتن تدوین این اثر س��ینمایی خبرداد.
احمد تجری کارگردان فیلم سینمایی «گل به
خودی» در گفتگو با مهر درباره آخرین مراحل
آمادهس��ازی این فیلم سینمایی گفت :تدوین
فیلم س��ینمایی «گل به خودی» توسط عماد
خدابخش به پایان رسیده است و تمام تالش
خود را میکنیم تا این پروژه سینمایی را برای
حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده
کنیم.وی بی��ان کرد :همچنین به زودی دیگر
مراحل فنی فیلم از جمله صداگذاری و موسیقی
آن نیز آغاز میش��ود.تجری ادامه داد« :گل به
خودی» با موضوع و برای نوجوانان ساخته شده
اس��ت.این کارگردان در پایان تاکید کرد که بر
اساس برنامهریزیهای انجام شده مراحل فنی
این فیلم به زودی به پایان میرسد.فیلمنامه این
اثر نوشته مشترک احمد تجری و الله قهرمانی
است و فضایی عروسکی موزیکال دارد .داستان
«گل به خودی» قصه آمال و آرزوهای تعدادی
کودک است که در پرورشگاه زندگی میکنند
و ب��ه کمک چن��د عروس��ک وارد ماجراهایی
فانتزی و ج��ذاب میش��وند.ابوالفضل رجبی،
رایان س��رلک ،ال آی بش��ارت ،آزینا تجری و
محمدرضا علینیا ب��ه عنوان بازیگران کودک
حضور دارند.شقایق فراهانی ،نسیم ادبی ،علی
استادی ،س��تاره حسینی ،مهسا ایرانیان ،پانتهآ
خادمی و غزاله اکرمی از دیگر بازیگران این اثر
سینمایی هستند .تهیه کنندگی«گل به خودی»
را علی قائم مقامی برعهده دارد.

«نگهبان شب» تازهترین ساخته رضا میرکریمی برای حضور در فجر ۳۹

با انتشار رسمی فراخوان سی و نهمین جشنواره فیلم فجر آثار سینمایی کشور
در سال  ۹۹آماده حضور در مهمترین رویداد سینمایی کشور در بدترین سال
س��ینما به دلیل بیماری کرونا خواهند شد.به گزارش میزان ؛ سینمای کشور
پس از س��ی و هشتمین جش��نواره فیلم فجر در سکوتی سرد و طوالنی فرو
رفت ،شیوع بیماری کرونا و تعطیلی طوالنی مدت سالنهای سینما به عنوان
سختترین دوره هنر هفتم در تاریخ سینمای کشور محسوب می شود .عدم
برگزاری اکثریت جشنوارههای س��ینمایی ،از دست دادن سه فصل از اکران
س��ینما و مهمتر از همه اکران نوروزی  ،۹۹شکس��ت اک��ران آنالین و عدم
موفقیت سینما ماشین باعث ش��دند تا سینما یکی از تلخترین دوران خود را

پش��ت سر بگذارد ،در این میان انتش��ار فراخوان جشنواره فیلم فجر با وجود
موافقان و مخالفان خاص خود ش��اید بتوان��د نور امیدی را بر پیکره این هنر
بتاباند .فیلم سینمایی «نگهبان شب» به نویسندگی مشترک رضا میرکریمی
و محمد داوودی و کارگردانی و تهیهکنندگی رضا میرکریمی که ماه گذشته
پروانه س��اخت دریافت کرده است ،وارد مرحله پیش تولید شده و هم اکنون
مراحل انتخاب بازیگر را پش��ت سر می گذارد.نوید محمدزاده اولین بازیگری
اس��ت که برای حضور «نگهبان ش��ب» انتخاب شده است .در این فیلم که
پیشبینی میش��ود مرحله پیشتولید طوالنی را پیش رو داشته باشد ،مانند
ساختههای قبلی این کارگردان قرار است چند چهره تازه هم به سینمای ایران

معرفی شوند.در این فیلم که پیشبینی میشود مرحله پیشتولید طوالنی را
پیش رو داشته باشد ،مانند ساختههای قبلی این کارگردان قرار است چند چهره
تازه هم به سینمای ایران معرفی شوند.عالوه بر بازیگران چهره و سلبریتیها
میرکریمی طی فراخوانی از بازیگران جوان سینما و تئاتر دعوت به همکاری
کرده است ،اتفاقی که در همان ابتدا با استقبال چشمگیری از سوی عالقمندان
روبرو شده است .فیلم قبلی سید رضا میرکریمی با عنوان «قصر شیرین» ،با
دریافت بیش از بیست جایزه بینالمللی ،حضور موفقی در فستیوالهای جهانی
داشت«.نگهبان شب» به نویسندگی مشترک رضا میرکریمی و محمد داوودی
و کارگردانی و تهیهکنندگی رضا میرکریمی است.

بازیگر سریال«نون.خ» مطرح کرد؛

وظیفه هنرمندان برنامهسازی در دوران کرونا است

گروه فرهنگی  :بازیگر سریال نون.خ  ،با تاکید
بر برنامهسازی در دوران کرونا  ،گفت :وظیفه
هنرمندان در چنین ش��رایط و ایامی که اکثر
مردم در خانه مانده و قرنطینه هستند مضاعف
شده و نقش آنها برجسته میشود.
پس از ش��یوع کرونا و تأخی��ری که در تولید
کاره��ای س��ینمایی و تلویزیون��ی رخ داد با
اندکی وقفه پروژههای تلویزیونی و سینمایی
از س��رگرفته ش��د و پس از ابت�لای برخی از
هنرمندان در پروژههای تولیدی و صحبتهای
س��عید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش
پزشکی مبنی بر لزوم برنامه سازی در این ایام
واکنشهایی از سوی برخی هنرمندان مبنی
بر مخاطرات کار در این زمان صورت گرفت.
برخی این دوران را مناس��ب بازی و حضور بر
صحنه تولید فیلم و س��ریال ندیده و قرنطینه
خویش را حفظ کردند و برخی دیگر با دالیل
مختل��ف (مباحث اقتصادی و معیش��تی و یا
عالقه به کار) بر سر تولید آثار حضور یافتند.
پروتکلها به شدت رعایت میشود
سیروس میمنت ( ۱۳۳۹در کرمانشاه) بازیگر
نقش کیوان در س��ریال نون.خ که این روزها
مش��غول بازی در فصل س��وم این س��ریال
پرمخاطب است در گفت وگو با ایرنا بیان کرد:
این روزها مشغول تولید فصل سوم نون خ و
فیلمبرداری این فصل از این سریال هستیم.
وی ادام��ه داد :پروتکلها به ش��دت رعایت
میش��ود و عوامل تولید این س��ریال موارد و
موازین بهداشتی را دقیق ًا رعایت میکنند ،یک
پزشک به نام آقای فرجی بر سر صحنه حضور
دارد و حتی س��رو غذا با نظارت تیم پزشکی
صورت میگیرد و ش��رایط خوب��ی را در این
روزها میگذرانیم .به ش��خصه خیالم از این
شرایط راحت اس��ت؛ اتفاق ًا وقتی تنها هستم
بیشتر نگران هستند و ممکن است حواسم به
چیزی نباشد و یا سهواً رعایت نکنم اما در سر
صحنه فیلمبرداری دستکم  ۳ ،۲نفر هستند
که همواره حواسش��ان هس��ت و همه چیز را
کنترل میکنند؛ درنتیجه خدا رو شکر شرایط
خوبی را پشت سر میگذاریم.میمینت گفت:
هر کدام از وسایل صحنه را میخواهم بردارم،
قبل از برداش��تن ضدعفونی شده و حتی اگر
س��هواً از دستمان بیفتد قبل از استرلیزه شدن
دوباره در اختی��ار ما قرار نمیدهند ،به همین
دلیل شرایط بسیار تحت کنترل است.

کار در ش�رایط بحران�ی وظیفه هنرمندان

است

بازیگر فیلمهای س��ینمایی معج��زه خنده،

مجموع��ه یادآور ش��د :به مردم ای��ن مژده را
میدهم که کار بسیار خوب شیرین و قوی از
تیم نون.خ در ایام عید از تلویزیون خواهند دید.
وی افزود :ما این روزها در مکانهای مختلفی
در تهران در حال فیلمبرداری هستیم و حدود
سه هفته دیگر به سمت بندر ترکمن میرویم
و جاه��ای مختلف و مکانه��ای جغرافیایی
مختلفی را به تصویر میکشیم.هر جایی که
قابل دیدن باشد ،زیباییهایی داشته باشد و به
کار ما مربوط باشد ،در آنجا هستیم؛ همچنان
که فضای کردس��تان زیبا و قش��نگ است با
دشتهای بکر و فضایی دلنواز که مقرر است
در آن منطقه کار کنیم.
نون.خ سریالی که موفق بود


فوتبالیها در پاس��خ به این پرس��ش که آیا
کار کردن در ای��ام کرونا را همانند مخالفان
خطرناک یا مانند موافقان ضروری میداند،
تصری��ح کرد :البت��ه در مورد ای��ن موضوع
عقیدهها مختلف است؛ اما به شخصه عقیده
دارم ک��ه در هر برهه زمانی وظیفه بخش��ی
از مردم و افراد ،بیش��تر برجسته است؛ و این
روزها وظیفه ما هنرمندان اس��ت که در این
ش��رایطی که مردم خانهنش��ین شدهاند و در
قرنطینه قرار دارند بیشتر فعالیت کنیم و دل
مردم را شاد کنیم و ایشان را سرگرم سازیم.
ممکن است که کار کردن در این روزها خطر
داشته باشد و بله خطر دارد اما مگر سربازی
که ب��ه جبهه رفته و میجنگ��د درگیر خطر
نیس��ت؟ کار کردن در این شرایط خطر دارد
ام��ا امروز وظیفه ما این اس��ت و باید به هر
شکلی که ش��ده این کار را انجام دهیم.وی
تاکید کرد :باید آگاهس��ازی و فرهنگسازی
در این زمینه صورت گیرد و مردم بدانند که
باید چطور رفتار کنند اما جلوگیری از حضور
مردم در مکانهایی مانن��د مترو ،اتوبوس و
مکانهای عمومی خارج از دست هنرمندان
است و مگر هنرمند چگونه میتواند به مردم
بگوید که برای معاششان تالش نکنند و به
شهرداری و دولت بگوید که این فضای تنگ
و نفس کش��یدن در آن آلودگی و بیماری را
تشدید میکند و نیاز دارد که فکری برای آن
اندیشیده شود.

هنرمندان تالش خود را کردهاند


هنرپیشهمجموعههایتلویزیونیخانهبهدوش،
سه دونگ ،سه دونگ ،نون خ ١و نون خ  ۲در
پاسخ ب این پرسش که چرا در این ایام شاهد
حض��ور پررنگ هنرمندان در کنار مردم نبوده
ای��م گفت :هنرمن��دان در ای��ن مدت تالش
کردهاند تا شرایط را بهبود ببخشند و حتی در
هر جایی و فرصتی که برایش��ان فراهم شده
دراینب��اره صحبت کردهان��د؛ منتها به نوعی
ش��رایط از دس��ت هنرمندان هم خارج است؛
اینها سیاس��تهای خود دولت است و دولت
بای��د بداند که جاهایی مانند اتوبوس و مترو و
مکانهای عمومی که ضروری است حضور
مردم تا به س��ر کارشان برود باید بیشتر مورد
توجه قرار گیرند.وی افزود :ایراد کار ما اینجاست
که دیر اقدام میکنیم و جایی که باید ش��روع
کنیم دیر متوجه میشویم؛ مث ً
ال کمک گرفتن
وزارت بهداشت از هنرمندان و فعاالن فرهنگی
بای��د پیش از اینها صورت میگرفت ،بودجه
تخصیص مییافت و شرایطی فراهم میشد
که پیش از اینها گروههایی که میتوانستند
تأثیرگذار باش��ند و به نوعی مرجع بودند وارد
میدان ش��وند.اما دریک س��الی که گذشت ما
شاهد چنین موضوعی نبودیم؛ برهمین اساس
هنرمند صرف ًا به گفتن جمل��های یا دیالوگی
در بی��ن مصاحبهای یا در میانه نقش��ی برای
آگاهسازی مردم استفاده کرده است .باید اتاق
فکری در این زمینه وجود میداشت ،سریالی

ساخته میشد (ترکیبی یا…) برای اینکه این
موضوعات را روشن کنند در حالی که این کار
نش��ده و یا اگر در حال کار شدن هست بسیار
دیر است.
صددرص�د مواف�ق برنامهس�ازی در ایام

کرونا هستم

میمنت در انتها و در تاکید نقش تولید برنامه
در روزه��ای کرونا گف��ت :صددرصد موافق
برنامهس��ازی در ای��ن دوران هس��تم و فکر
میکنم وظیفه ما در چنین ش��رایطی اس��ت
که برجس��ته میشود .ضمن اینکه سفارشی
را هم به همکاران عزی��زم دارم؛ وقتی صبح
تا ش��ب در رادیو و تلویزیون در تاکس��ی و در
سراسر شهر آمار مرگومیر و بیماری و نشان
دادن بیمارستان و قبرستان وجود دارد ،میشود
فضای کار را متف��اوت کرد؛ بدین مفهوم که
وقتی فرد خس��ته از کار روزانه به خانه میآید
و میخواه��د تا برای دقایقی اس��تراحت کند
و الزم اس��ت که از این فض��ا بیرون بیاید ما
با س��ریال یا خبر ی��ا برنامهه��ای ترکیبی و
گزارشها این نکات منفی را نش��ان ندهیم؛
حداقل میتوانیم دیگر در سریالهای موضوع
را به تصویر نکش��یم.وی ادامه داد :اینکه در
تولیدات تلویزیونی تمام صحنهها بیمارستان و
گورستان باش��د مردم را بیش از پیش دلزده
میکند و اگر قرار اس��ت ما اینگونه کار کنیم
کار نکردن ما بهتر اس��ت.بازیگر فصل سوم
س��ریال نون.خ در م��ورد حال و ه��وای این

ن��ون خ نام مجموعهٔ تلویزیون��ی ایرانی به
کارگردانی س��عید آقاخانی و نویسندگی امیر
وفایی است که در نوروز  ۱۳۹۸از شبکه یک
پخش ش��د .نون خ مخفف ن��ام نقش اصلی
این س��ریال ،نورالدین خانزاده (با بازی سعید
آقاخانی) است .س��ریال نون خ پربینندهترین
س��ریال نوروز  ۱۳۹۸بود.این سریال ،داستانی
اجتماع��ی و آمیخته ب��ا طن��ز دارد .نورالدین
خانزاده (س��عید آقاخانی) صاحب یک کارگاه
فرآوری تخمهٔ آفتابگردان است .کشاورزان
هممحل��ی نورالدی��ن ،محص��ول تخم��هٔ
آفتابگردان خود را ب��ه نورالدین فروختهاند.
نورالدین این محصول را به ش��خصی ساکن
تهران به نام میرزایی فروختهاس��ت تا او این
محص��والت را در کش��ور ترکی��ه به فروش
برس��اند.در همین حی��ن ،خبر میرس��د که
میرزایی از دنیا رفتهاست و کشاورزان که از این
خبر مطلع میش��وند هر یک به نحوی سعی
میکنند تا پول محصوالتی را که به نورالدین
خانزاده فروختهان��د ،از او بگیرند.نورالدین هم
طی گفتگوهای متفاوت با اطرافیان میرزایی
متوجه میشود که او در اواخر زندگیاش آه در
بساط نداشتهاست .ادامه این داستان در فصل
دوم سریال طی میشود.داستان فصل دوم با
مرگ مهلقا خانم ش��روع میشود و او به دلیل
بدهکار بودن وصیت میکند که خانهاش را بعد
از مرگش بفروشند و پول طلبکاران را بدهند.
در همین حین مهیار در سایتی غیرقانونی کار
میکند که مشکالتی را برای خانواده به وجود
میآورد .پس از آن اهالی روستا به دلیل زلزله
به صحرا میروند و در آنجا تا عادی ش��دن
اوضاع صبر میکنند.فصل سوم این مجموعه
تلویزیونی دنبالۀ ای بر دو فصل قبلی است که
عید  ۱۴۰۰روی آنتن تلویزیون میرود.

کامبیز دیرباز :بعد از  ۱۶سال دوباره کار جنگی میکنم

کامبی��ز دیرباز گف��ت :این روزه��ا در فیلم
س��ینمایی «ت��ک تیران��داز» ایف��ای نقش
میکن��م که خیلی دوس��ت دارم و به همین
دلیل س��ختیهایش را به ج��ان خریدم و به
خاطر این نقش اختصاص ًا تیراندازی با اسلحه
دوربی��ندار را یاد گرفتم.ب��ه گزارش فارس،
کامبی��ز دیرب��از بازیگر با بی��ان این مطلب
اظهار کرد :از بزرگان و اس��اتیدم آموخته ام
که از حاشیه دور باشم .هم حاشیه مثبت هم
حاشیه منفی ،همه حاشیه ها منفی نیستند .از

سختیهای «تکتیرانداز» را به جان خریدم

اساتیدم در دانشکده آموختم که زیادی توی
چش��م بودن و س��ر زبان بودن ،آنجایی که
نباید باشی برای بازیگر سم و مضر است.وی
اف��زود :فرض کنید من ب��رای خودم متصور
هستم که پنجاه سال بخواهم با افتخار بازی
کن��م ،مش��تم را باید در طول این س��ال ها
باز کنم .اگر خیلی زود باز کنم ش��اید دیگر
جذابیتی برای مخاطب نداش��ته باش��م .به
همین دلیل از این ماجراها دور هستم.او که
این روزها سریال آقازاده را در شبکه نمایش

خانگی دارد در ادامه درباره اینکه کدام یک از
اساتیدش او را به دور ماندن از حاشیه توصیه
می کرد ،توضیح داد :مرحوم پرویز پورحسینی
از بهترین اس��اتید من در دانشکده بودند .در
س��ریال میکائیل هم با او همب��ازی بودم .او
واقعا پیگیر ش��اگردهایش بود .همه کارهای
بچ��ه ها را دنبال می کرد .س��ال  74یکی از
ورودی های پرکار بود .می توانم اسم  10نفر
را ببرم که وارد سینمای حرفه ای شدند .حامد
بهداد ،حمید گودرزی ،حسام نواب صفوی از

جمله این افراد بودند .اس��تاد پورحس��ینی و
استاد سمندریان بسیار تالش می کردند که
سوای بازیگری چگونه زیستن یک بازیگر را
به ما بیاموزند.دیرباز یادآور شد :این روزها بعد
از  ۱۶سال دوباره فضای کار جنگی را تجربه
می کنم .سریال نابرده رنج هم صحنه های
جنگی داش��ت .اما در سینما بعد از دوئل ۱۶
سال اس��ت کار جنگی نکرده ام .سنم باالتر
رفته و  ۴۵سالم است .واقعا پوستم در خاک،
خاکری��ز ،فضا و مختصات فیلم جنگی کنده

میش��ود .انش��اءاهلل دو هفته آخر کار است.
امیدوارم کرونا بگذارد که کار تمام ش��ود.وی
در پایان گفت :این فیلم با نام «تک تیرانداز»
کار علی غفاری است .سینمای قهرمان پرور
است که خیلی میپس��ندمُ .رل تک تیرانداز
را بازی می کنم که خیلی دوس��ت دارم و به
همین دلیل سختی هایش را به جان خریدم.
تیراندازی یکی از عالقه هایم اس��ت .اما به
خاطر این نقش اختصاصا تیراندازی با اسلحه
دوربین دار را یاد گرفتم.

داریوش فرضیایی :پیشنهادهای زیادی برای بازی در فیلم سینمایی دارم

تولید محتوا برای حوزه کودکان همچنان مهجور

داریوش فرضیایی از ویژگی فصل س��وم برنامه «بچه
محل» و فعالیتهای اخیرش گفت.داریوش فرضیایی
مجری برنامههای ک��ودک که این روزها با مجموعه
«بچه محل» فعالیت میکند ،در گفتوگو با باش��گاه
خبرنگاران جوان ،درباره این برنامه گفت :فصل س��وم
را با حضور افراد جدیدی ش��روع کردیم .کاراکترهای
جدید مانند منوچهر که دایی عموپورنگ است و حامد
آهنگی نقش آن را بازی میکند ،به جمع «بچه محل»
اضافه ش��دهاند .برای اس��تقبال از حضور این هنرمند
تصمیم گرفتیم که وی به عنوان ش��خصیت ثابت در
پروژه باش��د .وی ادامه داد :فصل سوم را به این دلیل
دوست دارم که تکراری نیست .شاید لوکیشن ما ثابت
باشد ،اما ش��خصیتهای که در «بچه محل» حضور
دارند ،تازگی و طراوت خاصی به سریال میدهند و از

ی��ک نواختی آن جلوگیری میکنند.فرضیایی در ادامه
گفت :داس��تان «بچه محل» فقط مخصوص کودک
نیست ،خانوادهها هم میتوانند آن را تماشا کنند .وقتی
استقبال مخاطبان را میبینم خیلی خوشحال میشوم.
بعض��ی از مخاطبان که م��ن را میبینند ،میگویند در
این دوران کرونا ما را از این فضا دور میکنید و باعث
شادی ما میش��وید.این مجری برنامههای کودک در
ادامه عنوان کرد :س��عی کردیم با شیوع کرونا فضا را
نسبت به قبل شادتر کنیم .البته با توجه به اینکه واقعا
کار کردن در ش��رایط کرونا خطرناک اس��ت ،اما برای
ش��ادی بچهها این کار را میکنیم .س��بک ترانههای
این فصل نس��بت ب��ه قبل تغییر کرده اس��ت؛ به این
ترتی��ب که از فضای کودکانه صرف در آمده و ترکیب
بزرگسال و کودک است.فرضیایی درباره شرایط سخت

کار در ش��یوع کرونا بیان ک��رد :از نوروز  ۹۹که برنامه
زنده داشتیم ،مشغول کار شدیم و در ادامه ضبط «بچه
محل» را آغاز کردیم .به تازگی ضبط به اتمام رسیده
است .برای گروه این فعالیت فشرده آن هم در دوران
کرونا س��خت بود .من هم به دلیل این فش��ار کاری
خیلی نگران مادرم بودم.وی ادامه داد:کار کودک بسیار
س��ختتر از بزرگسال است .کار بزرگسال تکلیف اش
مشخص است و تجزیه و تحلیل برای آن راحتر خواهد
ب��ود ،اما کودکان قدرت تحلی��ل ندارند و باید مطالب
به خوبی برایشان عنوان ش��ود .سریال «بچه محل»
را ب��ه گونهای طراحی کردیم که کودک و بزرگس��ال
را کنار هم داشته باش��یم.فرضیایی درباره کار کودک
توضیح داد :حوزه کودک خیلی مظلوم است و همیشه
گفتم که برای آنها فرش قرمز پهن نمیکنند .ش��اید

ب��رای کودک در بح��ث بودج��ه و حمایتهای دیگر
ضعیف برخورد ش��ود ،اما این گروه س��نی برای من و
همکارانم مهم است .دغدغه ما کودک است و درطول
این س��الها ثابت کردیم ،کار با کودک بلد هستیم .با
توکل به خدا و همکارانم که هر کدام هنرمند هستند،
در این مسیر ادامه میدهیم.وی بیان کرد :پیشنهادی
بسیاری برای سینما داشتم و هنوز هم دارم .اما ترجیح
میدهم با گروه خودم باش��م.فرضیایی در پایان اضافه
کرد :هیج کاری بدون نقض نیست .امیدوارم جنبههای
مثبت مجموعه به خوبی دیده شود .همکارانم در همه
بخشها با کمبودها کار میکنند و هیچ وقت تس��لیم
نشدهایم .مردم بدانند که فقط آنها نیستند که سختی
میکشند و ما هم سختی فراوانی تحمل میکنیم ،اما
شاید به رو نمیآوریم.

سینمای جهان
خیز «آنتونی هاپکینز»
برای اسکار ۲۰۲۰

آنتونی هاپکینز برای ایفای نقش در «پدر»
در کنار اولیویا کولم��ن نامزد دریافت جایزه
بهترین بازیگر مرد از مراس��م «جوایز فیلم
مس��تقل بریتانیا» ش��د .به گزارش میزان ،
آنتونی هاپکینز برای ایفای نقش در «پدر»
در کنار اولیویا کولم��ن نامزد دریافت جایزه
بهترین بازیگر مرد از مراس��م «جوایز فیلم
مستقل بریتانیا» ش��د.زلر در ایران بیشتر به
عنوان نمایش��نامه نویس محبوبیت داش��ته
اس��ت .تاکنون نمایش��نامه های فراوانی از
فلوری��ان زلر در کش��ور روی صحنه رفته و
وی یکی از نمایشنامه نویسان پرکار در تئاتر
کشور محس��وب می ش��ود.هاپکینز در این
فیلم در نقش اصلی بازی میکند .شخصیت
وی ی��ک مرد موذی و در عین حال بس��یار
مستقل است که هر چه سنش باالتر میرود
پذیرش هر نوع کمکی از سوی دخترش به
نام «آن» با بازی کولمن را رد میکند .با این
حال در موقعیت فعلی کمک به وی ضروری
ش��ده و «آن» تصمیم میگیرد با همسرش
به پاریس برود.اما پدر س��عی دارد تا شرایط
خود را تغییر دهد و در همین حال او ش��روع
میکند به بررس��ی عش��قش به اطرافیانش
و آنچ��ه در ذه��ن او و واقعیت وج��ود دارد.
این فیلم با اقتباس از نمایش��نامهای ساخته
میش��ود که زلر خودش در سال  ۲۰۱۲آن
را نوش��ت و روی صحنه برد .این نمایشنامه
ابتدا در پاریس روی صحنه رفت و با دریافت
جایزه مولیر به عنوان بهترین نمایشنامه سال،
س��پس در برادوی و در وست ا ِند لندن روی
صحنه رفت و با اقبال بسیار رو به رو شد.
جوایز فیلم اروپا برندگان انیمیشن و
کمدی خود را شناخت

 ۲فیل م فرانسوی به عنوان برنده انیمیشن و
کمدی جوایز فیلم اروپا  ۲۰۲۰انتخاب شدند.
به گزارش مهر به نقل از هالیوود ریپورتر۲ ،
فیلم فرانسوی یعنی «ضربه بزرگ» امانوئل
کورسول و انیمیشمن «جوزپ» که با دست
کشیده ش��ده به ترتیب برنده جوایز بهترین
فیلم کم��دی و بهترین انیمیش��ن از جوایز
فیلم اروپا  ۲۰۲۰شدهاند.در «ضربه بزرگ»
کد مراد ستاره فرانس��وی نقش بازیگری را
ایفا میکند که از دوران اوج خود دور ش��ده
و س��عی میکند به گروه��ی از زندانیها که
میخواهند نس��خهای از نمایش «در انتظار
گودو» س��اموئل بکت را روی صحنه ببرند
درس درام بدهد.این فیلم در فس��تیوال فیلم
کن ویژه امس��ال که به خاطر کروناویروس
مثل معمول در ماه مه برگزار نشد و به جای
آن در اکتبر یک نمایش س��ه روزه داش��ت،
روی پرده رفت«.جوزپ» هم که نخس��تین
فیل��م س��ینمایی اورلی��ن فروم��ن خبرنگار
اس��ت ،قرار بود در لیست فیلمهای نمایشی
کن امس��ال باش��د .فرومن ،که ب��ه عنوان
کارتونیست شناخته میش��ود ،این فیلمش
را در ژوئن در فس��تیوال انیمیشن انسی که
به صورت آنالین برگزار شد برای نخستین
بار به نمایش درآورده بود« .جوزپ» داستان
جوزپ بارتولی هنرمند اس��پانیایی را روایت
میکند که از جنگ داخلی اسپانیا جان سالم
به در برد و بعد در یک کمپ کار اجباری در
فرانس��ه گیر افت��اد .او در نهایت از آنجا فرار
ک��رد و به مکزیک گریخ��ت و با فریدا کالو
نقاش معروف آشنا شد.این  ۲جایزه در یک
مراسم آنالین اهدا شدند .این مراسم بخشی
از ی��ک هفته برنامههای مجازی اس��ت که
برای اهدای جوایز آکادمی فیلم اروپا ۲۰۲۰
سازماندهی شدهاند.
کیم کیدوک کارگردان سرشناس
کرهای براثر کرونا درگذشت

کیم ک��ی-دوک کارگردان سرش��ناس کره
جنوب��ی بر اث��ر ابتال به کرونا ج��ان باخت.به
گزارش مه��ر به نقل از ددالی��ن ،کیم کی-
دوک فیلمس��از اهل کره جنوبی در حالی که
در لتونی بوده به خاطر مشکالت پیش آمده به
دلیل کووید  ۱۹-در  ۵۹س��الگی از دنیا رفت.
این فیلمساز به این کشور بالتیک رفته بود تا
خانهای آنجا بخرد و مجوز س��کونت دریافت
کند .او امروز صبح در بیمارستانی که در آن به
خاطر کووید  ۱۹-تحت درمان بود درگذشت.
کیم کی-دوک که در س��ال  ۱۹۶۰در بونگوا
واق��ع در کره جنوبی به دنیا آمده بود ،خودش
را به عنوان س��ازنده فیلمه��ای هنری درجه
ی��ک و اغلب تیره و بحث برانگیز جا انداخت
که در فس��تیوالهای بینالمللی بس��یار دیده
شدند.نخس��تین س��اخته این کارگردان فیلم
«کروکودیل» محصول س��ال  ۱۹۹۶بود که
در کره با واکنشهای خوبی مواجه ش��د و در
فستیوالهای اروپایی به نمایش درآمد.

