خبر ویژه

سریال «مدافعان شهر» جایگزین «پریدخت» میشود

«شکرستان» جدید سراغ بحران آب میرود

ایسنا :مجموعه تلویزیونی «مدافعان شهر» به کارگردانی محمدحسن عمودی از امشب جایگزین سریال «پریدخت» درشبکه
دوسیما میشود .سریال «مدافعان شهر» به تهیهکنندگی حمیدرضا راوش و علی فاتحی هرشب ساعت  ۲۱و  ۳۰دقیقه ازشبکه
دوپخش میشود .تصویربرداری این سریال در مناطق قصرشیرین ،گیالنغرب ،نفت شهر و سوماراستان کرمانشاه انجام شده و
مقاومت مردمی شهرستان گیالنغرب را در پی حمله رژیم بعثی عراق به تصویر میکشد .برای نگارش سریال «مدافعان شهر»
 ۳۰۰مصاحبه با فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس صورت گرفته و همچنین ازمصاحبههای فرماندهان ارتش بعث که در
آرشیوها موجود بوده فیلمنامهای بر اساس واقعیت توسط محمدحسن عموری نوشته شده است .در سریال «مدافعان شهر»،
 ۱۰۰بازیگر به ایفای نقش پرداختهاند.

ایرنا :مسـعود صفـوی ـ تهیهکننـده «شکرسـتان» ـ با اعالم اینکـه این انیمیشـن تلویزیونی چندین قسـمت آمـاده پخش
دارد ،از سـاخت سـری جدید این مجموعه بـا موضوع بحـران آب خبر داد .صفـوی درباره انیمیشـن «شکرسـتان» که چند
سـال اسـت از تلویزیون پخش میشـود ،به ایسـنا گفت ۵۲ :قسـمت آمـاده پخش داشـتیم که چند قسـمتش در ایـام عید
قربان و عید غدیر پخش شـد و بقیه قسـمتها در زمسـتان سـال جـاری و نیز ایـام عید نوروز از شـبکه نسـیم پخش خواهد
شـد .او افزود :برای سـری جدید هم «صبا» قرارداد بسـته و قرار اسـت  ۵۲قسـمت دیگر سـاخته شـود .سـری جدید که در
حال نگارش اسـت ،درباره مصرف آب و بحران کم آبی اسـت .این تهیهکننده که سـال گذشـته مجموعه عروسـکی «شـبکه
کوچـک» را به روی آنتن داشـت.
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پرده خانه با گروه مروارید و
 50بازیگر

خبرآنالین :گالب آدینه نمایش «پرده خانه»
نوشته بهرام بیضایی را روی صحنه میآورد.
گالب آدینه پس از نمایش موفق و پرفروش
«بانوی محبوب من» که سال گذشته در سالن
اصلی تئاتر شــهر به روی صحنه رفت؛ چند
ماهی است که در حال تمرین نمایش «پرده
خانه» یکی از بهترین متــون بهرام بیضایی
اســت .گالب آدینه قبلتر نمایشنامههای
«سلطان مار» و «مرگ یزدگرد» از نوشتههای
بهرام بیضایی را به صحنه برده و این نمایش،
سومین کارگردانی او از آثار بیضایی به شمار
میآید .در توضیح داســتان این اثر نمایشی
آمده است« :ماجراهای این نمایشنامه قصهگو
در بازیخانه حرمسرای سلطانی پریشان حال
میگذرد .با ورود عروسی نوسال روزگار زنان
بازیخانه دیگرگون میشــود »...گالب آدینه
که از دهه  ۵۰فعالیت تئاتری خود را با گروه
تئاتر «پیاده» به سرپرستی داریوش فرهنگ و
مهدی هاشمی آغاز کرده ،در کارنامه تئاتری
خود همکاری با پیشکسوتانی همچون علی
رفیعی ،مهدی هاشــمی ،داریوش فرهنگ،
هوشنگ حسامی ،سوسن تسلیمی ،محسن
حسینی و هادی مرزبان را دارد .او در سالهای
اخیر با تعدادی از هنرمندان نسل جوانتر تئاتر
همچون جالل تهرانی ،افشین هاشمی ،محمد
حاتمی ،شهاب حســینپور و  ...نیز همکاری
داشــته اســت .گالب آدینه ،تمرین نمایش
«پرده خانه» را با گروه تئاتــر «مروارید» که
خودش مؤسس آن است ،از خردادماه ۱۴۰۱
آغاز کرده است.

ژان لوک گدار درگذشت؛
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درخشش همان همیشگی در هفتاد و چهارمین
دوره جوایز تلویزیون؛

میراث «وراثت» تسـخیر
جوایز ِامی اسـت!
شــد .این مجموعه تلویزیونی در سال
 ۲۰۱۹برنــده جوایــز بهتریــن برنامه
بینالمللی بفتا بهترین فیلنامه ســریال
درام در هفتاد و یکمین جوایزامی ساعات
پربیننده و جایــزه گلدن گلوب بهترین
مجموعه تلویزیونی  -درام شــد .برایان
کاکس نیز در سال  ۲۰۱۹برای بازی در
نقش لوگان روی در این مجموعه ،جایزه
بهترین بازیگر مرد گلدن گلوب را گرفت.
مجموعه تلویزیونی وراثــت در تمامی
بخشهــای اصلی و جنبــی جوایز امی
امســال  ۱۹جایزه را از آن خــود کرد.
مجموعههای درام Stranger Things،

هفتــاد و چهارمیــن دوره جوایز امی
برترینهای خود را شناخت؛ «وراثت»
جسی آرمسترانگ در صدر برترینهای
درام قــرار دارد؛ «بــازی مرکــب» و
«سرخوشی» هم جوایز بهترین بازیگران
مــرد و زن ســریالهای درام را از آن
خود کردند .به گــزارش ایرنا از تارنمای
اینترتینمنت ویکلی ،مجموعه تلویزیونی
کمدی -درام آمریکایی وراثت ســاخته
جســی آرمســترانگ و محصول شبکه
اچبیاو ،جایزه بهترین سریال جوایز امی
را به خود اختصــاص داد .این مجموعه
دارای داستانی با موضوع خانواده است؛
خانواده از هم پاشــیدهای که مالک یک Better Call Saul، Squid Game،
امپراتوری رسانهای هســتند و با توجه Severance، Ozark، Euphoria،
به وضعیت نامشخص سالمت پدرساالر  Yellowjacketsهم دیگر برندگان امی
خانوادهشان ،لوگان روی ،بر سر کنترل در این بخش بودند.
شرکت در کشمکش قرار دارند .وراثت جایــزه بهترین بازیگر مــرد جوایز امی
در ســال  ۲۰۱۸یکی از برندگان جایزه برای سریالهای درام به لی یو میLee -
برنامه تلویزیونی برتر بنیاد فیلم آمریکا  You-miبــرای بازی مرکــب Squid -

 Gameو جایزه بهتریــن بازیگر زن به
زندایا برای سرخوشی رسید.
متیــو مکفادین برای ســریال وراثت
و جولیــا گارنر بــرای ســریال اوزارک
جایزهامی بهترین بازیگر مکمل مرد و زن
را از آن خود کردند .مجموعه تلویزیونی
کمدی درام تد الســو که توســط بیل
الرنس ،جیسون سودئیکیس ،جو کلی
و برندان هانت بر اســاس شخصیتی به
همین نام ساخته شــده ،چهار جایزه از
جمله دومین ســریال کمدی برجسته
و جوایــز بهتریــن بازیگر بــرای برت
گلداشتاین و جیسون سودیکیس را به
دست آورد.
دیگر مجموعههایی کــه در این بخش
جوایز امی را به خــود اختصاص دادند
نیز شامل Barry، Abbott Elementary،

Curb Your Enthusiasm، Hacks،
The Marvelous Mrs. Maisel، Only
 Murders in the Buildingو What We

 Do In The Shadowsاست.
در این بخش ،جیسون سودیکیس برای
تد السو و جین اســمارت برای هک به
عنوان بهترین بازیگــران نقش اول مرد
و زن شناخته شــدند .برت گلداشتاین
برای تد الســو و شــریل لی رالف برای
مدرسه ابتدایی ابوت جوایز بهترین مرد
و زن نقش مکمل سریالهای کمدی را
به خود اختصاص دادند .جایزه برتر امی
برای مجموعههــا و فیلمهای کوتاه هم
به نیلوفر سفید رســید .بهترین بازیگر
نقش اول مرد در ایــن بخش به مایکل
برای دوپسیک  -و آماندا سیفرید برای
دراپاوت رسید.
جوایز بهترین بازیگــر نقش مکمل مرد
و زن ســریالها و فیلمهای کوتاه را نیز
مورای بارتلت و جنیفر کولیج برای نیلوفر
سفید از آن خود کردند .همچنین جوایز
بهترین بهترین کارگردانی سریال درام
به هوانگ دون هیوک برای اپیزود Red

 Light، Green Lightســریال Squid
 ،Gameبهترین نویسندگی سریال درام
به جسی آرمســترانگ برای اپیزود All
 the Bells Sayســریال ،Succession
بهتریــن کارگردانــی ســریال کمدی
به امجــی دیالنی بــرای اپیــزود No
 Weddings and a Funeralسریال Ted
 Lassoو بهترین نویســندگی ســریال
کمدی به کویینتا برانسون برای اپیزود
 Pilotسریال  Abbott Elementaryرسید.

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers

جایزه بهترین فیلــم تلویزیونی ،مایک
وایت برای ســریال The White Lotus
جایــزه بهترین کارگردانی در ســریال
محدود یــا فیلم تلویزیونــیArcane ،
جایزه بهترین انیمیشنLove، Death ،
 + Robotsبهتریــن انیمیشــن کوتاه و

Lizzo’s Watch Out For The Big

 Grrrlsجایزه بهترین مســابقه یا برنامه
رقابتیامی را از آن خود کردند.

وقتی موج نو از نفس افتاد

نسل فردا« :ژان لوک گدار» کارگردان فرانسوی
 سوئیســی که یکی از چهرههــای کلیدی درجنبش فیلمســازی که ســینما را در اواخر دهه
 ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰متحول کرد ،در سن  ۹۱سالگی
درگذشت .او پس از «ژان پل بلموندو» ستاره فیلم
«از نفس افتاده» که سال گذشــته درگذشت را
میتوان عم ً
ال آخرین بازماندههای موج نو سینمای
فرانسه دانست؛ «فرانسوا تروفو»« ،اریک رومر»،
«ژاک ریوت»« ،ژاک دمی»« ،آنیس واردا» و «آنا
کارینا» نیز دیگر چهرههای مهم سینمای فرانسه
هســتند که دیگر در میان ما نیســتند« .گدار»
در پایان دهه  ۴۰از دانشــگاه ســوربن در رشته
مردم شناسی فارغالتحصیل شد اما عالقهاش به
سینما موجب شد تا بههمراه گروهی از دوستان
جواناش چون «کلود شابرول»« ،فرانسوا تروفو»
و «اریک رومر» به جستوجو درباره قابلیتهای
نهفته ســینما بپردازند .آنها ماهنامه سینمایی
بهنام «الگازت دو ســینما» راهاندازی کردند که
البته فقط برای پنج ماه منتشــر شد .در دهه ۵۰
گدار چند فیلم کوتاه داســتانی با کمک دوستان
منتقدش در نشــریه معتبر «کایه دو ســینما»
ساخت .وی در سال  ۱۹۵۸با فیلم سیاه و سفید
«شارلوت و دوستاش» نشان داد که برای ساخت
فیلم بلند آماده اســت .اولین فیلم بلند داستانی
گدار «از نفــس افتاده» بود که در ســال ۱۹۵۹
براساس داستانی از «فرانسوا تروفو» ساخت .دهه
 ۶۰پربارترین دوره زندگی گدار بود و او در این دهه
هرسال بهطور میانگین دو فیلم ساخت ،فیلمهایی
که بســیاری از آنها با گذشــت زمــان ارزش
بیشتری یافتند .آکادمی اســکار در سال ۲۰۱۰
بهپاس یک عمر دســتاورد سینمایی قصد تقدیر
ویژه از گدار را داشت ،اما این کارگردان سرشناس
از حضور در مراسم اعطای جوایز خودداری کرد.
گدار درباره علت حضور نیافتن در این مراسم گفت:
«از خودم پرسیدم مقامات آکادمی اسکار کدام یک
از فیلمهای مرا دیدهاند .آیا آنها اص ً
ال ســینمای
مرا میشناســند؟ این جایزه هیچ معنایی برای
من ندارد ».این فیلمســاز طی چهار دهه فعالیت
سینمایی موفق به کسب جوایز معتبری شده است
که دو خرس نقرهای و یک خرس طالی جشنواره
برلین ،شیر طال ،جایزه هیات داوران و شیرطالی
افتخاری جشنواره ونیزاز مهمترین آنها هستند.
وی که پنجبار نامزد جایــزه نخل طالی کن بوده
است ،در سال  ۱۹۷۸جایزه افتخاری سزار فرانسه
را دریافت کرد ،در ســال  ۲۰۰۷جایزه یک عمر
دستاورد سینمایی آکادمی فیلم اروپا را گرفت و
درسال  ۱۹۹۵یوزپلنگ افتخاری جشنواره لوکارنو
به وی اعطا شد.

