سریالهای پاییزی تلویزیون را بشناسید؛

«رعد»« ،آتش سرد» و «بی همگان»
ایسنا :با اتمام تابستان و شروع فصل پاییز و همچنین پایان ایام
عزاداری ،سریالهای نمایشی جدیدی روی آنتن شبکههای سیما
قرار خواهند گرفت .با شروع فصل پاییز ،سریالهای جدید «رعد»،
«آتش سرد» و «بی همگان» از شبکههای یک ،دو و سه روی آنتن
میرود .همچنین شبکه پنج نیز ســریال «آتش در گلستان» را
بازپخش میکند.

فرهنگوهنر

پیش تولید
همبازی شدن هیو جکمن با رایان رینولدز؛

Culture And Art

دشمنانابرقهرمانان
با «ددپول» باز میگردند
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فیلمی که هرگز نخواهید دید؛
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تاریخاکران« ۱۰۰سال»اعالمشد؛نوامبرسال۲۱۱۵

عکس  :سینما روزان

هیو جکمن که از ســال  ۲۰۰۰در نقش ولورین
در مردان ایکس ظاهر شده بود ،این بار در فیلم
ابرقهرمانی ددپــول با رایــان رینولدز همبازی
میشود .هیو جکمن که از سال  ۲۰۰۰در نقش
ولورین در مردان ایکس ظاهر شده بود ،این بار در
فیلم ابرقهرمانی ددپول که همچنین هشتمین
فیلم در مجموعه فیلمهای مردان ایکس محسوب
میشود ایفای نقش میکند.
در ون هلسینگ که فیلمی در ژانر اکشن گوتیک
ترسناک به نویســندگی و کارگردانی استیون
سامرز و محصول سال  ۲۰۰۴آمریکاست ،جکمن
در نقش ویژیالنته و شکارچی هیوال ایفای نقش
کرد .رینولــدز در ویدئویی که در شــبکههای
اجتماعی با جکمن به اشــتراک گذاشــته بود،
این را فاش کرد.در «ددپول  »۳رایان رینولدز در
نقش وید ویلسون به دنیای سینمایی مارول باز
میگردد .این دو که از آنها به عنوان بزرگترین
دشمنان دنیای ابرقهرمانان یاد میشود ،مخاطبان
خود را غافلگیر خواهند کرد.
ددپول در ژانر ابرقهرمانی بر پایه شــخصیتی از
مارول کامیکس به همین نام است .این فیلم به
کارگردانی تیم میلر و نویسندگی رت ریس و پال
ورنیک است و عالوه بر رینولدز و جک من ،مورنا
باکارین ،اد اسکرین ،جینا کارانو ،تی جی میلر،
لزلی اوگامس ،برایانا هیلدبرنــد در این فیلم به
ایفای نقش پرداختهاند .فصل نخست ددپول در
تاریخ  ۱۲فوریه  ۲۰۱۶توسط فاکس قرن بیستم
بر روی پرده سینماها رفت .ددپول  ۲نیز  ۱۸مه
 ۲۰۱۸اکران شــد و قســمت جدید ددپول که
سهگانه میلر در کمپانی فاکس را تکمیل میکند
ششم سپتامبر  ۲۰۲۴نمایش داده خواهد شد.

روابط عمومی معاونت ســیما اعالم کرد :ســریال «رعد» از ۱۴
مهرماه و همزمان با شروع هفته نیروی انتظامی هر شب ساعت
 ۱۵ :۲۲از شبکه یک پخش خواهد شد« .رعد» با موضوع روایت
پروندههای مهیج عملیات یگان ویژه فراجا است که در خالصه
داستان آن آمده اســت :یک گروهک تروریستی قصد تخریب و
ایجاد ناامنی در ایران را دارد که یک تیم ویژه از نوپو برای مقابله

با آن وارد عمل میشــود .سریال «آتش ســرد» به کارگردانی
رضا ابوفاضلــی و تهیهکنندگی علی مهام از شــنبه  ۹مهر ماه،
شنبه تا چهارشنبه ســاعت ۳۰ :۲۱از شــبکه دو سیما پخش
میشود.
سریال «آتش سرد» یک ملودرام اجتماعی است که در خالصه
داســتان آن آمده اســت :فرید پدر و مادرش را در یک حادثه از
دســت داده و وارث نیمی از کارخانههای بزرگ اســت .سریال
«بیهمگان» به کارگردانی مشــترک بهرنــگ توفیقی و اصغر
هاشــمی و تهیهکنندگی مهران مهام هر شــب ساعت ۳۰ :۲۰

روانه آنتن شــبکه سه میشود .در خالصه داســتان این سریال
که با قلم ســعید جاللی و علیرضا کاظمیپور نوشته شده ،آمده
است :امیرعلی پس از آزادی از زندان در تالش است سالهای از
دسترفته را جبران کند و زندگی تازهای را برای خود بسازد اما
سرنوشت شرایط دیگری را برای او رقم میزند و او برای رسیدن به
خوشبختی ناگزیر است با مشکالت بزرگتری دستوپنجه نرم
کند و  ...سریال «آتش درگلستان» به کارگردانی پرویزشیخ طادی
و تهیهکنندگی سید حامد حسینی ازیک شنبه  ۱۰ماه از شبکه
پنج سیما بازپخش میشود.

« ۱۰۰سال» عنوان فیلمی علمی  -تخیلی
به نویسندگی جان مالکوویچ و کارگردانی
رابرت رودریگز است که بازیگران آن ،وجود
نخواهند داشت تا در فیلمها بازی کنند،
مگر این که فنــاوری انجماد در دهههای
آینده با شتاب بیشتری پیشرفت کند.

به گزارش ایرنا ،در زمــان تبلیغات ۱۰۰
سال در سال  ۲۰۱۵از این فیلم با عنوان
فیلمی که هرگز نخواهیــد دید ،نام برده
شد .قرار اســت این فیلم در سال ۲۱۱۵
نمایش داده شــود که به نوشــته مووی
وب ،نســخه فیلم در یک قاب شیشهای

ضد گلوله در گاو صندوقی با فناوری باال
نگهداری میشود که در  ۱۸نوامبر سال
 ۲۱۱۵رونمایــی خواهد شــد .در ۱۰۰
ســال ،جان مالکوویچ آمریکایی در نقش
قهرمان مرد ،شویا چانگ تایوانی در نقش
قهرمان زن و مارکو زاروری شــیلیایی در
نقش هماورد ایفای نقــش میکنند که
این بازیگران در زمان اکران آن در فیلمها
دیگر نخواهند بود .به این ترتیب نســخه
فیزیکی فیلم باید با دقت باالیی نگهداری
شود .تاکنون درباره جزئیات این فیلم جز
نام و نقش این ســه بازیگر مطلبی عنوان
نشــده و این جزئیات پنهان نگاه داشته
شده است .البته کارگردان  ۱۰۰سال در
گفت و گویی در ســال  ۲۰۱۹گفته بود
من داشــتم چندین فیلم کوتاه برای آن
بازیگران میساختم و اول ،آن یکی (100
سال) را تمام کردم؛ اول آن فیلم را گرفتیم،
فکر میکردم قرار است تبلیغاتی یا چیزی

شرکت سونی موزیک چهلمین سالگرد انتشار آلبوم « »Thrillerرا جشن میگیرد؛

غافلگیری طرفداران مایکل جکسون

شرکت سونی موزیک ،نوامبر ،۲۰۲۰چهلمین سالگرد
انتشار آلبوم « »Thrillerاز مایکل جکسون ـ خواننده
آمریکایی ـ را جشن میگیرد.این شرکت اعالم کرده
است که انتشار دوباره این آلبوم برای طرفداران مایکل
جکسون پر از غافلگیری خواهد بود و آهنگهایی از

این خواننده منتشر خواهند شد که در آن زمان منتشر
نشده است .قبل از  ۱۸نوامبر از این آهنگها یکی یکی
رونمایی خواهند شد .نسخه جدید این آلبوم که با نام
« »۴۰ Thrillerمنتشر خواهد شد ،یکی از موفقترین
آلبومهای جهان است که برنده هشت جایزه گرمی

شبیه به این باشد...
در این باره مووی وب مینویسد :اگر چه
بینندگان برای دیدن فیلم  ۱۰۰سال باید
مدت زمان زیادی در انتظار بمانند اما در
واقع الزم نیســت خیلی منتظر بمانند تا
این فیلم به نتیجه برسد ۱۰۰ .سال یک
فیلم کوتاه خواهد بود .چرا که به طور قطع
سازندگان آن برای خلق تصویری کامل
زمان کافی در اختیار داشتهاند.
« ۱۰۰سال یک فیلم تجربی خواهد بود»؛
شــنیدن این موضوع ممکن است به این
معنا باشد که ســازندگان آن ،کیفیت را
فدای تالش برای ایجــاد انقالبی در قالب
کردهاند اما  ۱۰۰ســال میتواند بیش از
حد پیچیده نیز باشــد .چرا که صاحبان
ایدههای خالق پشــت پروژه قصد ندارند
برای دستیابی به دیدگاه عجیب و غریب
خود ،داستانی منســجم را لحاظ کنند.
حال چه طرفدار این گونه فیلمها باشید و

شده و از زمان انتشارش در سال  ۱۹۸۲تا کنون بیش
از  ۱۰۰میلیون نســخه از آن به فروش رسیده است.
اولین آهنگ این آلبوم ترانه و متنی ترســناک دارد.
همچنین موزیک ویدیو آن نیز فضایی رعب انگیز دارد
و درباره موجودات شب زنده دار ترسناکی است که
قربانیانشان را به وحشت میاندازند.مایکل جکسون
از جان لندیس ـ کارگردان فیلم کمدی ترســناک
«گرگی نمای آمریکایی در لندن» ـ به عنوان سازنده

چه در زمره کسانی که آنها را بیش از حد
اغواگر میخوانند ،نباید این مساله باعث
نگرانی یا هیجان شــود؛ به احتمال زیاد
وقتی که  ۱۰۰سال به نمایش درآید ،شما
دیگر برای دیدنش هم نخواهید بود .مووی
وب نوشته به طور دقیق موضوع  ۱۰۰سال
مشخص نیست اما با حداقل اطالعاتی که
از آن به طور عمومی منتشر شده حاکی
از آن اســت فیلم تــاش میکند جهان
 ۱۰۰سال آینده را با پیشبینیهای خود
به تصویر بکشــد و مخاطبان آن در سال
 ۲۱۱۵قادر خواهند بود آن را با وضعیت
جهان خود مقایسه کنند.در حقیقت دیدن
جهانی که مغلوب تغییرات آب و هوایی و
فروپاشی سیاسی شده چندان عالی به نظر
نمیآید .بنابریان شاید تماشاگران سینما
الزم است با نوشــتن طوماری سازندگان
 ۱۰۰سال را متقاعد سازند که آن را کمی
زودتر اکران کنند.

این موزیک ویدیو بهره برده است.این موزیک ویدیوی
 ۱۴دقیقهای به عنوان یک فیلم کوتاه در نظر گرفته
شده است .خود مایکل جکسون گفته بود« :دوست
دارم پیشگام این حوزه جدید هنری باشم و بهترین
فیلمهای کوتاه موزیکال را بســازم».حرکات موزون
نمادین در این ویدیو که خیلی مورد توجه قرار گرفت
و برنده بهترین طراحی هم شد ،توسط خود مایکل
جکسون و مایکل پیترز طراحی شده است.

چهره روز
آقای بازیگر «ساخت یک شاهکار بزرگ
دیگرفیلم سینمایی» را مینویسد؛

تام هنکس دوباره
دست به قلم شد

امین رضایی  /گروه فرهنگ و هنر
Naslefarda@gmail.com

آقای هنکس ،بازیگر دوست داشتنی و کاردرست
ســینمای جهان که از او شــاهکارهای «فارست
گامپ»« ،فیالدلفیا»« ،دور افتــاده» و ...برایمان
یادگاریهــای لــذت بخش ســینما خواهد بود
مشــغول نهایی کردن رمان جدید است .توماس
جفری َهنکس (تام هنکس) بازیگر و فیلمســاز
آمریکایی نخستین رمان خود را با عنوان «ساخت
یک شاهکار بزرگ دیگر فیلم سینمایی» را سال
آینده روانه بــازار میکند .هنکس که فیلمهایش
با فروش حدود  ۱۰میلیارد دالر او را به چهارمین
بازیگر پر فروش در آمریکای شمالی بدل ساخته،
کتاب خود را که تا حدی در دنیای سرگرمی است،
در ماه میســال  ۲۰۲۳توســط انتشارت پنگون
رندوم هاوس منتشر خواهد کرد .هنکس پیشتر
در ســال  ۲۰۱۷یک مجموعه داستان کوتاه را به
نام «داستانهای ماشین تحریر» منتشر کرد که
ترجمه این کتاب در ایران نیز به چاپ رسیده است.
این کتاب مجموعهای از داســتانهای پرفروش
است .در بخشهایی از این رمان میخوانید« :برای
روح آدم خوب اســت گاهی از قله پایین بیاید .در
غیر این صورت ،جز قلههای کوه چیزی نمیبینی.
(صفحه « .»)۳۴۷میخواهم بچههایی که قرار است
داشته باشم ،روزی مکاشفههای قلب من را بخوانند.
شخصاً آنها را صفحه به صفحه نقش خواهم کرد،
چیزهایی کــه از جریان خودآگاهــی واقعی من
میآیند و آنها را در جعبه کفش نگه خواهم داشت
تا بچههایم آن قدر بزرگ بشوند که شرایط انسانی
را هم بخواننــد و هم به آن بیاندیشــند( .صفحه
 »)۲۷۰به گفته ناشــر ،رمــان هنکس همچنین
تغییرات رخ داده از زمان جنــگ جهانی دوم در
آمریکا و فرهنگ این کشور را در برخواهد داشت.
این بازیگر محبوب آمریکایی به هفته نامه آمریکایی
«مردم» گفته کارهایی که شخصیتهای داستان
انجام میدهند چیزهایی اســت که من در حین
ساختن یک فیلم تجربه کردهام ،فلسفهای را کشف
کرده و یا درس مهمی را آموختهام .حتی لحظههای
احمقانه نوعی شیرین کاری هستند که انجام دادهام
یا اشتباه کردهام که زنده ماندهام .داستان فیلم در
چندین دهه رخ میدهد از سال  ۱۹۴۷زمانی که
یک سرباز از جنگ باز میگردد و برادرزاده خود را
مالقات میکند که متأثر از او شــده و به مدت ۲۳
سال ناپدید میشود.

