
فرهنگ و هنر8

گــروه فرهنگ و هنــر- نیما 
جاویــدی فیلم نامه نویس و کارگردان 
سریال آکتور فعالیت های سینمایی خود 
را از ســال ۱۳۷۸با ســاخت فیلم های 
کوتاه و مستند آغاز کرد.نیما جاویدی، 
بعد از فیلم ســینمایی »سرخپوست«، 
ســریال آکتور دومین همکاری نوید 
محمدزاده با جاویدی است، کاراکتری 
که قرار است در کنار احمد مهرانفر پیش 
برود. بازیگری که او هم مدتی است در 
نمایش خانگی فعال شده و با »آکتور« به 

این جریان ادامه داده است.
فیلــم سرخپوســت نیــز که به 
کارگردانــی نیما جاویدی بود موفق به 
نامزدی در ۸ رشته جشنواره فیلم فجر 
و برنده جایزه ویژه هیئت داوران شــد. 
او برای فیلمنامه فیلم خورشید ساخته 
مجید مجیدی نیز برنده جایزه بهترین 
فیلمنامه از ســی و هشتمین جشنواره 

فیلم فجر شد.
نویــد محمــد زاده در آخریــن 
همکاری موفق خود با نیما جاویدی در 
سریال سرخپوست، در نقش جدی آن 
افسر عاشق و سخت گیر ظاهر شد. نوید 

محمدزاده پیش از بازی در سریال آکتور 
تجربه حضور در سریالی به کارگردانی 
هومن ســیدی را داشــت. او پیش از 
این هم بــا »قورباغه« در دنیای نمایش 
خانگی حاضر شــده بود، بازیگری که 
در تالش اســت تا در یک نقش تکرار 
نشود و ژانر ها و فضا های مختلف را در 
کنار هم تجربه کند. کاراکتر محمدزاده 
در سریال قورباغه با تمامی نقش هایش 

تفاوت دارد.
خالصه داســتان ســریال 

آکتور
داســتان »آکتور« درباره زندگی 
پر فراز و نشــیب چند بازیگر مستعد 
تئاتر اســت که بعد از پیشنهادی که به 
آن ها می شــود زندگی شان دستخوش 

ماجرا هایی پیچیده می شود.
ســریال اکتــور در مجموع ۲۵ 
قســمت دارد که از آذرماه سال ۱۴۰۰ 
پروژه تولید آن کلیــد خورد و در ابتدا 
قرار بود در پاییز ۱۴۰۱ پخش آن شــرع 
شــود که به دلیل شــرایط اجتماعی و 
اعتراضــات، روند تولیــد آن با تاخیر 
مواجه شــد و در نهایت اولین قسمت 

آن در پنج شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۱ از منتشر 
شــد، پس ســریال آکتور پنجشنبه ها 
ســاعت ۸ صبح در پلتفرم فیلیمو قابل 

مشاهده است.
ســریال  بازیگران  معرفی 

آکتور
در سریال ایرانی آکتور بازیگرانی 
توانمندی نظیر نوید محمدزاده، احمد 
مهران فــر، هســتی مهدوی فر، هومن 

برق نورد، ســها نیاستی، گالره عباسی، 
هانیه توسلی، مهراوه شریفی نیا و فریده 

سپاه منصور ایفای نقش کرده اند.
هانیه توسلی

هانیه توســلی متولــد ۱۷ خرداد 
۱۳۵۸ در همدان بازیگر ایرانی است. او 
دیپلم علوم تجربی دارد و فارغ التحصیل 
ادبیات فیلم نامه نویسی از دانشگاه آزاد 
تهران است. او از ۱۷ سالگی کار تئاتر را 

به صورت آماتور در همدان شروع کرد 
و عالقه مند به عکاسی و نقاشی است. 

هانیه توســلی اولین بار با یک فیلم 
کوتاه به نام روی جاده نمناک 

بــه کارگردانی مهدی کرم 
پور بازیگــری را تجربه 

کرد. او در پاییز ۱۳۷۹ با 
سریال »غریبه« وارد 

قاب تلویزیون شد 

و سرانجام سال ۱۳۸۰ با فیلم »شام آخر« 
تجربه حضور در ســینما را نیز بدست 
آورد. هانیه توسلی در رمضان سال ۹۶ 
با سریال »میوه ممنوعه« به کارگردانی 
حســن فتحی در کنار علی نصیریان، 
گوهــر خیراندیــش و امیر جعفری به 

شهرت رسید.
هستی مهدوی فر

هســتی مهدوی فر متولد ۲۱ آذر 
۱۳۷۰ در تهــران، بازیگــر اســت، او 
فارغ التحصیل لیسانس رشته گرافیک 

می باشــد، که با تلویزیون شروع کرد و 
حاال از چهره ها شخصی سینماست و 
بسیار به دیدن فوتبال و جام جهانی هم 

عالقمند است.
هســتی مهدوی با سریال سوت 
پایان به کارگردانی نیکی کریمی در سال 
۱۳۸۹ بازی در ســینما را تجربه کرد، تا 
اینکه ســال ۱۳۹۲ با سریال مادرانه در 

نقش رها به شهرت رسید.
هومن برق نورد

هومن برق نورد متولد ۵ دی ۱۳۴۸ 
در تهران، بازیگر سینما و 
تلویزیون است، او تا 

مقطع دیپلم رشــته برق درس خوانده 
اســت، فعالیت خود را با تئاتر شروع 
کرد ســپس وارد ساخت ساز موسیقی 
شد حاال از مشهورترین بازیگران طنز 

تلویزیون است.
هومــن برق نورد فعالیت خود را 
ســال ۱۳۶۹ وقتی ۲۱ ساله بود بدون 
تجربه قبلی از تئاتر شروع کرد، همچنین 
او از اواخــر دهــه ۷۰ تا مدت ها به کار 
ساخت سنتور، سه تار و تار مشغول بود. 
برق نورد سال ۱۳۷۴ وقتی ۲۶ ساله بود 
با ســریال »ابووهیب بهلول« وارد قاب 
تلویزیون شــد و با فیلم »یک تکه نان« 
سال ۱۳۸۳ در ۳۵ سالگی بازی در سینما 

را تجربه کرد.
عوامل پشت صحنه سریال آکتور:  
نویســنده و کارگردان: نیما جاویدی، 
تهیه کننــده: مجید مطلبــی، تدوین: 
عماد خدابخش، طــراح گریم: بابک 
اســکندری، موســیقی: رامین کوشا، 
طراح لباس: الهام معین، جلوه های 
ویژه: بیتا اخالقی، طراح گرافیک: 
مهــدی جوادی نســب ،عکاس: 

محمد بدرلو

گــروه فرهنــگ و هنر- 
»پاتان« جدیدترین فیلم شاهرخ 
خان با اکرانش در ۴ روز عنوان 
سریع ترین فیلم پرفروش ۲۰۰ 

کــروری برابر با ۲۰۰۰ میلیون روپیه 
یــا ۲۴.۵۴ میلیــون دالر هند را از آن 

خود کرد.
شــاهرخ خان با فیلم پرفروش 
»پاتان« سروصدا به پا کرد. با برآورد 
اولیه فروش روز شــنبه این فیلم که 
بیش از ۵۲ کرور است این فیلم در ۴ 

روز ۲۱۲ کرور فروش کرده  است.
پاتــان یک روز پیــش از روز 
جمهــوری هند، اکرانش را شــروع 
کــرد و در روز افتتاحیــه ۵۷ کرور 
فروخــت و حاال با محاســبه ۴ روز 
اکــران در مجموع، فیلــم به عنوان 
فیلمی که سریع تر از هر فیلم دیگری 
وارد کلوپ ۲۰۰ کروری ها می شود، 

شناخته شده است.
این فیلم اکشــن را ســیذارت 
آنانــد کارگردانــی کــرده و دیپیکا 
پادوکن، جان آبراهام، دیمپل کاپادیا 
و آشوتوش رانا دیگر نقش های مهم 

آن را ایفا  می کند.
در اکران های آزمایشی که از ۲۰ 
ژانویه شروع شده بود آنقدر تقاضای 
تماشــای فیلم زیاد بود که صاحبان 
سینماها در بســیاری از مناطق هند 
تصمیم گرفتند یک سانس صبح زود 

هم اضافه کنند.
این در حالی بود که در هفته های 
اخیــر فراخوان هایی بــرای تحریم 
اعتراضی علیه بازیگران فیلم شــکل 

گرفته بود.
این امر موجب شد تا چهره هایی 
چــون کاران جوهر در اینســتاگرام 
بنویســند: عشــق برای همیشــه بر 
نفرت غلبه می کند. آنوشکا شارما هم 
نوشت: شاهرخ خان انتظاری طوالنی 
بــود اما فقط تو می توانســتی چنین 
کاری انجام دهی! این ارقام افتتاحیه 
بــزرگ همه رکوردها را شکســت.

کنگانا نیز به تازگی به بالیوود هشدار 
داده بود که سیاست را وارد موفقیت 
»پاتان« نکند و به سادگی از موفقیت 

فیلم لذت ببرد.
با موفقیــت این فیلم تاکیدهای 
زیادی شــده که هندوها و مسلمانان 

شاهرخ خان را به یک اندازه دوست 
دارند و تمایــالت مبنی بر بایکوت 
نمی تواند به فیلم های بالیوود آسیب 
برساند.شــاهرخ خان آخرین بار در 
فیلم »صفر« در ســال ۲۰۱۸ در نقش 

اصلی ظاهر شده بود.
»پاتان« که با هزینه ۲۵۰ کروری 
)۳۰.۶۷ میلیون دالری( تولید شــده، 
موفق شــد تــا رکوردهــای »کی.

جی.اف: بخــش ۲« در افتتاحیه اش 
را هم بشکند که در نهایت چهارمین 
فیلــم هندی پرفــروش تمام دوران 
و دومیــن فیلم پرفروش هند شــد 
 و دنبالــه آن در دســت ســاخت 

است.

گروه فرهنــگ و هنر- هم زمان 
با رونمایــی از لوگو فیلم ســینمایی 
»کــت چرمی« به کارگردانی حســین 
میرزامحمدی، این اثر آماده نمایش در 
چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم 

فجر می شود.
فیلم ســینمایی »کت چرمی« به 
کارگردانــی حســین میرزامحمدی و 
تهیه کنندگی کامران حجازی از تازه ترین 
محصــوالت بنیاد ســینمایی فارابی و 
موسســه ایوان آفرینش، مراحل تولید 

خود را به پایان رســاند تا با رونمایی از 
لوگو موشن فیلم، برای حضور در چهل 
و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 

خود را آماده کند.
کامران حجازی تهیه کننده »کت 
چرمی« ســال گذشته با »مرد بازنده« را 
در چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور 
داشــت و محمدحســین مهدویان به 
عنوان مشــاور کارگردان این پروژه را 
همراهــی کرده و قصــه »کت چرمی« 
توســط مسعود هاشمی نژاد به نگارش 

درآمده است.
در خالصــه داســتان ایــن فیلم 
سینمایی آمده است: »گاهی وقت ها باید 
بین مونــدن و رفتن، مردن رو انتخاب 

کرد…«
جــواد عزتی، صابر ابــر، گالره 
عباســی، با هنرمندی پانته آ پناهی ها، 
ستاره پســیانی، عباس جمشیدی فر، 
مائده طهماســبی، بهــزاد خلج، امین 
میری، محمد صدیقی مهر، آیدا ماهیانی، 
با معرفی ســارا حاتمــی و با حضور 

افتخــاری رویا تیموریان و ســیامک 
احصایی گروه بازیگران »کت چرمی« 

را تشکیل می دهند.
عوامل اصلی این فیلم ســینمایی 
عبارتند از مجری طرح: پیمان حجازی، 
مدیر فیلمبرداری: آرمان فیاض، تدوین: 
عماد خدابخش، آهنگســاز: مســعود 
سخاوت دوســت، مدیرتولید: پیمان 
حمیــدی، مدیر صدابــرداری: محمد 
شاهوردی، طراحی و ترکیب صدا: آرش 
قاســمی، طراح صحنه: بهزاد جعفری 

طــادی، طراح لباس: آرتا ماهان، طراح 
چهره پردازی: عباس عباسی، برنامه ریز: 
افشین رضائی، دستیار اول کارگردان: 
علیرضا هاشــمی، طــراح جلوه های 
ویژه بصری: امین پهلــوان زاده، طراح 
بدلکاری: امیرحسین خنجری، دستیار 
اول فیلمبردار: سعید خراسانی، جانشین 
تولید: فرامرز رضائی، دســتیار تولید: 
ســعیدرضا صاحبی، منشی صحنه: 
گل کوشان، عکاس: امید صالحی و 

مدیر تدارکات: محسن مقاره عابد.

آغاز پخش »آکتور« با حضور
 نوید محمد زاده و احمد مهرانفر

سریال آکتور یکی از جدیدترین عناوین شبکه نمایش خانگی است که توسط نیما جاویدی کارگردانی شده 
و هرهفته از پلتفرم فیلیمو عرضه می شود. در این سریال بازیگران مطرحی نظیر نوید محمدزاده، احمد مهرانفر و هومن 

برق نورد ایفای نقش کرده اند.

فیلمبرداری فیلم مشترک برد پیت و 
جورج کلونی شروع شد

گــروه فرهنگ و هنر- برد پیت و جــورج کلونی برای حضور در 
فیلمبرداری فیلم مشترکشان حاضر شدند.

برد پیت و جورج کلونی برای ســاخت فیلم »گرگ ها« در لوکیشن 
فیلم در نیویورک حاضر شــدند.»گرگ ها« اولیــن تجربه همکاری آنها 
پس از سال هاســت که اپل موفق شــد تا امتیاز آن را در رقابت شــدید 
بــا دیگر اســتودیوها به دســت آورد. این فیلم را جان واتس ســازنده 
»مــرد عنکبوتــی« کارگردانی می کند.به دســت آوردن امتیــاز این فیلم 
 یکــی از مهم تریــن جدال هــای کمپانی های بزرگ در ســال گذشــته 

بود.
واتس مسئولیت نوشتن فیلنامه را هم برعهده داشته است. گفته شده 
»گرگ ها« درباره دو دالل است که هر دو برای یک پروژه استخدام شده اند 

و با هم رقابت می کنند.امی ریان دیگر بازیگر این فیلم است.
فیلمبــرداری ایــن فیلــم در محلــه هارلــم نیویــورک شــروع 
 شــد و ایــن دو در هوایــی بارانــی ســاعت ها در برابــر دوربیــن 

بودند.
فیلمبرداری این شب که هر دو با لباس هایی کاماًل شبیه هم در برابر 

دوربین رفتند در محله چینی ها انجام شد.
پیت ۵۹ ساله و کلونی ۶۱ ساله دوستی نزدیکی با هم دارند و مدت ها 
دنبال پروژه مشترکی برای کار با یکدیگر بودند. این دو در کنار جان واتس 
تهیه کننــده فیلم هم هســتند.پیت و کلونی بعد از کمدی »بعد از خواندن 
بسوازن« برادران کوئن در سال ۲۰۰۸ دیگر در کنار هم بازی نکرده بودند.
این دو در »۱۱ یار اوشن« در سال ۲۰۰۱، »۱۲ یار اوشن« در سال ۲۰۰۴ و 
»۱۳ یار اوشن« در سال ۲۰۰۷ به کارگردانی استیون سودربرگ هم با هم 
بــازی کرده بودند و برد پیت حضور کوتاهی هم در »اعترافات یک ذهن 
خطرناک« فیلم جاسوسی محصول ۲۰۰۲ اولین تجربه کارگردانی جورج 
کلونی داشت.»گرگ ها« قرار است در اپل تی وی به نمایش درآید و هنوز 

چیزی درباره زمان اکران آن گفته نشده است.

داســتان »آکتور« درباره زندگی پر فراز و نشــیب چند بازیگر مستعد تئاتر است که بعد 
از پیشــنهادی که به آن ها می شود زندگی شان دســتخوش ماجرا هایی پیچیده می شود.

شاهرخ خان با »پاتان« رکورد شکست

گاهی باید مردن رو انتخاب کرد!

پشت بازار زیتون، جنب نمایشگاه اتومبیل پارس
07644420447 -  8       09347686623 - 09347682323

رستوران سنتى عمارت  کیش
«ارسال سراسر جزیره»   (با مدیریت کوه سنگى سابق جنب بازار پردیس)  

@emarat.restaurant.kish
@emarat.restaurant.kish

تخفیف

کیشوندى
20%

ویژه کودک و نوجوان
پسربچه را به کفشش برسان.

بچه های جزیره

 

 

 

  

09347680714

شعرسرگرمی

سه شنبه 11 بهمن 1401 ، 9 رجب 1444 ،31 ژانویه 2023، شماره 4145

حسام و غزاله عزیز
نهم بهمن روز تولد 

»کژال«زیباروی سیاه چشم 
دوست داشتنی و عزیز را به شما 
تبریک می گوئیم و بهترین ها را 

برای » او « آرزومندیم
  آنی تا- یوسف - آنی سا


