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سینمای جهان

ابتالی ادریس البا به کرونا
ادریس البا بازیگر  ۴۷ساله انگلیسی نیز اعالم
کرد نتیجه آزمایش کرونای او مثبت بوده است.
به گــزارش ایسنا ،ایــن بازیگر سینما ،تئاتر و
تلویزیون در پیامی که در صفحه توئیتر خود
منتشر کــرد نوشت که هنوز هیچ نشانهای از
بیماری ندارد اما از روز جمعه که نتیجه آزمایش
کرونای او مثبت اعالم شده در قرنطینه به سر
میبرد .او همچنین از مردم درخواست کرد نکات
بهداشتی ،شستن دستها و ماندن در خانه را
جدی بگیرند چرا که مبتالیانی بدون نشانه چون
خودش همه جا هستند.
ادریس البا که سابقه بازی در فیلمهایی چون
«بازندهها»« ،سارقان»«،حاشیه اقیانوس آرام»،
«عمل بد» و «فراتر از پیشتازان فضا» را در کارنامه
سینمایی خود دارد ،اضافه کرد« :نگاه کنید امروز
در یک دنیای جدا زندگی میکنیم ،اما اکنون
زمان اتحاد و فکر کردن به یکدیگر است و مردمان
بسیاری هستند که زندگی آنها تحت تاثیر قرار
گرفته است ».پیش از این تام هنکس و همسرش
ریتا ویلسون نیز اعالم کردند که در استرالیا به
ویروس کرونا مبتال شدهاند.

چهره ها و خبر ها
داود میرباقری تصویربرداری
فاز اول سریال «سلمان فارسی»
را که شامل  140دقیقه زمان
مفید است ،به پایان رساند .هنوز
زمانی برای آغاز تصویربرداری
فاز دوم این مجموعه اعالم نشده است.

«خونهبازی» با رامبد  ،نقاشی درکالس بامشاد
هنرمندان در روزهای خانهنشینی اقدامات خالقانه و جالبی در فضای مجازی انجام دادهاند

مائده کاشیان  -از زمانی که خطر ویروس
کرونا روی زندگی مــردم سایه انداخت ،در
بسیاری از برنامههای تلویزیونی ،تغییر و
تحوالت مهمی ایجاد شد و تصویربرداری
تــعــدادی از ســریــالهــا و فیلم بـــرداری آثــار
سینمایی متوقف و شرایط از حالت عادی
خـــارج ش ــد .در ای ــن وضــعــیــت بــســیــاری از
هنرمندان پوسترهایی در صفحه شخصی
خود در اینستاگرام منتشر و مردم را به ماندن
در خانه تشویق کردند .تعدادی از خوانندگان
کنسرت زنده در فضای مجازی برگزار کردند
و بعضی از هنرمندان هم در راســتــای این
اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع
ویروس و اثرگذاری بر مردم ،کارهای خاص و
متفاوتی انجام دادند.
▪مرضیه برومند

معرفی بدترینهای  2019سینما
جایزه تمشک طالیی که به معرفی بدترینهای
سال میپردازد ،برندگان خود را شناخت.
به گــزارش مهر ،در حالی که مراسم معرفی و
اهدای جوایز برندگان تمشک طالیی ۲۰۲۰
به دلیل ویــروس کرونا شنبه شب برگزار نشد،
اکنون اسامی برندگان این جایزه اعــام شده
است .به جای اعالم اسامی در برنامهای که قرار
بود به صورت مستقیم پخش شود ،شب گذشته
چهلمین دوره تمشک طالیی در یک کنفرانس
مطبوعاتی برندگانش را معرفی کرد .همانطور
که انتظار میرفت فیلم موزیکال «گربهها» جوایز
این دوره را جارو کرد و جوایز بدترین فیلم ،بدترین
بازیگر مکمل مرد و زن برای جیمز کوردن و ریبل
ویلسون ،بدترین گروه بازیگران ،بدترین فیلم
نامه و بدترین کارگردان برای تام هوپر به این فیلم
تعلق گرفت« .رمبو :آخرین خون» هم دو جایزه
برد که شامل بدترین بازسازی یا فیلم ادامــه و
بیتوجهی بیپروا به زندگی انسا نها و اموال
عمومی بــود .جان تراولتا هم بینصیب نماند
و جایزه بدترین بازیگر مرد سال دو فیلم «رنگ
تجاری» و «متعصب» را دریافت کرد .هیالری
داف نیز جایزه بدترین بازیگر زن را برای «تسخیر
شارون تیت» برد .ادی مورفی هم که همیشه از
چهر ههای منتخب تمشک طالیی اســت ،این
جایزه را در بخش بدترین نجا تدهنده برای
«دولمایت اسم من است» دریافت کرد.

در کنار اقداماتی که هنرمندان برای تزریق
انرژی مثبت و حال خوب به مردم در قرنطینه،
انجام میدهند ،برخی از آن ها هم برای
کمک به تجهیز کادر درمان کارهایی انجام
میدهند .یکی از ایــن هنرمندان مرضیه
برومند اســت .او روز گذشته در گفتوگو با
ایسنا ،دربــاره یک اقــدام جمعی موثر ،برای
آمـــاده کــردن تجهیزات ویــژه کــادر درمــان
صحبت کــرده و گفته اســت کــه تــعــدادی از
هنرمندان نمایش عروسکی ،در ساختمان
خانه عروسک مشغول آمــاده کردن محافظ
صورت برای پزشکان هستند .او پیش از این
اقدام ،به همراه دوستان نزدیکش ،در پویش
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«یادا» به معنی یاران درمانگران ایران ،اقالم
مورد نیاز پزشکان مانند ماسک را تهیه و به آنان
اهدا کردهاند .اقدامات آنها تحت نظر ستاد
ملی مقابله با کرونا انجام میشود.
▪رخشان بنیاعتماد

رخشان بنیاعتماد نیز در پویش «یــادا» به
همراه دیــگــران ،در حــال جــمـعآوری کمک
نقدی مردمی بــرای یــاری رساندن به کادر
درمــانــی اســت و با اعــام شماره حساب ،از
مردم خواسته تا به صورت نقدی کمک کنند.
او دوشنبهشب با انتشار پستی در اینستاگرام
خود نوشته است که حساب شخصی او مسدود
شده و برای دریافت کمکهای مالی مردم،
شماره حساب جدیدی را اعالم کرده است.
▪رامبد جوان

رامبد را با اید ههای خالقانه و حرکتهای
متفاوت میشناسیم .او که ایــن روزهــا در
قرنطینه خانگی به سر میبرد ،هرشب در
فضای مجازی برنامهای به نام «خونه بازی»
را بــرای کاربران آمــاده میکند .معمو ًال در
هرکدام از قسمتهای این برنامه مجازی،
شرکتکنندگان «خــنــدانــنــد هشــو» ،گــرو ه
موسیقی ،خواننده ،پزشک و روان شناس،
حضور دارند و استندآپ و موسیقی اجرا یا به
مردم توصیههای پزشکی میکنند .هرکدام
از کسانی که در «خونه بــازی» میبینیم ،به
صــورت جداگانه ویدئوی مربوط به خود را
ضبط میکنند و بعد همه ویدئوها در قالب یک
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قسمت «خونه بازی» جمع میشوند .رامبد
جوان هرشب ساعت  21در الیو اینستاگرام
خ ــود ،ایــن ویــدئــوهــای  40دقــیــقـهای را به
اشتراک میگذارد .تا به حال  12قسمت از
این برنامه مجازی منتشر شده و هانا کامکار،
پازل بند ،هومن گامنو ،گرشا رضایی و علیرضا
شیری از شخصیتهایی هستند که در آن
حضور داشتهاند.
▪بابک حمیدیان و جواد رضویان

بابک حمیدیان ،جواد رضویان ،بهروز شعیبی،
مسعود فروتن و دکتر علیرضا یارقلی ،با حضور
در یک ویدئوی تقریبا  2دقیقه ای ،دربــاره
جدی گرفتن خطر کرونا هشدار دادند و سعی
داشتند به مردم در این زمینه تلنگر بزنند .در
ابتدای ویدئو که مثال زمان آن اردیبهشت 99
است ،بابک حمیدیان ،بهروز شعیبی و مسعود
فروتن ،وانمود می کنند مبتال شدهاند .بعد از
آن جــواد رضویان با حسرت می گوید کاش
زمان به اسفند  98برمیگشت و دوستانش به
این بیماری مبتال نمیشدند ،ناگهان زمان به
عقب برمی گردد و شخصیتهایی که در این
ویدئو حضور دارند ،هرکدام در صحبتهای
کوتاهی از مردم میخواهند بیماری را جدی
بگیرند و با اقدامات پیشگیرانه ،از فرصت
استفاده کنند تا به سالمت وارد سال جدید
شوند.
▪رضا شفیعیجم

یکی دیگر از کارهای جالب و خوب در روزهای

قرنطینه مربوط به اقــدام رضــا شفیعیجم
است .او در صفحه اینستاگرام خود ویدئویی
منتشر کرده و خبر از آموزش نقاشی در صفحه
شخصیاش داده اســت .او بــرای اعــام این
موضوع ویدئوی بامز های از خودش منتشر
کــرده که در آن به سبک فیلمهای صامت
قدیمی ،صحبت نمیکند و با نقاشی سبیل
روی صورت خودش ،به تخته سیاهی که روی
آن با غلط امالیی نوشته «تدریث نغاشی»
اشـــاره مـیکــنــد .رضــا شفیعیجم دربـــاره
جزئیات کــارش این گونه توضیح میدهد:
«تو این ایام ،یه چیزایی (نقاشی) که بلدم رو به
خواهر و برادرای گلم یاد میدم».
▪منصور ضابطیان

منصور ضابطیان هم با حضور در ویدئوی
کوتاهی ،از مردم میخواهد که نوروز امسال
به سفر نروند .منصور ضابطیان در این ویدئو
اشاره میکند که برخالف سالهای گذشته
امسال تصمیم گرفته در تهران بماند و از خانه
بیرون نیاید .او در ابتدای ویدئو هم با جمالت
امیدبخشی میگوید :همیشه برای سفر رفتن
ابتدا باید رویای آن سفر را در سر داشته باشید،
پس روزهای قرنطینه را با رویای سفری که به
زودی خواهید رفت ،سپری کنید .برای تبلیغ
«سفر ممنوع» ،منصور ضابطیان بهترین گزینه
است ،چون او تجربیات زیادی در جهانگردی
دارد و شنیدن این توصیهها از زبان او که مانند
بسیاری از مــردم ،سفر امسالش لغو شده
تاثیرگذار خواهد بود.

محمدرضا گــلــزار بــه تازگی
قطعه جدیدی به نام «ساحل»
را منتشر ک ــرده اس ــت .او در
ما ههای گذشته حضور فعالی
در عرصه موسیقی داشته و تور
کنسرتهایش را در ایران و اروپا برگزار کرد.
پریناز ایزدیار با بازپخش سریال
«زمــانــه» به کــارگــردانــی حسن
فتحی ،به تلویزیون آمده است.
این سریال هر روز ساعت  16از
شبکه آیفیلم روی آنتن میرود.
ایزدیار با این مجموعه به شهرت رسید.
پــژمــان جمشیدی در برنامه
رادیویی «پشت صحنه» ،درباره
تــوقــف فعالیتش در فضای
مجازی گفته :در اینستاگرام
نــم ـیتــوانــی خـــودت بــاشــی و
گاهی به دلیل فشارها باید درباره موضوعی که
از آن اطالع نداری هم پست بگذاری.
بهرام افشاری مشغول بازی
در سریال «پایتخت  »6است
و جمعهشب با این مجموعه به
تلویزیون میآید .او همچنین
ســریــال «دل» را در نمایش
خانگی دارد که قسمت جدید آن بعد از تعطیالت
منتشر میشود.
شبنم فرشادجو در اینستاگرام
نوشته :پس از گذشت ماهها از
اجرای تئاتر «اختراع والس»،
دستمزدش را دریافت نکرده
و از تهیهکنندگان شکایت
خواهد کرد .او در این تئاتر با حسن معجونی
همبازی بود.

