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پایان مراحل فیلم برداری فصل دوم سریال »ریچر«»مدیر شب« برمی گرددروبن اوستلوند رییس داوران کن ۲۰۲۳ شد
روبن اوستلوند ســازنده »مثلث غم« و برنده 2 نخل طال، امسال 
ریاست هیات داوران جشنواره فیلم کن را برعهده خواهد داشت. وی 
پس از اینگرید برگمن که سال 1۹۷3 این مسئولیت را برعهده داشت، 
اولین سوئدی است که این جایگاه را کســب می کند. به این ترتیب 
اوستلوند روی ابرهاست. وی با »مثلث غم« طنزی درباره سرمایه داری 
که در آن وودی هارلسون، هریس دیکنسون، دالی دی لئون و چارلبی 
دین فقید بازی کرده اند سال پیش جایزه نخل طالی بهترین فیلم کن 
را برد و پس از »مربع« فیلمی در هجو دنیای هنر در سال 201۷ این 
موفقیت را برای بار دوم تجربه کرد. اوستلوند پس از اینگرید برگمن 
که سال 1۹۷3 عنوان اولین رییس سوئدی داوران کن را کسب کرد، به 
این سمت انتخاب شده است. وی پس از فرانسیس فورد کاپوال و امیر 
کوستوریکا، سومین برنده نخل طالیی است که ریاست هیات داوران 
را برعهده دارد. کن فهرست حاضران در رقابت 2023 را اواسط آوریل 

اعالم خواهد کرد. /مهر

در حالی که ۶ سال از ساخته شدن سریال کوتاه و موفق »مدیر 
شــب« می گذرد فصل دوم آن با بازی تام هیدلســتون ساخته 
می شود. این سریال محبوب که با اقتباس از رمان جاسوسی جان 
لوکاره در سال 1۹۹3 ساخته شد، بار دیگر با همکاری پرایم ویدئو 
و بی بی سی ساخته می شود و هیدلســتون در نقش جاناتان پاین 
برمی گردد. فصل دوم اواخر سال 2023 در لندن و آمریکای جنوبی 
فیلمبرداری خواهد شد گرچه بی بی سی و آمازون به صورت رسمی 
سفارش ساخت آن را هنوز نداده اند، اما به نقل از یک منبع داخلی 

ساخت 2 فصل دیگر از آن مدنظر است.
گفته شده دیوید فار که فصل اول را نوشته بود برای فیلمنامه 
فصل دوم انتخاب شده است. این سریال موفق به کسب 2 جایزه 
امی و 3 گلدن گلوب شــده بود. اوایل همین ماه اقتباس هندی از 
این سریال با بازی آدیتیا روی کاپور در نقش پاین در دیزنی+ پخش 

شد./مهر

آلن ریچسون در اینســتاگرام از پایان مراحل فیلم برداری فصل 
دوم سریال »ریچر« شبکه آمازون پرایم ویدیو خبر داده است. نظر به 
اینکه فیلم برداری فصل 2 در اوایل سال 2023 به اتمام رسید، احتماال 
طرفدارها باید در پایان ســال منتظر پخش آن باشند. با اینکه هنوز 
چیزی مشخص نیست، اما اگر همه ی موارد طبق برنامه پیش برود، 
انتظار می رود که فصل آتی در ماه نوامبر یا دسامبر به نمایش درآید. 
سریال »ریچر« با همکاری مشترک شرکت آمازون، بخش تلویزیونی 
شرکت اســکای دنس و بخش تلویزیونی شــرکت پارامونت ساخته 
 Jack می شود. فصل اول سریال به وقایع نخستین رمان مجموعه ی
Reacher با نام »قتلگاه« می پردازد. دیوید الیسون، دانا گلدبرگ و 
مارسی راس از شرکت اسکای دنس درکنار لی چایلد، دان گرینجر، 
اسکات سالیوان و کریستوفر مک کواری وظیفه ی تهیه کنندگی اجرایی 
سریال ریچر را برعهده دارند. مجموعه کتاب های جک ریچر نوشته  لی 

چایلد تاکنون بیش از 100 میلیون نسخه فروش داشته است./زومجی

سوینا )ســینمای نابینایان( نسخه ویژه نابینایان ســریال »آکتور« به کارگردانی نیما جاویدی را با 
صدای محسن بهرامی منتشر می کند. با همکاری گروه سوینا و پلتفرم پخش کننده سریال »آکتور«، 
اولین قسمت نسخه ویژه نابینایان این سریال روز پنجشنبه یازدهم اسفند ماه، در دسترس مخاطبان و 
عالقه مندان قرار می گیرد. تهیه کنندگی »آکتور« به عهده مجید مطلبی است و چهره هایی چون نوید 
محمدزاده، احمد مهرانفر، هستی مهدوی، هومن برق نورد، گالره عباسی، هانیه توسلی، مهراوه شریفی نیا، 
سها نیاستی و ... در این ســریال ایفای نقش کرده اند. پژمان تیمورتاش متن روایت نسخه نابینایان این 

سریال را نوشته و بر ضبط آن نیز نظارت کرده است. /ایسنا

پوستر جدید سریال »کتونی زرنگی« به کارگردانی علی مالقلی پور که از تولیدات باشگاه فیلم سوره است 
و از دوشنبه 1۷ بهمن  روانه پخش از شبکه 3 سیما شده است، منتشر شد. سریال »کتونی زرنگی« که از 
شنبه تا چهارشنبه ساعت 20:4۵ از شبکه سه سیما پخش می شود به نیمه  پخش رسیده است و به همین 
بهانه از پوستر جدید این سریال رونمایی شد. هدایت هاشمی، افسانه چهره آزاد، ملیکا شریفی نیا، زنده یاد 
علی سلیمانی، امیرحسین صدیق، جواد پورزند، محمود جعفری، شاپور کلهر و علیرضا جعفری مصطفی 
ساسانی از بازیگران اصلی این سریال هستند و نویسندگی این سریال بر عهده محسن ملکی است. این سریال 

از تولیدات باشگاه فیلم سوره در سال 13۹8 بوده که پس از سه سال شرایط پخش آن فراهم شده است./مهر

یوسف بچاری تهیه کننده »نقد سینما« درباره این برنامه که به شکل روتین 
و هفتگی روی آنتن شبکه چهار ســیما می رود و تمایزهای آن با ویژه برنامه 
جشنواره فجر بیان کرد: بخش هایی به برنامه اضافه شده است؛ بخش آموزش 
یکی از این آیتم ها است که تصمیم داریم یکی از چهره های شناخته شده در 
عرصه فیلمسازی در هر قسمت تکنیک های سینمایی را شرح دهد و یا به نوعی 

انتقال تجربه باشد.
وی ادامه داد: در قسمتی از برنامه معرفی کتاب داریم و احتماالً نویسنده های 

این آثار هم در بخش کوتاهی درباره کتاب هایشان صحبت می کنند.
این تهیه کننده درباره تمرکز این دوره از »نقد سینما« درباره سینمای جهان 
عنوان کرد: در قسمت های پیش رو سینمای بین الملل را داریم و در بخش ثابتی 
هم به سینما و هم سریال های خارجی می پردازیم و هر اثری که در مقطعی بیشتر 
مورد توجه قرار می گیرد نقد می شود که آرش خوشخو و محمدرضا مقدسیان 

منتقدین ثابت این بخش هستند.
بچاری با اشاره به میز ثابت گفتگو عنوان کرد: از دیگر تفاوت های برنامه نسبت 
به ویژه برنامه جشنواره فجر »میز گفتگو« است که بحث های نظری سینما به طور 
عام در آن مطرح می شود که از صاحب نظران تا نویسندگان و استادان دانشگاه 

در ان حضور دارند.
بچاری در پایان بیان کرد: ما قرار است نمایی از جدیت و اهمیت سینما را به 
مخاطب حرفه ای نشان دهیم و این عرصه را برایشان به عنوان یک هنر صنعت 

معرفی کنیم.
برنامه »نقد سینما« با مشارکت سازمان سینمایی سوره تولید می شود و جمعه 

شب ها ساعت 22:۳۰ روی آنتن شبکه چهار سیما می رود./مهر

انتقال تجربه سینمایی با فیلمسازان مطرح

پوستر جدید »کتونی زرنگی« منتشر شدنسخه ویژه نابینایان سریال »آکتور« منتشر می شود


