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بری کیوگان به گالدیاتور۲ پیوست»مکعب« در ژاپن  جان گرفتهمبازی  دوباره۲ رفیق »کارآگاه واقعی« 
اپل ســریالی کمدی با بازی متیو مک کانهی و وودی هارلســون 
می ســازد. 2 رفیق »کارآگاه واقعی« یک بار دیگر در کنار هم جلوی 
دوربین می روند و این بار در یک کمدی که خالق آن دیوید وست رید 

است، بازی می کنند.
این سریال 10 قسمتی که هر اپیزود آن نیم ساعته است به نوعی 
این دو بازیگر را در نقش های خودشان جلوی دوربین می برد و داستان 
2 دوست اســت که همراه خانواده های شان ســعی دارند در مزرعه 
مک کانهی در تگزاس زندگی کنند و نزدیکی زیادی این دوستی را در 
معرض آزمایش قرار می دهد. این خبر درست زمانی مطرح شد که اپل 
تی وی و اسکای دنس از یک پروژه جدید با نام »جایزه دروازه بزرگ« 

که توسط رید ساخته می شود خبر دادند.
مک کانهی و هارلســون در سال 2014 در ســریال تحسین شده 
»کارآگاه واقعی« در اچ بی او در کنار هم دیده شدند و هر 2 برای ایفای 

نقش های خود نامزدی امی در نقش اصلی درام را کسب کردند./مهر

برداشت جدید از »مکعب« ساخته یاسوهیکو شیمیزو به زودی 
دیده می شود. برداشت این کارگردان ژاپنی از فیلم اصلی کانادایی 
به کارگردانی وینچنزو ناتالی صورت گرفته که در ســال 1997 

اکران شد.
تهیه کننده ژاپنی گفته نســخه جدید به نسخه اصلی احترام 
می گذارد. داستان این فیلم درباره گروهی است که خود را در پیچ 
 و خم های سادیستی گرفتار می بینند و نمی توانند به خاطر بیاورند 
چگونه به آنجا راه یافته اند. آنها در حالی که مواد مخدر دریافت کرده 
بودند، گیج و ســردرگم از خوابی که نمی دانند از کجا شروع شده 
بیدار شــده اند و خود را در اتاقی مرموز می یابند که روی دیوار آن 
رمزی ناآشنا نوشته شده است و در حالی که سعی می کنند راهی 

برای فرار بیابند با تله های مرگباری روبه رو می شوند.
این فیلم قرار اســت از 11 آوریل در شــبکه استریم ترسناک 

»کرایم باکس« در دسترس باشد./مهر

»گالدیاتور 2« از بازی بری کیوگان بازیگر برنده بفتای امســال 
بهره می گیرد. بازیگر »اشباح اینیشرین« در حال مذاکره است تا به 

»گالدیاتور« جدید و بدون عنوان ریدلی اسکات بپیوندد.
بری کیوگان که برای بازی در »اشباح اینیشرین« نامزدی اسکار 
2023 و گلدن گلوب را کسب کرد و جایزه بفتا را برای بهترین بازیگر 
نقش مکمل برد، در این فیلم در کنار پل مسکال بازی خواهد کرد که 
دیگر بازیگر جوان امسال بود که او هم نامزدی اسکار 2023 را کسب 

کرده است.
»گالدیاتور« جدید در ادامه فیلم پرفروش اصلی که سال 2000 
اکران شد و 12 نامزدی اسکار کســب کرد و ۵ جایزه از جمله جایزه 
بهترین فیلم را برد و 4۶0 میلیون دالر در باکس آفیس فروخت ساخته 

می شود. ریدلی اسکات کارگردان و تهیه کننده این فیلم است.
پارامونت تاریخ اکران این فیلم که دیوید اسکارپا در حال نوشتن 

فیلمنامه آن است را 22 نوامبر 2024 اعالم کرده است./مهر

با اعالم اولین آمار فروش فیلم های اکران 1402، »فسیل« با فروش ۵22 میلیون تومانی از سه فیلم دیگر 
پیشی گرفت. از آغاز اکران این فیلم ها تاکنون که روز چهارشنبه بود  ولی  تاریخ اکران همه آن ها در سامانه 
سمفا )سامانه مدیریت فروش و اکران( 2۵ اسفند درج شده است، خرید بلیت فیلم »بچه های طوفان« در 
سامانه های فروش آنالین و فیلم »فسیل« هم در روزهای اول اکران نوروزی پرفروش شده است. »فسیل« 
۵22 میلیون تومان، »غریب« 93 میلیون تومان، »عروس خیابان فرشته« 2۵ میلیون تومان و »بچه های 
طوفان« که فعال فقط پنج سالن را در اختیار دارد، 400 هزار تومان فروش داشته اند.  با شروع اکران این چهار 

فیلم در سامانه سمفا صفحه فروش سینمای ایران در سال 1402 باز شده است./ایسنا

در لحظه تحویل سال نو، نمایش تلفیقی رادیویی و انیمیشن »بهترین حال« به روی آنتن رادیو نمایش 
می رود و همزمان نسخه تصویری آن از سایت رادیو نمایش و نرم افزار کاربردی ایران صدا قابل تماشا است.

داریوش شهبازی کارگردان و تهیه کننده »بهترین حال« در این باره گفت: در این اثر سعی بر این است 
نمایش رادیویی را به شیوه ای نوین به مخاطب ارائه دهیم تا حس یک نمایش رادیویی به مخاطب القا شود.

شهبازی تأکید کرد: این اثر طی تجربه ای تازه در ژانر نوپدید، میان رشته ای و صداپایه ای رادیو پالس 
و با محوریت رادیو تئاتر در دو قالب صوتی و تصویری در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش 

به تولید رسیده است./مهر

بهترین حال در شبکه نمایش»فسیل« در شروع اکران نوروزی در صدر قرار گرفت 

دبیر ویراستار دبیر تحریریه معاون سردبیر سردبیر صفحه آرا ساعت پایان  ساعت شروع

کارگردان »بچه هــای طوفان« گفت: »بچه های طوفــان« یک فیلم کودک و 
نوجوان و قهرمانانه است. بعضا فیلم های قهرمانانه ما می خواهد به سینمای هالیوود 
نزدیک باشند و به همین دلیل فیلم آن طور که باید از آب درنمی آید. به همین دلیل 
من سعی کرده ام یک کار رئال در فضای شهرستان و با یک موضوع روزانجام بدهم.

صادق دقیقی در ادامه گفت: تقریبا تمام بخش های فیلم در فضای باران و سیل 
است. شاید بتوان گفت بارانی ترین فیلم تاریخ سینمای ایران است.

او ادامه داد: »بچه های طوفان« فضای قهرمانانه و عاشقانه و معماگونه دارد. ما در 
بستر سیل و بحران قصه ای را پیش برده ایم تا این سوال ها را ایجاد کنیم که در زمانی 
که همه مردم گرفتار یک بحران شده اند؛ آیا در این گرفتاری، عشق می تواند شکل 
بگیرد؟ این کارگردان خطاب به مخاطبان سینما گفت: می دانم درحال حاضر مردم 
در شرایط روحی و اقتصادی بدی هستند و بیشتر نیاز به تماشای فیلم های کمدی 
دارند، اما امیدوارم در کنار تماشــای فیلم های کمدی، این فیلم  کودک قهرمانانه 
را هم ببینند تا کودکان فقط پشت سیستم کامپیوتر ننشینند، با تماشای فیلم در 

عمل قرار بگیرند و همذات پنداری کنند. 
صادق دقیقی با اشاره به جوایز »بچه های طوفان« گفت: این فیلم در بسیاری 
از جشنواره های داخلی و خارجی نیز دیده شده و جایزه گرفته است. حاال باید دید 
که آیا مردم این فیلم را دوست دارند یا نه. متاسفانه جریان بدنه سینما معموال با 
سینمای کودک مخالف است. این سبک از فیلم ها تقریبا از دهه 90 تقریبا مشکل 
داشته است. البته عوامل زیادی موجب شده که سینمای کودک به اینجا رسیده اما 

خداروشکر هنوز یک کورسوی امیدی هست./صباخبر

بدنه سینما با سینمای کودک مخالف است!


