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مدیرگروهفرهنگوادبشبکهچهاراستعفاکردبازیگرفیلمهای»درخشش«و»بلیدرانر«درگذشتمدالآزادیکاخسفیدبهدنزلواشنگتناهدامیشود
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، دیروز )جمعه، 10 تیر( نام 1۷ نفری 
را که امسال این مدال را دریافت خواهند کرد، اعالم کرد. این مدال به صورت 
ساالنه به چهره هایی اهدا می شود که روی جامعه، فرهنگ و سیاست آمریکا 
یا صلح جهانی تاثیرگذار بوده اند. مدال های آزادی آمریکا ژوئیه هرسال در کاخ 
سفید به گردن چهره های منتخب آویخته می شود. واشنگتن تنها چهره از 
حوزه بازیگری و صنعت سرگرمی است که امسال این مدال را دریافت می کند. 
استیو جابز، جان مک کین و ریچارد ترومکا از دریافت کنندگان پیشین این 
مدال هستند.  دنزل واشنگتن یکی از شناخته شده ترین بازیگران، کارگردانان 
و تهیه کنندگان نسل خود است. وی در طول فعالیت هنری خود دو جایزه 
اسکار دریافت کرده و ۸ بار دیگر نامزد دریافت این جایزه معتبر سینمایی 
شده است. واشنگتن تنها چهره از حوزه بازیگری و صنعت سرگرمی است که 
امسال مدال آزادی کاخ سفید را  از دیگر دستاوردها و افتخارات این بازیگر ۶۷ 
ساله می توان به دریافت جایزه تونی برای بهترین های تئاتر و جایزه یک عمر 

دستاوردهای هنری گلدن گلوب اشاره کرد./خبرگزاری مهر

جو تارکل بازیگر پرکار نقش های کناری که برای بازی در فیلم 
های »درخشــش« و »بلیدرانر« شناخته می شــد، روز دوشنبه 
2۷ ژوئن در بیمارستان ســنت جان در سانتا مونیکای کالیفرنیا 
درگذشت. نماینده این بازیگر این خبر را تایید کرد. تارکل هنگام 
مرگ ۹4 ساله بود. تارکل بازیگری پرکار با بیش از 100 ایفای نقش 
در فیلم ها و سریال های مختلف تلویزیونی بود که بیشتر برای نقش 
های مکملش در سه فیلم اســتنلی کوبریک از جمله اولین فیلم 
بلند این کارگردان یعنی »قتل« و همینطور »راه های افتخار« و 
»درخشش« شناخته می شد. این بازیگر همچنین نقش برجسته 
کاراکتر الدون تایرل خالق عجیب و غریب ریپلیکنت ها را در فیلم 
»بلید رانر« اثر ریدلی اسکات محصول 1۹۸2 برعهده داشت. تارکل 
در سال 1۹2۷ در بروکلین نیویورک متولد شد. او در 1۷ سالگی 
به ارتش ایاالت متحده آمریکا پیوست و در جنگ جهانی دوم در 

اروپا خدمت کرد.

محمد امین نوروزی مدیر گروه فرهنگ و ادب شبکه چهار تلویزیون 
از سمت خود استعفا کرد. هنوز کسی در جایگاه او انتخاب نشده است. 
همچنین سید احمد موسوی 20 خرداد 1401 طی پستی در صفحه 
مجازی اســتعفایش را از مدیریت گروه اجتماعی شبکه چهار اعالم 
کرده بود. او ضمن گفتن اینکه هر آمدنی را رفتنی ســت، نوشته بود: 
وقتی که می خواستم مسئولیت گروه اجتماعی شبکه 4 را قبول کنم، 
با خودم قرار گذاشتم که سه تا کار را به جد دنبال کنم. اول، تربیت و 
تزریق نسل جدیدی از تهیه کنندگان و برنامه سازان برای سیما، دوم 
تولید کارهای موثر برای آنتن و ســاخت موضوعات کم تر پرداخته 
شــده در تلوزیون و ســوم تولید ویژه برای معرفی مکتب اهل بیت 
علیهم السالم. اکنون پس از گذشت 22 روز از خداحافظی سید احمد 
موسوی از مدیریت گروه اجتماعی شبکه چهار سیما شخصی در این 
سمت منصوب نشده اســت و در حال حاضر دو گروه در شبکه چهار 

سیما بدون مدیر است.

وحید اسالمی روزنامه نگار، منتقد، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون در سن 44 سالگی به علت 
ایست قلبی در زادگاهش شهرستان مرودشت دار فانی را وداع گفت.

وحید اسالمی نویسندگی و کارگردانی فیلم سینمایی »دزدان خیابان جردن« را برعهده داشت.
او که متولد سال 135۷ بود، عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران بود.

اســالمی همچنین در سینمای ایران ســابقه مطبوعاتی داشــت و مدتی در روابط عمومی بنیاد 
سینمایی فارابی مشغول به فعالیت بود.

مجموعه رسانه ای صبا درگذشت این فیلمساز و منتقد سینما را به خانواده ایشان تسلیت می گوید.

مجید اکبرشاهی دبیر هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر درباره بخش های مختلف جشنواره نیز 
عنوان کرد: این جشنواره در ۶ بخش »مسابقه سینمای ایران«، »مسابقه سینمای بین الملل«، »مسابقه 
محله«، »مسابقه تبلیغات و اطالع رسانی سینمای ایران«، »مسابقه آفرینش های هنری شهر« و »جنبی« 
برگزار می شود. وی با اعالم اینکه هشتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر از 2۷ تا 31 تیرماه سال جاری در 
پردیس سینما گالری ملت برگزار می شود، افزود: بخش »مسابقه سینمای بین الملل« نیز با هدف شناسایی 
آثار خالق و تاثیرگذار سینمای جهان در حوزه شهر و مدیریت شهری و ایجاد فضایی برای تبادل تجربه ها و 

ایده ها میان شهرهای جهان، در دو بخش »مسابقه بین الملل« و »ویژه« برگزار می شود. 

زمانومکانبرگزاریهشتمینجشنوارهفیلمشهرمشخصشدوحیداسالمیکارگردانومنتقدسینمادرگذشت

همزمان با آغاز تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »سلمان فارسی« به کارگردانی داود میرباقری در شهرک دفاع 
مقدس، از تصویر علیرضا شجاع نوری بازیگر نقش سلمان فارسی رونمایی شد.

نقش سلمان فارسی را در این پروژه سه بازیگر در سه مقطع »کودکی و نوجوانی«، »جوانی« و »میان سالی و 
پیری« ایفا می کنند که شجاع نوری در این سریال نقش دوران میان سالی و پیری سلمان فارسی را بازی می کند.

پروژه »سلمان فارسی« که نگارش اولیه آن در 13۷۸ به پایان رسیده بود، پس از وقفه   ای 20 ساله در دی ماه 
13۹۸ در کرمان کلید خورد. قشم، شاهرود، جلفا و رود اَرَس، شهرک غزالی، سواحل مازندران، شهرک سینمایی 
نور و... از مکان هایی بودند که ظرف دو سال گذشته فیلمبرداری در آن صورت گرفت. در ابتدای سال جاری، 
تمرکز گروه بر ساخت دکورهای دیر عموریه، کاخ سناتور خاروس و بخش  های داخلی کلیسا بود و پس از 
وقفه  ای یک ماهه، فیلم برداری در شهرک دفاع مقدس آغاز شد. ادامه این سکانس  ها که مربوط به قصر خاروس 

است، در شهرک غزالی تصویربرداری خواهد شد. 
طبق زمان بندی، فیلم برداری سکانس های مربوط به کلیسا )شاهرود( و کاروان سرای عقیق )آبسرد( در 
دستور کار آتی گروه قرار دارد. تاکنون، کشور ارمنستان، اصلی  ترین مقصد برای ضبط بخش  های باقی مانده 
از فصل بیزانس است. اگر فرآیند تولید مطابق با برنامه  ریزی کنونی پیش برود، بیزانس )که فصل میانی 
سریال محسوب می  شود( پس از کوششی 3۶ ماهه، در اواخر پاییز 1401 به پایان می  رسد و گروه تولید 
از زمستان، فصل ایران را آغاز خواهند کرد. تاکنون بیش از 1۹ قســمت از این مجموعه تلویزیونی 

تصویربرداری و تدوین )اولیه( شده است. 
بازیگرانی همچون فرهاد اصالنی، داریوش فرهنگ، محمدرضا هدایتی، احترام برومند، رامونا 
شاه، علی دهکردی، مرحوم چنگیز جلیلوند، مهدی فقیه، محمدجواد جعفرپور، علیرضا مهران 
و چند بازیگر خارجی )از کشورهای تونس، ارمنستان، مراکش، یونان و...( و حدود 1500  

بازیگر تئاتری و بومی جلوی دوربین این سریال رفته اند.

اولینتصویربازیگرنقش»سلمانفارسی«


