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سینما و تلویزیون
«هست و نیست»
از زمستان روی آنتن

تغییر چهرههای ماندگار سینمایی

دو روی سکه

چهرهپردازی یکی از فعالیتهای
ضیغمی
اصلی در سینما و تلویزیون است.
چهره پردازان پیش کسوت و کاربلدی در ایران
داریم که با هنرشان جادو میکنند تا بازیگری را به
شمایل شخصیت نوشته شده در فیلم نامه در آورند.
برخی از بازیگران مطابق با نقش گریمهای سنگینی
دارند تا جایی که احتمال دارد تماشاچی در نگاه
نخست بازیگر مورد نظر را نشناسد .البته برخی
بازیگران زیر بار گریم سنگین نمیروند و بعضیها
هم ابایی از تغییر چهره و گریم سنگین ندارند چون
نقش برای شان از هر چیز دیگری مهم تر است .در
سینما و تلویزیون ایران گریمهای سنگین ،عجیب و
ماندگار زیادی سراغ داریم .در مطلب پیش روی تان
چند گریم مهم را مرور میکنیم.

شبانه روز
حامد بهداد
بــهــداد از گــری ـمهــای مــتــفــاوت ابــایــی نــــدارد .مطمئن ًا
سنگینترین گریم او به فیلم «شبانه روز» در نقش سیاوش
کسرایی بر میگردد .طراح چهرهپردازی از حامد بهداد،
تصویر یک نقاش عجیب را خلق کرد.

آدمبرفی ،خوابم میاد و مادر
اکبر عبدی
سال هاست به او لقب «مرد هزار چهره» سینمای ایران را
دادهانــد .بازیگری که به دلیل میمیک فوق العاده خاص
صورت و سرش ،تقریبا تمامی گریمها روی صورت و سر او
جواب میدهد .یکی از ماندگارترین گریمهای او در فیلم
«مادر» است .بازی او در نقش مادر رضا عطاران در «خوابم
میاد» هم مورد تحسین قرار گرفت .او در این فیلم در نقش
یک پیرزن ظاهر شده بود .هرچند پیش از این هم با گریمی
دیدنی در «آدم برفی» نقش یک زن را بازی کرده بود.

ابله،شاهگوش

هزاردستان

پایتخت

محسن تنابنده

محمدعلی کشاورز

علیرضا خمسه

تنابنده با وجود این که چند سال است به جرگه بازیگران
پیوسته اما انگار گریمها ،به خوبی روی سر و صورت او
جواب میدهد .فارغ از گریمهای خوبی که در سریالهای
«شاهگوش» و «پایتخت» روی صــورت او جــواب داد،
نمیتوان از گریم قابل توجه وی در فیلم «المپ »100
یا سریال شبکه خانگی «ابله» چشم پوشی کرد .عبدا...
اسکندری در فیلم «سعید آقاخانی» تصویر جدیدی از
این بازیگر مستعد را به نمایش گذاشت که نمایهای از
آشفتگیهای روحی و ذهنی آن شخصیت بود.

هنر عبدا ...اسکندری در گریم سریال «هزاردستان» واقعا
ستودنی است .کشاورز در نقش «شعبون استخونی» بخشی
از ماندگاری این نقش را مدیون گریم اسکندری است.

گریم خمسه در نقش بابا پنجعلی در این سریال توسط
مجید اسکندری طراحی شده است.

بیست

دزد عروسک ها ،ساعت شنی

مهتاب کرامتی

آزیتا حاجیان

نوید فرح مرزی گریم متفاوت مهتاب کرامتی در فیلم
«بیست» را طراحی کرد .گریم کرامتی در فیلم بیست
به اندازهای متفاوت بود که خیلیها نتوانستند در همان
دفعه اول چهره اش را تشخیص دهند .او الغرتر از حد
معمول به نظر میرسید و صورتی بسیار شکننده و پر از
لک داشت.

گریم کامال متفاوت آزیتا حاجیان در فیلم «دزد عروسک ها»
حاصل کار عبدا ...اسکندری بود و در سریال «ساعت شنی»
هم مسعود ولدبیگی طراحی گریمش را انجام داد.در دزد
عروسک ها ،گریم صورتش خیلی اغراق آمیز بود .در ساعت
شنی ،حاجیان نقش یک زن مردنما را بر عهده داشت.

روسری آبی ،وقتی همه خواب بودند
گالب آدینه
گالب آدینه در فیلم «روسری آبی» گریم کامال متفاوتی داشت
و گریم او در «وقتی همه خواب بودند» هم زیر نظر محمدرضا
قومی انجام شد.آدینه بــرای نقش کبوتر در روســری آبی،
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را گرفت.

نهنگعنبر
مهناز افشار
طراح چهره پــردازی فیلم نهنگ عنبر ،سعید ملکان بود که
بهترین تصویر را از یک دختر و پسر جوان به تصویر کشید .مهناز
افشار در فیلم نهنگ عنبر ،نمونه یک دختر دهه شصتی بود.

سریال «هست و نیست» قرار است زمستان
ضیغمی
روانـــه آنــتــن شبکه  2سیما شــود.مــشــاور
رسانهای سریال «هست و نیست» به خبرنگار ما گفت:
تصویربرداری سریال «هست و نیست» به کارگردانی
حسین سهیلیزاده و تهیهکنندگی محسن شایانفر با بازی
سیاوش خیرابی ،سولماز حــصــاری ،فرهاد قائمیان،
حمیدرضا پگاه،الهام پاوهنژاد و نگار عابدی همچنان ادامه
دارد.آیدین نادری اظهار کرد :ملودرام اجتماعی «هست و
نیست» در  ۳۰قسمت براساس طرحی از علی حدادی
بوده و توسط نادر وحید نگاشته شده است.وی ادامه داد:
از دیگر بازیگران این سریال میتوان به امیر دژاکــام،
نازنین کریمی ،سیامک اطلسی ،اکبر رحمتی و مرتضی
علی آبادی اشاره کرد و قرار است آنها با چند چهره جوان
و جدید مقابل دوربین رضا شیبانی قرار گیرند.

«نعیمه نظام دوست» از فیلم
«هزار پا» میگوید
ضیغمی -بازی«نعیمه نظام دوست» در فیلم سینمایی
«هــزار پــا» به اتمام رسید.این بازیگر توانمند سینما و
تلویزیون در گفت و گو با خبرنگار ما درباره فعالیت اخیر
بازیگری اش به خبرنگار ما گفت :فیلم سینمایی «هزار
پا» به کارگردانی ابوالحسن داوودی و با بازی من ،رضا
عطاران و جواد عزتی به پایان رسید و مراحل فنی خود
را سپری میکند.نظام دوست اظهار کرد« :هزارپا» بعد
از «نــان ،عشق و موتور  »١٠٠٠تجربه تــازه ابوالحسن
داوودی در ژانر کمدی محسوب میشود و داستان این
فیلم در دهه  ۶۰مـیگــذرد.وی با اشــاره به بــازی دیگر
بازیگران فیلم توضیح داد :سارا بهرامی ،مهران احمدی،
الله اسکندری ،سعید امیرسلیمانی ،شهره لرستانی ،امید
روحانی ،سپند امیرسلیمانی ،امیر مهدی
ژوله ،سینا رازانــی ،حسین سلیمانی،
محمد نــادری ،علی عامل هاشمی
و علی صالحی دیگر بازیگران این
فیلم هستند.او که این روزها بعد از
عمل جراحی دوران نقاهت خود را
سپری میکند از تماس ها،
پیامها و پیگیریهای
دوســـــــــــتـــــــــــان و
همکارانش تشکر
کرد.

