سینما و تلویزیون

۶

شنبه  1۵آبان 1400
 30ربیع االول .144۳شماره 2079۳

فیلم روز

چهره ها و خبر ها

مصطفی قاسمیان

تنهایی «فنچ» با روبات بامزه
فیلم «فنچ» ( )Finchمحصول  2021پلتفرم
اپل ت ـیوی پالس دیــروز منتشر شد .این فیلم
علمی-تخیلی را میگل سپاچنیک فیلم ساز
آرژانتینی-انگلیسی ساخته که پیشتر به عنوان
کارگردان تلویزیون شناخته میشد ،اما پس از
کارگردانی چند اپیزود از فصول انتهایی سریال
«بــازی تا جوتخت» مانند «نبرد حرامزاد هها» و
«شب طوالنی» بسیار مشهور شد و به سینما راه
یافت« .فنچ» دومین فیلم سپاچنیک ،پس از
«شرخر» محصول  2010به شمار میآید.

«فنچ» داستان مخترعی به همین نام است که در
دورانی پساآخرالزمانی به تنهایی زندگی میکند
و جز یک سگ و یک روبات چیز دیگری ندارد .در
حالی که تا شعاع صدها کیلومتری ،هیچ انسان
دیگری زنده نمانده ،او برای هدفی خاص ،یک
روبات تازه سخنگو میسازد و تالش میکند به او
زندگی را آموزش بدهد.
تامهنکسبازیگرمشهورهالیوود،تنهابازیگرفیلم
است که در نقش «فنچ» جلوی دوربین رفته است.
فیلم  115دقیقهای «فنچ» اگرچه در  30دقیقه
نخست کند پیش مـــیرود و بــه معرفی فضا و
شخصیت اصلی میپردازد ،اما در مجموع فیلمی
سرگرمکننده و بامزه است .این فیلم در قالب
داستانی اکشن و علمی-تخیلی با رگههایی از
کمدی ،اثری مملو از مفاهیم اخالقی و انسانی
است.
فیلم «فنچ» از کاربران آیامدیبــی نمره خوب
7/1را گرفته ،اگرچه چندان محبوب منتقدان
نبوده و امتیاز  55از متاکریتیک و  70از راتن
تومیتوز را دریافت کرده است.
اینفیلمدیروزمنتشرشده و بالفاصله دردسترس
کاربران سایتهای دانلود قرار گرفته ،اما هنوز در
پلتفرمهای ویاودی نظیر فیلیمو و نماوا منتشر
نشده است.

مائده کاشیان

پس از گذشت یک ماه از پایان ماه صفر ،قرار
اســت رامبد جــوان از روز دوشنبه ،با سری
هشتم «خــنــدوانــه» بــه تلویزیون بــرگــردد و
تغییری در کنداکتور شبکه نسیم ایجاد شود.
مردادماه امسال در آستانه عید غدیر ،پخش
سری هفتم «خندوانه» به دلیل ابتالی رامبد
جــوان و تعدادی از گــروه سازنده به بیماری
کووید –  ،19به صورت ناگهانی متوقف شد
و قسمتهای باقیمانده سری هفتم ضبط
نشد .اکنون رامبد جوان با سری جدید این
برنامه و فیلم جدیدش کمدی «چپ راست»
به کارگردانی حامد محمدی در راه تلویزیون
و سینماست و بــه صــورت
همزمان روی آنتن و پرده
سینما حضور خواهد
داشت.
▪پایان ناگهانی
«خندوانه »7

همان طور که پیشتر در همین صفحه نوشته
بودیم ،ســری هفتم «خندوانه» کامال تحت
تاثیر محدودیتهای کرونا قــرار گرفته و به
همین دلیل ،تغییراتی در روند تولید آن ایجاد
شده بود .تعدادی از برنامههایی که «خندوانه»
بـــرای ســری هفتم داشـــت ،مانند مسابقه
«خندانندهشو» و خندوانه تمدار عملی نشد و
ادامه نیافت .محدودیت در دعوت از چهرههای
مهم نیز دیگر چالشی بود که این برنامه با آن
مواجه بود ،در نتیجه سری هفتم «خندوانه»
برخالف انتظارات و توقعات ،نتوانست با
داستانی
سریال «محرمانه» در بستر فضای
ِ
علمی-امنیتی-جاسوسی توسط موسسه
فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی تولید
میشود.
به گزارش فارس ،سریال «محرمانه» در بستر

ایدههای جدید و جذاب توجه مخاطب را جلب
کند و بینندگان فراوانی داشته باشد .این
برنامه بهار  ،1400تنها  36درصد مخاطب
داشته است .هرچند که درصد مخاطبان تکرار
«خندوانه» نشان میدهد این برنامه بیننده
دارد و معموال در جمع پربینندههای تلویزیون
دیده میشود ،اما از طرفی هم کیفیت برنامه
و میزان تماشاگران آن نسبت به قبل افت
کرده است.
▪وعده آیتمهای جدید در «خندوانه »8

در شرایط فعلی« ،خندوانه» مانند
ســری هفتم مسیر پرچالشی را
پیش رو دارد .سری هشتم برنامه
نباید مانند سری قبلی با همان
ایــد ههــا و ساختار قبلی پیش
بـــــــرود.

«خــنــدوانــه» در سری
هشتم بیش از همیشه
بــه رو کــردن خالقیت و
کــارهــای جــدیــد احتیاج
دارد تا برند محبوب شبکه
نسیم دوباره به روزهای اوج
خود برگردد .اگر «خندوانه
 »8توقعات مخاطب را برآورده
کند ،رامبد جوان پس از مدتی
غیبت ،بازگشت موفقی به
تــلــویــزیــون خــواهــد داشـــت و
ناکامی قبل را جبران خواهد

ک ــرد .طبق وعـــد های کــه در خبر بازگشت
«خندوانه» از  17آبانماه داده شــده ،سری
جدید با آیتمهای جدید روی آنتن خواهد رفت.
▪بازگشت به سینما با «چپ راست»

ظاهرا قرار است رامبد جوان با آخرین فیلمی
که بازی کرده به نام «چپ راست» به کارگردانی
حامد محمدی ،به سینما بیاید .طبق خبری
که رسانه سینمادیلی منتشر کرده ،این فیلم
از چهارشنبه هفته جاری روی پرده سینماها
به نمایش درمیآید .رامبد جوان آخرینبار
د یماه  ،97با ساخته خودش یعنی
کمدی «قانون مورفی» به عنوان
کارگردان و بازیگر در سینما دیده
شــد .ایــن فیلم در گیشه شکست
نخوردوفروشنسبتاخوبیداشت.
اکنون او پس از سه سال

غــیــبــت در
سینما به عنوان بازیگر،
فیلم جدیدی روی پرده
خــواهــد داشـــت« .چپ
راســــت» قــصــه دو زوج
اصولگرا و اصالحطلب
را روایـــــــت م ـیکــنــد
کـــه فـــرزنـــدشـــان در
بیمارستان جابهجا
م ـیشــود و ایــن اتفاق
س ــرآغ ــاز پــیــش آمــدن
ماجراهای مختلف در
قصه است.

جاسوسهاعلیه واکسنداخلیدر«محرمانه»
داستانی علمی-امنیتی-جاسوسی
فضای
ِ
تــوســط موسسه فرهنگی هــنــری اندیشه
شهید آوینی تولید میشود .این سریال 30
قسمتی در آخرین مرحله بازنویسی قرار دارد
و همزمان پیش تولید سریال در جریان است.
«محرمانه» ،داستانی است از پیشرفتهای
علمی دانشمندان کشور در حوزه پزشکی که

موانعی همچون اهداف مخرب سرویسهای
جاسوسی غرب را در مسیر دستیابی کشور
به ساخت واکسن تولید داخلی در مقابل
میبیند .این سریال بعد از تکمیل مراحل
نــگــارش فیلمنامه و بــا توجه بــه حساسیت
مــوضــوع ســریــال ،بــه دقــت مـــورد بازبینی
کارشناسانه قرار میگیرد.

▪اکران همزمان فیلم و پخش «خندوانه»

پیش از کمدی «چپ راست» ،آخرین فیلمی
که رامبد جوان به کارگردانی فیلم ساز دیگری
جز خودش جلوی دوربین آن رفته بود ،فیلم
«پریدن از ارتفاع کم» ساخته حامد رجبی
محصول سال  93بوده است.
رامبـد جـوان در فیلـم «چـپ راسـت» بـا پیمان
قاسـم خانـی ،سـارا بهرامی ،ویشـکا آسـایش،
سـتاره اسـکندری و سـروش صحـت همبـازی
بـوده اسـت .اگـر ایـن فیلـم در سـینما مـورد
اسـتقبال مخاطبـان قـرار بگیـرد و رامبـد
جـوان بـه خوبـی از پـس ایفـای نقـش خـود
برآمـده باشـد ،پـس از شکسـت سـریال «مردم
معمولـی» ،موفقیـت تـاز های بـرای او رقـم
خواهـد خـورد .پخـش همزمـان «خندوانـه»
و اکـران «چـپ
نیـز
راسـت»
ممکـن اسـت روی
دیـده شـدن برنامـه
و فـروش فیلـم تاثیرگـذار
باشـد .حامـد محمـدی در ژانـر کمـدی،
کارگـردان چنـدان خوشسـابقهای نیسـت.
«فرشـتهها بـا هـم میآینـد»« ،اکسـیدان» و
«چهـار انگشـت» سـاختههای محمـدی در
مقـام کارگـردان هسـتند.
او بــه تازگــی بــا مجموعــه «قبلــه عالــم» در
مدیــوم نمایــش خانگــی نــاکام مانــد و انتشــار
ســریال پــس از هفــت قســمت ،بــه دلیــل
ممیزیهــای فــراوان متوقــف شــد .اکنــون
بایــد دیــد «چــپ راســت» چــه اتفاقــی را بــرای
محمــدی بــه دنبــال خواهــد داشــت .بــا توجــه
بــه گــروه بازیگــران فیلــم و مضمــون سیاســی
ایــن کمــدی ،احتمــاال «چــپ راســت» اثــری
کنجکاو یبرانگیــز خواهــد بــود.
سریال «محرمانه» به نویسندگی مهدی حمزه
و تهیهکنندگی سیدرامین موسوی به زودی
با تکمیل بازیگران و انتخاب کارگردان ،به
مرحله تولید خواهد رسید .در خالص ه داستان
«محرمانه» آمده است« :شیوع بیمار یهای
ویــروســی بــاعــث م ـیشــود پزشکان ایــرانــی
درصــدد ساخت واکسن داخلی باشند .این
خبر به گوش سرویس های جاسوسی دشمن
میرسد».

امین حیایی هفته جاری با آثار
منتخب اش در شبکه نمایش
حــضــور دارد« .شــعــلــهور»،
«جانان»« ،رژیم طالیی» «زنها
ف ــرش ــتــهان ــد»« ،دســـتهـــای
آلــوده»« ،رز زرد» و «مزاحم» فیلمهایی هستند
که هرشب ساعت  21پخش میشوند.
نگار جواهریان از ششم د 
ی
بــا ادامــــه ســریــال «خــاتــون»
بــه نــمــایــش خــانــگــی م ـیآیــد.
بر اســاس اعــام تهیهکننده،
ابتالی مهران مدیری ،اشکان
خطیبی و بابک حمیدیان به کووید 19-تولید
کار را دچار وقفه کرد و باعث شد سریال در دو
نیمفصل منتشر شود.
پــدرام شریفی به زودی برای
بـــازی در فیلم کــوتــاه «خــون
طاهر» ساخته امیر عباسی و
محمد صفرزاده جلوی دوربین
خواهد رفت .منوچهر هادی و
علیرضا مهران دیگر بازیگران شناختهشده این
فیلم کوتاه هستند.
پـــژمـــان بـــازغـــی در بــرنــامــه
«سریالیست» گفته اســت که
سریال «افرا» از آن چه دیدیم،
تلختر بــوده و بهرنگ توفیقی
تعدادی از بخشهای تلخ آن را
در مرحله تدوین ،حذف کرده بود.
شــهــره لــرســتــانــی قــصــد دارد
ســریــال تلویزیونی را جلوی
دوربین ببرد .او در گفتوگو
با صبا این خبر را اعالم کرده و
توضیح داده است که در صورت
موافقت صداوسیما با طرح این سریال ،آن را
کارگردانی خواهد کرد.
لیلی رشیدی با انتشار پستی
از همکاری با مرضیه برومند
در پروژه جدیدش یعنی سریال
نــمــایــش خــانــگــی «مجتمع
مسکونی کلیله و دمنه» خبر
داده است .او احتماال به عنوان صداپیشه در این
مجموعه حضور خواهد داشت.
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