سینما و تلویزیون

6

پنج شنبه  1۵آذر 2۸ .1397ربیع االول  .1440شماره 1997۹

مهران مدیری به تازگی تولید سریال کمدی  15قسمتی «هیوال» را با طرحی از پیمان قاسمخانی برای توزیع در
شبکه نمایش خانگی شروع کرده است .فرهاد اصالنی ،مهران مدیری ،شبنم مقدمی ،گوهر خیراندیش ،شیال
خداداد ،سیما تیرانداز ،محمد بحرانی ،میرطاهر مظلومی و نیما شعباننژاد برخی از بازیگران این سریال هستند.

مهران مدیری با «هیوال»
به شبکه نمایش خانگی می آید

...

سینمای جهان

کوین هارت مجری اسکار شد
کوین هارت هنرپیشه سیاهپوست آمریکایی
اجرای اسکار  ۲۰۱۹را برعهده دارد.
به گــزارش فــارس ،کوین هــارت هنرپیشه
سیاهپوست آمریکایی به عنوان مجری اصلی
نودویکمین مراسم اسکار انتخاب شد .او در
این باره نوشت« :سالها از من پرسیده می
شد که آیا مجری اسکار خواهی شد؟ و جواب
من همیشه این بود که این فرصتی است که
به ندرت در تمام طول زندگی یک هنرمند رخ
میدهد و قطع ًا خوشحال خواهم شد .االن
نیز واقعا خوشحالم که باالخره آن روز رسید
و من مجری اسکار شدم».
مراسم اسکار در تاریخ  ۲۴فوریه از شبکه
 ABCروی آنــتــن مــــیرود .کــویــن هــارت
هنرپیشه ،نویسنده ،تهیهکننده و کمدین
اهل آمریکاست .وی کار خود را با برنده
شـــدن در چــنــدیــن مــســابــقــه کــمــدی در
باشگا ههای نیوانگلند آغاز کرد .او اکنون
یکی از مطرحترین کمدینهای آمریکاست.

آنالیز ویژگیهای رفتاری محمدرضا گلزار در اجرای «برنده باش»

دستفرمانآقایسوپراستار

جواب سر باال ممنوع
یکی از جذابیتهای «برنده باش»
و احتما ًال یکی از ترفندهای عوامل
برنامه برای ترغیب مردم به شرکت
درمسابقه،ایناستکهافرادبهطورمشخصبگویند
قــرار است جایزه را بــرای چه کــاری هزینه کنند.
سوالیکهمحمدرضاگلزارهمهماناولمسابقهمی
کند .برخالف برنامههای اول که شرکتکنندهها
پاسخ مشخصی به این سوال میدادند ،به تازگی
برخی طفره میروند اما مجری ساده از این موضوع
عبور نمیکند! او از شرکتکننده جواب مشخص
میخواهدودوستنداردازاوجوابسرباالبشنود.
بهعالوهآقایسوپراستارازاینکهشرکتکنندگان
بهتوصیهاوبیتوجهیکنند،اص ً
الخوششنمیآید
و گاهی وقتی توصیه او برای استفاده از گزینههای
کمکی را جدی نمیگیرند ،دیگر شرکتکننده را
راهنمایینمیکند.
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بــرخــورد محترمانه جایگزین
شوخی بی جا
تـــــا بـــــه حــــــال چـــنـــدیـــن بـــار
اتـــفـــاق افـــتـــاده کـــه بــعــضــی از
شــرکـتکــنــنــدگــان مسابقه «بــرنــده بـــاش»،
اطالعات عمومی باالیی نداشته اند که هیچ،
پاسخ ســـواالت بسیار ســـاد های را کــه جــواب
روشنی هم دارند نمیدانستهاند .در مواردی
هــم شرکتکنندگان ،برخی اســامــی خاص
مشهور را کــه در گزینهها ب ــوده کــام ـ ً
ا غلط
تلفظ کــرد هانــد .محمدرضا گلزار معموال در
این لحظات با شوخیهای نابهجا از موقعیت
سوءاستفاده نمیکند و سعی میکند با تلفظ
درست کلمه ،غیرمستقیم او را متوجه اشتباهش
کند .یا هرگز به صــورت اطالعات کم بعضی
شرکتکنندگان را به روی آ نها نمیآورد و به
استرس شرکتکنندگان دامن نمیزند.

۲

چهره روز
معرفی  10فیلم و سریال برتر سال
به انتخاب موسسه فیلم آمریکا
موسسه فیلم آمریکا سهشنبه شب فهرست
فیلمهای سینمایی و برنامههای تلویزیونی
برتر جوایز ساالنه خود را منتشر کرد.
به گــزارش هنرآنالین ،به انتخاب موسسه
فیلم آمریکا« ،بلکککنزمن»« ،پلنگ
سیاه»« ،کالس هشتم»« ،اگر خیابان بیل
میتوانست حرف بزند»« ،سوگلی»« ،اولین
اصــاحشــده»« ،کتاب سبز»« ،مــری پاپینز
بازمیگردد»« ،یک مکان آرام» و «ستارهای
متولد مـیشــود» بهترین فیلمهای سال
 2018هستند .سه فیلم این فهرست شامل
«یک مکان آرام»« ،ستارهای متولد میشود»
و «پلنگ سیاه» هر یک در آمریکای شمالی
بیش از  150میلیون دالر فروش داشتند
و انتظار میرود «مری پاپینز بازمیگردد»
از شرکت دیــزنــی نیز در فصل تعطیالت
عملکردی موفق در گیشه داشته باشد .این
موسسه به جز  20فیلم و سریال ،یک جایزه
ویژه نیز برای «رم» تازهترین ساخته آلفونسو
کــوارون در نظر گرفته که بــرای رقابت در
فهرست فیلمهای آمریکایی سال 2018
واجد شرایط نبود.

گروه ســینما و تلویزیون  -از روزی که محمدرضا گلزار در
برنامه«ماهعسل»بهصورترسمیاعالمکردکهقراراست
برایاجرایمسابقهایبهعنوانمجریدرتلویزیونحضور
داشته باشد ،مخاطبان و به ویژه هواداران او منتظر بودند
ببینند این ستاره ســینما در جایگاه مجری تلویزیون چه
خواهد کرد .حاال  23قسمت از مسابقه «برنده باش» روی
آنتنرفتهاستوهمانطورکهپیشبینیمیشد،جذابیت
اولین حضور محمدرضا گلزار در تلویزیون ،تاثیر خودش
را گذاشته و او توانسته مخاطب را پای این مسابقه با جایزه
بزرگی که وعده داده ،بکشاند .امروز به بهانه صدرنشین
شــدن مســابقه «برنده باش» در جدیدترین نظرســنجی
صداوسیما،نگاهیبهویژگیهایرفتاریمحمدرضاگلزار
درجایگاهمجریاینمسابقهداریم.

مرزی که نباید جا به جا شود
رفـــتـــار مــحــمــدرضــا گـــلـــزار در
مــوقــعــیــت شـــوخـــی کـــــردن با
شرکتکنندهها هم جالب است.
تا زمانی که خود گلزار سر شوخی را باز میکند
و با شرکتکنندهای که مقابلش نشسته شوخی
میکند ،خودش را برای واکنش طرف مقابلش
آمــاده میکند .امــا وقتی شرکتکننده کسی
است که شوخی را شروع میکند ،انگار او یک مرز
فرضی میان خودش و شرکتکننده میکشد
و حواسش را جمع میکند که شرکتکننده
پا از این مرز جلوتر نگذارد یا بیش از انــدازه با
او خودمانی نشود .اگرچه که او روی صندلی
به صورت مجری یک برنامه تلویزیونی نشسته
اما طبیعت ًا دوســت نــدارد جایگاهش به عنوان
سوپراستاری که پیش از این تنها او را روی پرده
سینما میدیدیم فراموش شود.
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احــســاســات مــانــع قاطعیت
یشود
نم 
محمدرضا گلزار به عنوان مجری
یـــک مــســابــقــه بـــا جـــایـــزه۲00
میلیونی ،سعی میکند جدیت خود را حفظ کند
و به واسطه همین جدیت (جز در موارد استثنا)
هرگزتحتتأثیرشرایطحساسشرکتکنندهقرار
نمیگیرد .او در موقعیتی که یک سوال میتواند
جایزه او را چند میلیون کمتر یا بیشتر کند ،هیچ
کمک اضافهای به او نمیکند تا عدالت را بین
همه شرکتکنندهها رعایت کرده باشد .گلزار به
طور کلی برخوردی کام ً
ال رک و قاطعانه با افراد
دارد و در بسیاری از موارد ،وقتی شرکتکنندهها
درخواست راهنمایی بیشترمیکنند ،خیلی رک
میگوید که دیگر نمیتواند کمکی کند و یادآوری
میکند که اگر تا پیش از این کمک نکرده بود ،فرد
زودتر از اینها باخته بود.

۴

...

حاشیه روز

اتفاق روز

روزهای شلوغ تهیهکننده «من و شما»

انتشاردوبارهاستندآپبدونممیزیدرصفحه«قاچ»

اضافه شدن «خورشید خانم» به «حاال خورشید»

هــادی قندی تهیهکننده برنامه «مــن و
شما» که بعد از حواشی این برنامه با حضور
مسعود فراستی توبیخ و همچنین محکوم به
پرداخت جریمه نقدی شد ،تهیهکنندگی
فصل دوم برنامه «خوشا شیراز» را که از
شبکه شما نیز پخش میشود برعهده گرفته
است« .خوشا شیراز» در شیراز ضبط میشود و همزمان با پخش از
شبکه استانی فارس ،از شبکه شما هم پخش میشود .به تازگی
اعالم شده که وی همچنین سرمایهگذار فیلم سیروس الوند با
عنوان «آن جا ،همان ساعت» هم هست.

سهشنبهشب در برنامه «قــاچ» ،ابوطالب
حسینی استندآپی با موضوع تست زدن در
کنکور اجرا کرد که دو تا از شوخیهای آن
حذف شده بود .جالب آن که ویدئوی اجرای
این کمدین ،بدون ممیزی در صفحه برنامه
«قاچ» به اشتراک گذاشته شده است .از آن
جا که این اتفاق قبال هم درباره یکی از اجراهای وحید رحیمیان
افتاد و اجــرای کامل او در اپلیکیشن روبیکا منتشر شد ،به نظر
میرسد اهالی «خندوانه» تصمیم گرفتهاند اجراهای کمدینها را
بدون ممیزی در صفحات خود منتشر کنند.

به تازگی بخش جدیدی با عنوان «خورشید
خانم» به برنامه «حاال خورشید» اضافه شده
است که هر روز در لحظات ابتدایی برنامه
پخش میشود .در این قسمت ،بریدههایی
از کارتونهای قدیمی و نوستالژیک پخش
میشود و مریم ماهور مجری برنامه با آنها
خاطر هبازی میکند .با توجه به ساختار برنامهای مانند «حاال
خورشید» ،بخش «خورشید خانم» تناسب چندانی با این برنامه
نــدارد و باعث شده مدت زمــان قسمتهای سرگرمی در «حاال
خورشید» زیاد شود.
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چهره ها و خبر ها
پرویز پرستویی در اولین تجربه همکاری با
سیروس الوند ،برای بازی در فیلم «آنجا،
ه ــم ــان ســـاعـــت» جــلــوی
دورب ــی ــن رفــتــه اســـت .او
اکــــنــــون فــیــلــم کــمــدی
«لسآنجلس  -تهران» را
روی پرده دارد.
مهناز افشار بازی در فیلم «قسم» را به پایان
رساند .او به تازگی اظهارنظری جنجالی
دربـــــاره مــصــرف یــک دارو
داشـــــتـــــه کـــــه انـــتـــقـــاد
متخصصان بیهوشی و
مقامات وزارت بهداشت
را در پی داشته است.
مــحــمــدرضــا گ ــل ــزار مــدتــی اســـت ک ــه تــور
کنسر تهایش را در ایــران آغاز
کرده است .او  21آذرماه در
زاهدان اجرا خواهد داشت
و پیش از ایــن در اردبــیــل و
بندرعباس کنسرت برگزار
کرده است.
پانتهآ پناهیها که این شبها سریال «بانوی
عمارت» را روی آنتن دارد ،اواخر
آذرماه برای اجرای نمایش
«تنشوری» به روی صحنه
مــیرود .صابر ابــر نیز در
ایـــن نــمــایــش ایــفــای
نقش میکند.
پژمان بازغی به زودی بازی در بخشهایی از
فیلم «تــران ـهای عاشقانه برایم
بخوان» را که در ایــران فیلم
بـــــرداری مــیش ــود ،ادامـــه
خواهد داد .بخشهایی از
اینفیلمدرترکیهفیلم
برداریشدهاست.

