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کمال تبریزی
کارگردان «الف ویژه» شد

...

صبا  -سریال «الف ویژه» که پیش از این قرار بود به کارگردانی محمدرضا هنرمند تولید و پخش شود ،با انصراف ایشان
به گروه دیگری سپرده شد و تصویربرداری این سریال به کارگردانی کمال تبریزی ،از هفته آینده آغاز میشود .سریال
کمدی فانتزی «الف ویژه» در  ۲۶قسمت و برای پخش در ماه رمضان امسال آماده میشود.

...

سینمای جهان

ژولیت بینوش رئیس هیئت
داوران جشنواره فیلم برلین شد
ژولیت بینوش بازیگر سینما ،رئیس هیئت
داوران جشنواره فیلم برلین سال ۲۰۱۹
شــد .به گزارش مهر ،دیتر کازلیک دبیر
برلیناله درباره این انتخاب گفت« :من بسیار
خوشحالم که ژولیت بینوش به عنوان رئیس
هیئت داوران جشنواره فیلم برلین سال
 ۲۰۱۹انتخاب شده است .این جشنواره
ارتباط قوی با وی دارد و من بسیار خوشحالم
کــه در ایــن موقعیت ممتاز او دوبــــاره به
جشنواره برمیگردد ».شصتونهمین دوره
جشنواره فیلم برلین بین روزهای  ۷تا ۱۷
فوریه ۲۰۱۹در شهر برلین برگزار می شود.

دنباله «ونوم» ساخته خواهد شد
دنیای تصویر -فیلم نامه نویس «ونوم» جف
پینکنر،تاییدکردکهقسمتدوم«ونوم»تولید
خواهد شد اما شرکت سونی هنوز رسما این
خبرراتاییدنکردهاست.پینکنردرمصاحبهای
گفته است قسمت دوم ساخته میشود اما او
نویسندهاینقسمتنخواهدبود.اوفاشکرد
کهدراینقسمت«ونوم»بامردعنکبوتیهمراه
خواهد شد .قسمت نخست «ونــوم» ،یکی از
فیلمهای پرفروش امسال با فروش جهانی
بیشاز ۸۰۰میلیوندالربود.

...
تئاتر

توضیح معاون هنری درباره
استفاده از کالهگیس در تئاتر
معاون امــور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در خصوص استفاده از کاله گیس
برای بازیگران زن در یک تئاتر توضیحاتی
ارائهداد .بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،
سیدمجتبیحسینیگفت«:استفادهاز کاله
گیس برای بازیگران زن در یکی از تئاترها
فقط در اجرای نخست بوده و بعد از گفت وگو
باگروه،اینموضوعدراجراهایبعدینمایش
تکرارنشد».ویبااشارهبهنظارتبرنمایشها
براساسقوانینافزود«:نگرانیهایجامعهو
مراجعتقلید وعلمادرمسائلهنرموردتوجه
است و قانون و موارد شرع و عرف در تئاترها
رعایتمیشود.امیدواریمهموارهبااطالعات
جامع و دقیق به مسائل هنری نگاه شود».
گفتنی اســت؛ استفاده از کاله گیس برای
بازیگران زن در یک نمایش ،واکنش برخی
آیات عظام همچون آیتا ...سبحانی را در پی
داشتهاست.

چهره ها و خبر ها

درباره فصل جدید برنامه «خندوانه» که مخاطب را غافلگیر نکرده است

مهتاب کرامتی این روزهــا در حال بازی در
سریال پر بازیگر «رقص روی
شیشه» اثر مهدی گلستانه
است .این اولینبار است که
او در سریالی ویــژه شبکه
نمایش خانگی ایفای
نقشمیکند.

«خندوانه» درانتظاراتفاقینو
مائده کاشیان – برنامه «خندوانه» در طول پنج فصل گذشته ،جور خأل برنامه های شاد و پربیننده را در
تلویزیون کشیده و به برندی معتبر برای شبکه نسیم تبدیل شده است .این برنامه در فصل جدید نیز
به دنبال سرگرم کردن مخاطبان خود بوده و همچنان به نظر می رسد با وجود پخش دیر وقت آن
هنوز یکی از پر بیننده ترین برنامه های تلویزیونی باشد .اما با این حال فصل ششم «خندوانه»
در مقایسه با فصلهای قبلی شروعی بسیار معمولی و حتی ضعیف داشته و رنگ و بوی
خالقیت و اتفاقات نو در آن دیده نمیشود .این برنامه در مقایسه با خودش و نسبت
به سابق ه خوبی که مخاطب از آن سراغ دارد ،از «خندوانه» همیشگی فاصله گرفته
و به نظر می رسد نیاز است ایده های جدید به برنامه تزریق شود تا بتواند ساعاتی
مفرح و شاد را برای خانواده هایی که در کنار هم این برنامه را می بینند ایجاد کند.
امروز دالیل افت کیفیت این برنامه را بررسی کردیم که به نظر باید اتاق فکر برنامه
خندوانه به آن توجه کند این دالیل را در ادامه میخوانید.

▪غیبت کمدینهای حرفهای

کمدینهای مسابقه «خندانند هشو» حضور پر
رنگی در فصل ششم برنامه «خندوانه» دارند و
جای کمدینهای حرفهای و محبوبی مانند امیر
کربالییزاده ،مهران غفوریان ،رضا شفیعیجم
و علی مسعودی را گــرفــتـهانــد .از مــیــان این
کمدینها ،امیر کربالییزاده در فصل جدید تنها
یک اجرا در «خندوانه» داشته و مهران غفوریان،
رضا شفیعیجم و علی مسعودی مدت زیادی
است که در برنامه غایب هستند .استفاده زیاد از
کمدینهای برتر مسابقه «خندانندهشو» و به ویژه
دعوت از کسانی مانند بابک رفاهی که در زمان
مسابقه هم نتوانست رای مخاطبان را کسب
کند ،باعث شــده افــت کیفیت استندآ پهای
«خندوانه» کامال به چشم بیاید.
▪سهم زیاد بازی و سرگرمی

در هفته گذشته یعنی جمعهشب ،کل زمان
برنامه به مسابقه میان میثم درویشانپور ،بهزاد
قدیانلو ،حامد آهنگی و رامبد جوان اختصاص
داشت و ارژنگ امیرفضلی هم مجری این بازی

بود .پیش از این برنامه هم یعنی چهارشنبهشب،
تقریبا نیم ساعت از زمــان «خــنــدوانــه» صرف
مسابقه میان تماشاچیان شد .شاید اگر این
برنامه طبق روال گذشته هر شب پخش میشد
ایــن مــوضــوع مشکلی ایــجــاد نمیکرد امــا در
شرایطی که «خــنــدوانــه» تنها سه شب پخش
م ـیشــود ،زیــاد شــدن سهم بــازی و سرگرمی
خطری برای برنامه محسوب می شود وحوصله
مخاطب را ســر م ـیبــرد و جذابیت آن را کم
میکند.
▪مخاطب چشم به راه اتفاق جدید

پیش از ش ــروع فصل جــدیــد ،خبر بــرگــزاری
جشنواره تئاتر کمدی در «خــنــدوانــه» ،نوید
اتفاق جدید و جذابی را در این برنامه میداد
امــا سیدعلی احــمــدی تهیهکننده برنامه در
گفتوگویی اعالم کرد که متن و اجراها به اندازه
کافی برای برگزاری این جشنواره قوی نبوده
است و یکی از امیدها برای جریان تــاز های که
«خندوانه» میتوانست به راه بیندازد ،از بین
رفــت .فصل جدید تا به این لحظه صرفا ادامه

...

مهدیسلطانیکهدرنمایش«شاهلیر»نقش
پادشاه را بازی میکند ،روزهای
پایانی اجرای این نمایش را
میگذراند .او امسال با
فیلم «رویــای سهراب» در
جــشــنــواره فیلم فجر
حضور دارد.

فصل قبلی است که فقط کمی ضعیف تر شده
و اتفاق جذاب یا بزرگی در آن دیده نمیشود.
عــاوه بــر محتوا ،حتی دکــور فصل شــش هم
تغییری نکرده اســت .از آن جا که طبق وعده
سیدعلی احــمــدی ،قــرار اســت لیگ ادا بازی
در فصل جدید آغــاز شــود ،میتوان صبر کرد
و امــیــدوار بــود که در آینده جــان دوبـــارهای به
«خندوانه» تزریق شــود هرچند که ایــن اتفاق
تکراری بوده و بازهم ایده جدیدی در فصل جدید
به شمار نمی رود.یک حرکت جدید از جنس ایده
های جذاب «خندوانه» اتفاقی است که جای
خالی اش در برنامه دیده می شود.
جذا بترین عضو ثابت «خــنــدوانــه» که هرگز
تــکــراری نــمـیشــود ،جناب خــان اســت  .او با
هوشمندی خاص خــودش همچنان در فصل
شش لحظات بسیار جــذاب و بــامــز های برای
تماشاگر می سازد و مهمترین برگ برنده این
برنامه است.
▪یک قاچ بزرگ از «خندوانه»

مـیتــوان بهترین تجربه نیما شعبا ننژاد در

...

چهره روز

بازیگری را متعلق به کاراکترهای متنوعی
دانست که او در «خندوانه» خلق کرده است.
«خانومی»« ،کیا»« ،بــایــرام» و «دکتر پاینده»
شخصیتهایی هستند که نیما شعبا ننژاد
نقش آ نها را بازی میکند و سر و کلهشان هر
از گاهی در «خندوانه» پیدا میشود .هرکدام
از این شخصیتها در فصل جدید برنامه نقش
بسیار کمرنگی دارند و در عوض در «قاچ» بیشتر
دیده میشوند.
مثال یکی از شخصیتهای بسیار بــامــز های
که جایش در «خندوانه» خالی اســت« ،دکتر
پاینده» است .در فصل جدید ،گریم این کاراکتر
کمی تغییر کــرده و ابروهایش به طــرز اغــراق
شــد های بلند است ،اما این شخصیت بامزه به
جای «خندوانه» بیشتر در «قاچ» دیده میشود.
عــاوه بر ایــن ،گــرو ههــای موسیقی که سبک
خالقانهای در اجرای موسیقی دارنــد ،یکی از
اتفاقات جدید «قاچ» است .احتماال به علت این
که «خندوانه» و «قاچ» همپوشانی نداشته باشند،
سهم اتفا قهای جدید هرچند جزئی نصیب
«قاچ» شده است.

...

اتفاق روز

حاشیه روز

انتقاد نصرا ...رادش از برنامه حاال خورشید

ممیزی تیزر فیلم «میلیونر میامی» در تلویزیون

باربد بابایی جایگزین بنیامین بهادری شد

دیروز برنامه «حاال خورشید» میزبان نصرا...
رادش بــود و ایــن گفتوگو حاشیهای به
همراه داشت .حمید ترابیان که با نصرا...
رادش صحبت میکرد از او سوالی پرسید،
اما نصرا ...رادش به دلیل پایان زمان برنامه
نتوانست پاسخ مفصلی بدهد .او از کمبود
وقت ناراحت شده بود که روی آنتن به این اتفاق انتقاد کرد و گفت:
«چقدر خوب که زود تمام شد دارم میرم ».او در پایان گفت تجربه
حضور در «حاال خورشید» برایش جالب نبوده است.

تیزر فیلم کمدی «میلیونر میامی» در حالی
از تلویزیون پخش م ـیشــود کــه حجاب
بازیگر خانم فیلم اصــاح شــده اســت .در
بعضی صحنههای تــیــزر فیلم ،حجاب
طناز طباطبایی مورد ممیزی قرار گرفته
و با هدبندی همرنگ شال او پوشیده شده
است .جالب آن که حجاب این بازیگر در هیچ صحنه دیگری از تیزر
اصالح نشده و این ممیزی فقط در دو تا از صحنههای این تیزر اتفاق
افتاده است .این فیلم از چهارشنبه هفته پیش در حال اکران است.

در حالی که قرار بود برنامه گفتوگو محور
«تــبتــاب» ،بــا اجـــرای بنیامین بهادری
خواننده پــاپ روی آنتن بــرود ،با اجــرای
باربد بابایی پخش شد .سه شنب ه شب اولین
قسمت از برنامه «تبتاب» با اجرای باربد
بابایی و با حضور علی علیپور بازیکن تیم
پرسپولیس ،با دکوری متفاوت و متحرک روی آنتن رفت .هنوز علت
اصلی این جایگزینی مشخص نشده است و بابایی مجری این برنامه
نیز هیچ اشارهای به این اتفاق نداشت.
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مهدیپاکدلبازیدرفیلم«بیتار»رابهپایان
رساندهاست.فیلمبرداریاین
فیلم که در جشنواره فیلم
فجر از آن رونمایی خواهد
شد،درسنندجوروستاهای
اطــــراف آن انــجــام
شدهاست.
پژمان بازغی تا چند روز آینده با فصل سوم
برنامه «کودک شو» به تلویزیون
برمیگردد .او اکنون مشغول
بــــازی در فــیــلــم «تـــرانـــهای
عــاشــقــانــه بــرایــم بــخــوان»
مــحــصــول مشترک
ایران و ترکیه است.
شقایق فراهانی به زودی برای بازی در فیلم
«فرید؟میگهساعت»8جلوی
دوربینمیرودودراینفیلم
با برادر و پسرش همبازی
م ـیشــود .قصه فیلم
برشیاززندگیپنج
جواناست.
احسان عبدیپور به زودی نگارش فیلم نامه
سریال «گرانباری» را به پایان
میرساند .تصویربرداری
اینسریالدرپاریس،ترکیه
و هند انجام خواهد شد و
تعدادی بازیگر خارجی
در آن حضور دارند.
حسین محب اهری از بیمارستان مرخص
شــده اســت و هم اکنون دوران نقاهت را
سپری میکند .این بازیگر
کـــه مــبــتــا بـــه بــیــمــاری
ســرطــان اســـت بــه علت
تــشــدیــد بــیــمــاریاش در
بیمارستان بستری
شده بود.

