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«جناب خان»
گزینه احتمالی اجرای «روبیکیو»

فارس  -به دلیل پایان فصل پنجم برنامه «خندوانه» اجرای مسابقه «روبیکیو» به عروسک محبوب «جناب خان» رسیده است .طبق
برنامهریزیهای انجامشده« ،جناب خان» یکی از گزینههای اجرای این مسابقه است که به زودی ضبط آن آغاز میشود .به نظر میرسد
حضوراینشخصیتمحبوببهعنوانمجرییکمسابقهآنالین،چندانموردپسندمخاطبنباشدوبهاعتباراولطمهبزند.

...

جدید» مخاطب نیز در جایگاه داور قرار داشت و
او بود که دومین فینالیست هر قسمت را راهی
مرحله فینال میکرد ،بنابراین برای دنبالکردن
اجراها و انتخاب شرکتکنندگان ،هیجان و
حساسیت داشت.

سینمایایران
انتظار  10ماهه فیلم «نبات»
برای شهاب حسینی
کارگردان فیلم «نبات» درباره انتظار 10ماهه
برایحضورشهابحسینیدراینفیلموتجربه
همکاریبااینبازیگرتوضیحداد.
پگاه ارضــی به «صبا»درباره حضور شهاب
حسینی در فیلم «نبات» گفت« :زمانی که
فیلم نامه به پایان رسید ،شهاب حسینی
سر کار «فروشنده» بود و من مدتی طوالنی
پیگیر تحویل فیلم نامه به او شدم .بالفاصله
پس از «فروشنده» شهاب حسینی به پروژه
«شــهــرزاد» پیوست و یکی از بازیگران این
سریال ،فیلم نامه را به دست اش رساند و او
پس از خواندن از آن خوشش آمد و فکر می
کنمدرفیلمنامه«نبات»اینظرفیترامیدید
که در آن نقشآفرینی کند ».او با اشاره به این
کههماهنگشدنباشهابحسینیبهدلیل
مشغلهکاریزیاداوبسیارسختبود،توضیح
داد« :ما ۱۰ماه انتظار کشیدیم تا او وقت اش
آزاد شود و به ما بپیوندد ،البته باید به این نکته
اشارهکنمکهبازیگرانیمانندشهابحسینی
مافیلمسازانراوبهویژهفیلماولیهارابسیار
حمایتمیکنند».

دعوتصالحیومیرکریمیبهمجلس
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ،از دعوت
وزیر ارشاد و دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر به
مجلسشورایاسالمیخبرداد.
حجتاالسالم والمسلمین احمد مازنی در
گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره
حاشیههای برگزاری سیوهفتمین جشنواره
جهانی فیلم فجر و نبود شفافیت مالی در
برگزاریایندورهازجشنوارهاظهارکرد«:پس
از بررسیهای صورتگرفته در کمیسیون
فرهنگی ،نمایندگان تصمیم گرفتند برای
شفافسازی در زمینه سرمایهگذاران این
دوره و پارهای از توضیحات درباره برگزاری آن،
مسئوالنجشنوارهجهانیفیلمفجررابهمجلس
احضار کنند ».وی ادامه داد « :به همین منظور
طبقدرخواستیکهبهسیدعباسصالحیوزیر
ارشاد و رضا میرکریمی دبیر جشنواره جهانی
فیلم فجر ابالغ شده ،این عزیزان در روزهای
آینده در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر
خواهندشدوپاسخگوینمایندگانمیشوند».

ورود علیخانی به عصر جدید
اجرا
احــســان علیخانی کــه ســا لهــا
بــرنــامــهای مــانــنــد «مـــاه عسل»
را اجــرا کــرده بــود ،دیگر به عنوان چهرهای که
استعداد خوبی در سرازیر کــردن اشک مردم
در لحظات افطار داشت ،جا افتاده بود .اجرای
ویژ هبرنامه تحویل ســال هم که فضای شادی
داشت ،نتوانسته بود جایگاه احسان علیخانی
را تغییر بدهد تا ایــن که علیخانی ســال ،97
وارد عصر جدیدی در برنامهسازی شد و «ماه
عسل» را به کلی کنار گذاشت .او در هر قسمت از
مسابقه ،ابتدا از دوران کودکی نسل جوان امروز
و شکل برخورد خانوادهها با استعداد فرزندشان
خاطرات بامزهای روایت میکرد و به تناسب فضا،
با شرکتکنندگان و داوران شوخی میکرد و جو
برنامه را تغییر میداد .احسان علیخانی در «عصر
جـــدیـــد» خــیــلــی خــوب
توانست به عنوان یک
شخصیت بامزه جای
خود را میان تماشاگر
باز کند و ظرفیتهای
جــــــدیــــــدی از
تواناییهایش
را در اجـــرا
نشان بدهد.

۴

تجربهموفق«عصرجدید»درتلویزیون
مائده کاشیان  -پس از گذشت حدود دو ماه و15
روز و پخش  25قسمت از برنامه «عصر جدید»،
سرانجام یک شنبهشب مرحله مقدماتی این
برنامه به ایستگاه پایانی رسید« .عصر جدید» از
همانابتدایپخشتاآخرینقسمت،بازتابهای
فراوانی در فضای مجازی داشت و در تعطیالت
نوروز  ،98موفق شد از رقابت با دیگر برنامهها
در شبکههای مختلف ،سربلند بیرون بیاید و
عنوان پربینند هترین برنامه تلویزیون را از آن
خود کند .به بهانه پخش آخرین قسمت از مرحله
مقدماتی «عصر جدید» نگاهی انداختهایم به
ویژگیهای این برنامه که باعث شد مورد توجه
عموم مخاطبان قرار بگیرد.
اولین در کشور
نــوآوری یکی از بر گهای برنده
«عصر جدید» است .در وضعیتی
که خالقیت و اتفاقات جدید ،حلقه
مفقوده بسیاری از برنامههای تلویزیونی است،
این برنامه موفق شد از اتفاقات جدیدی رونمایی
کند .مخاطبان در صحنه رقابت «عصر جدید»،
شاهد اجراهایی بودند که یا تا به حال شبیه آنها
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را ندیده یا نمونههای آن را تنها در فضای مجازی
و ویدئوهای خارجی تماشا کــرده بودند .این
تازگی با خودش جذابیتی به همراه داشت که
توانست مخاطب را پای تلویزیون بکشاند و او را
با اجراهای مختلفی که چه در زمینه هنر و چه در
زمینه ورزش ،در ایران کمتر دیده شده آشنا کند.
تا به حال افراد مستعد در زمینه دوبله ،خوانندگی
و استندآپ کمدی فرصتی برای نمایش توانایی
خود در تلویزیون داشتهاند اما «عصر جدید»
اولین مسابقه استعدادیابی است که به هنرهای
نمایشی جدید و ناشناخته فرصت دیده شدن
داده است.
سرگرمی ،تنوع و هیجان
هنرهایی کــه در صحنه «عصر
جدید» اجازه خودنمایی داشتند،
محدود به یک یا دو رشته نبودند و
از یکنواخت بودن ریتم برنامه جلوگیری کردند.
به دلیل همین گستردگی دایــره استعدادها،
مخاطبان در هر قسمت از برنامه به تماشای
استعدادهای رنگارنگی مینشستند .عالوه
بر تنوع رشتهها ،اجراهای پویا و فعالی مانند

۲

حرکات آکروباتیک ،شعبدهبازی ،شمشیرزنی
و امثال اینها ،لحظات جذاب و نفسگیری را
برای تماشاگران رقم زدند و مخاطبانی را که پای
تلویزیون بودند در هیجان تماشاچیان داخل
استودیو و داوران شریک کردند .سرگر م کردن و
هیجانزده کردن مخاطب سختگیر ،کار مهمی
است که «عصر جدید» از پس آن برآمده است.
رعایت اصول برنامهسازی
دس ـتانــدرکــاران «عصر جدید»
همان گونه که از یک برنامه موفق
انتظار میرود ،آیتمسازی را جدی
گرفتند و تنها روی اجــرای شرکتکنندگان
حساب نکردند .صحبت از آرزوهـــا و اهــداف
شرکتکنندگان قبل و بعد از اجرا ،شریک کردن
مخاطبان با حسوحال خانواده شرکتکنندگان
در لحظه اجــرا ،تهیه پشتصحنه برنامه تحت
عنوان «استودیو عصر جدید» و حضور تماشاچیان
داخل استودیو ،همه و همه در کنار یکدیگر در
مجموعباعثشد«عصرجدید»برنامهاستانداردو
خوبی از آب در بیاید .به عالوه بازی دادن مخاطب
هم به موفقیت «عصر جدید» کمک کرد .در «عصر
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احسان علیخانی در
«عصر جدید» ظرفیت های
جدیدی را در اجرا نشان
داده است
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چهره ها و خبر ها
حمید فرخنژاد اولین حضور سال  98خود
در سینماها را از نیمه خرداد با فیلم «دختر
شیطان» تجربه خواهد کرد.
این فیلم ،دومین همکاری
سینمای ایران و هند پس از
«سالم بمبئی» است.
شبنم مقدمی از روز گذشته بــا سریال
«هیوال» اثر جدید مهران مدیری به شبکه
نمایش خانگی آمده است .او
در اکران عید فطر احتما ًال
«زهرمار» به کارگردانی
جـــواد رضــویــان را روی
پرده خواهد داشت.
امیر جعفری از امروز با فیلم «سوفی و دیوانه»
اثر مهدی کر مپور به نمایش خانگی آمده
اســت .او اکنون فیلم «چهار
انــگــشــت» را روی پـــرده
سینماها در حــال اکــران و
همچنین فیلم «زیر نظر»
را آماده اکران دارد.
ساالر عقیلی قطعهای را برای تیتراژ سریال
«برادر جان» که ماه رمضان پخش خواهد
شـــد ،خ ــوان ــده اســـت .آهنگ
ســــازی ایـــن قــطــعــه را فرید
سعادتمند برعهده داشته و
حسین غیاثی ترانه آن را
سروده است.
ترالن پروانه در دومین تجربه خود در زمینه
تئاتر ،از فردا برای ایفای نقش در نمایش
«حکم» روی صحنه میرود و
در این نمایش با کاوه آهنگر
و مونا فائزپور همسر احمد
مــهــرانــفــر ،همبازی
میشود.

