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چهره ها و خبر ها

 5اجرای نهایی «عصر جدید» در ترازوی افکار عمومی

«گیله وا» به شبکه افق رفت
مینیسریال «گیله وا» شنبه دوم شهریور ماه از
شبکه افق پخش میشود.
به گزارش ایسنا ،جدیدترین محصول سازمان
هنری رســان ـهای اوج بــه کــارگــردانــی اردالن
عاشوری و تهیهکنندگی امیر بنان ،در هفت
قسمت ساخته شده است و در حالی که پیشتر
گفتهمیشدبرایپخشازشبکهسهساختهشده،
از شبکه افق پخش خواهد شد .از بازیگران اصلی
این مینیسریال میتوان به حمیدرضا پگاه،
ستاره اسکندری ،امیرحسین صدیق ،مهدی
زمینپرداز ،امیرحسین هاشمی ،مهران رجبی و
پریا مردانیان اشاره کرد .از نکات قابل توجه این
سریال ایفای نقش میرزا کوچک خان جنگلی
توسط بهروز شعیبی است.
مینی سریال «گیله وا» با موضوعی عاشقانه در
تالش است با نگاهی عاطفی ،به زندگی مردم
شمال ایــران در بستر اتفاقات تاریخی سال
 ۱۲۹۷بپردازد و روایتگر سبک زندگی و روابط
اجتماعی و عاطفی مردم ایران و نقش انگلستان
در امور داخلی کشور در صد سال گذشته باشد.

سینمای جهان

خبری از «شرلوک» نیست
مارتین فریمن بازیگر انگلیسی احتمال ساخته
شدن فصل پنجم «شرلوک» را ضعیف دانسته
است.
به گــزارش مهر ،بازیگر نقش «دکتر واتسون»
درباره احتمال ساخته شدن فصل پنجم سریال
«شرلوک» گفت :همه دستاندرکاران سریال
سرشان بسیار شلوغ است و هم بندیکت کامبربچ
بازیگر نقش «شرلوک» و هم موفات و گاتیس
سازندگان سریال بسیار مشغول هستند .وی
تأکید کرد که به همین دلیل نباید بیگدار به
آب زد و با یک فصل نامناسب ،تأثیر فصلهای
پیش را از بین برد .مارتین گفت« :این سریال
خیلی بزرگ بود و در سرتاسر دنیا هم طرفداران
زیادی داشت و به همین دلیل باید میراث آن را
حفظ کرد».
فریمن نقش بیلبو بگینز ،شخصیت اصلی سری
سهگانه «هابیت» به کارگردانی پیتر جکسون
را بر عهده داشت و برای فیلم اول این مجموعه
با نام «سفر غیرمنتظره» جایزه بهترین قهرمان
جوایز سینمایی امتیوی سال  ۲۰۱۳و بهترین
بازیگر در هجدهمین دوره جوایز امپایر را دریافت
کرده است.

گــروه سینما و تلویزیون  -پس از گذشت
شش ماه از آغاز رقابت شرکتکنندگان مسابقه
«عصر جدید» ،دوشنبهشب فینال با حضور پنج
فینالیستپخششدوفرداشبدرویژهبرنامهای
زنده ،نفرات اول تا پنجم مسابقه معرفی خواهند
شدتاپروندهسریاولاینمسابقهبستهشود.
▪تأخیر زیاد در آغاز برنامه

بنابر اعالم قبلی ،قرار بود قسمت نهایی مسابقه
ساعت  21:30پخش شود و ظاهرا در همین
ساعت شروع شد اما اجراها در واقع بسیار دیرتر
وتقریباساعت 23آغازشد.تأخیرطوالنیدرآغاز
برنامه باعث شده بود این سوال برای مخاطبان
مطرح شود که چرا شبکه سه ساعت  21:30را
زمان آغاز پخش برنامه اعالم کرده است .احسان
علیخانی طبق معمول در دقایق ابتدایی برنامه
درباره رای دادن به اجراها صحبت کرد و هرکدام
از داوران هم صحبت کوتاهی داشتند ،پس از آن
در حالی که مردم منتظر آغاز اجراها بودند ،تیزر
تبلیغاتی کمک به سیلزدگان روی آنتن رفت و
بعد دوبــاره مخاطبان شاهد ادامه صحبتهای
احسان علیخانی و داوران بودند! بخش ابتدایی
برنامه تا اندازهای طوالنی شد که نوبت به پخش
اخبار شبانگاهی رسید .پس از پایان اخبار تقریبا
 17دقیقه آگهی بازرگانی پخش شد و باالخره

بهرام رادان در تازهترین فعالیت
سینمایی خود ،تهیهکنندگی
فــیــلــم «گـــربـــه ســـیـــاه» را به
کارگردانیکریمامینی،برعهده
گرفته است .این اولین بار است
که رادان تهیهکنندگی سینما را تجربه میکند.

بعدازوقفهایطوالنی،اجرایاولینفینالیست،از
ساعت 22:54بهآنتنرسید.کاربریدرواکنش
طنزآمیزبهاینتاخیرنوشتهاست«:کممونده یک
فیلمسینماییهماینوسطپخشکنن».
▪فینال طوالنی  4ساعته

عالوهبرتاخیرزیاددرشروعاجرایفینالیستها،
زمـــان کلی بــرنــامــه هــم بسیار طــوالنــی بــود.
صحبتهایطوالنیاحسانعلیخانیوداورانبا
فینالیستهاباعثشدهبودبااحتسابزماناجرا،
هر فینالیست تقریب ًا بین  25تا  30دقیقه روی
صحنهباشد.جالبآنکهفینالیستهابعدازپایان
اجرا،دوبارهرویصحنهآمدندوهمانحرفهای
قبلی را تکرار کردند و از مردم خواستند در رأی
دادنمشارکتکنند.بااینکههیچحرفتازهای
دراینبخشمطرحنشداماحدود 20دقیقهطول
کشیدوقسمتفینال«عصرجدید»ساعت2:20
نیمهشببهپایانرسید.اگرصحبتهاوآیتمهای
تکراری حذف میشد ،این برنامه چهار ساعته
بسیار کوتاهتر میشد .کاربری در انتقاد به پخش
آیتمهای تبلیغاتی در برنامه نوشته« :کمتر تبلیغ
روبیکا رو میکردین ،زمان برنامه کمتر می شد!»
کاربر دیگری نوشته است« :اگه برنامه مثال یک
ساعت باشه 59 ،دقیقهاش رو احسان علیخانی
یزنه».
حرفم 

▪تلفیقی از هنر ،ورزش و شعبده

باهمهاینها،نمیتوانگفتفینالمسابقه«عصر
جدید» جــذاب و سرگرمکننده نبود یا اجراها
نسبتبهمراحلقبلیجذابنبودند.خوشبختانه
تنوع و جذابیتی که در قسمتهای گذشته
مسابقه «عصر جدید» وجود داشت ،در قسمت
فینالنیزهمچناندیدهشد.محمدزارع،فاطمه
عبادی ،پارسا خائف ،دختران نینجا و سعید
فتحیروشنپنجفینالیست«عصرجدید»بودند
وقسمتفینالاینمسابقهتلفیقیازرشتههای
ورزش،هنر،موسیقیوشعبدهبازیشدهبود.در
نهایت هرکدام از فینالیستها با آخرین اجرای
خــود موفق شدند پایان خوبی را بــرای «عصر
جدید»رقمبزنند.کاربریدراینبارهنوشتهاست:
«جایخیلیهاامشبخالیهولیخیلیخوبهکه
ازهراستعدادییهنمایندهتویفینالبود».

▪رنگ و بوی عید غدیر در «عصر جدید»

از آن جایی که قسمت فینال مسابقه «عصر
جدید»،شبعیدغدیرپخشمیشد،اینبرنامه
کام ً
ال رنگ و بوی عید را داشــت و مخاطبان
میتوانستند حالوهوای عید را در آن ببینند.
ابتدایبرنامهسیدمجیدبنیفاطمهرویصحنه
«عصر جدید» ظاهر شد و به مناسبت عید غدیر
مولودی خواند .سخنان کوتاه حجتاالسالم
رفیعی نیز در باب اهمیت عید غدیر ،بهجا و
مناسب شب عید بــود .در مجموع ،قسمت
فینال مسابقه «عصر جدید» ،گزینه مناسبی
برای پخش در مناسبتی مانند شب عید غدیر
بود .کاربری در واکنش به حضور بنیفاطمه
در مسابقه نوشته است« :علیخانی با دعوت
از بنیفاطمه در این برنامه پربیننده ،هشتگ
فقط_به_عشق_علی رو عمال اجرا کرد».

کاربرانشبکههایاجتماعیچهگفتند؟
پارسا خائف

پارسا خائف که از اولین اجرایش
به دلیل سن کم و تواناییاش در
خوانندگی مورد توجه مخاطبان
به ویژه آذریزبانها بود ،در مرحله
فینال هم نظر داوران را جلب کرد.
کاربری در واکنش به اجــرای او
نوشته« :پــارســا خائف به معنای
واقعی در زمینه موسیقی و آواز یک
استعداده ».کاربر دیگری هم در
واکنش متفاوتی نوشته« :آرمان
خیلی بهتر از پارسا بود ،حقش بود
بیاد باال».
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فاطمه عبادی

اجرای فاطمه عبادی مورد تحسین
بسیاری از تماشاگران قرار گرفت
و بــرای آنهــا جــذاب بــود .کاربری
نوشته«:واقعاهنرمنده،چقدرخوب
بود اجراش ،اشکم دراومــد ».کاربر
دیگری در انتقاد به غمانگیز بودن
اجرای او نوشته« :با تحت تاثیر قرار
دادنمردممیخوادرایجمعکنه».
کاربردیگریهمنوشته«:تالفی«ماه
عسل» تو «عصر جدید» دراومــد».
اجرایتأثیرگذاراو،داورانوبسیاری
ازحضاررانیزبهگریهانداخت.
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دختران نینجا

بسیاری از کاربران گروه «دختران
نینجا» را با «سربازان وطن» مقایسه
کــردنــد و اجــــرای آنـــان را دوســت
نداشتند ،امــا گــروه دیگری آنــان را
تحسین کــردهانــد .کاربری نوشته
است«:بااینکهامکاناتکموشرایط
سختی داشتند اما خیلی خوب کار
میکنند و واقعا گــروه هماهنگی
هــســتــنــد ».کــاربــر دیــگــری نوشته
است« :این اجراشون در حد فینال
نبود ،همش حرکتای تکراری بود.
اجراهایقبلیخیلیبهتربودن».
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سعید فتحی روشن

سعیدفتحیروشنتنهاشعبدهبازی
است که از مراحل اول «عصر جدید»
رأی مثبت داوران را به دست آورد.
تعدادی از کاربران ترفندهای او را
حدس زدهانــد و عــدهای از اجرایش
غافلگیر شدهاند .کاربری نوشته:
«بــایــد قــبــول کــرد تــو کـــارش واقعا
حرفهایه .یه جوری گولمون میزنه
کهنمیفهمیم!»کاربردیگرینوشته:
«فضایرمزآلودیکهدرستمیکنه
رو خیلی دوست دارم ،آرامشش ،قوه
تخیلش،تسلطشبهاجراشعالیه».

محمد زارع

بخشیازواکنشهابهاجرایمحمد
زارع ،تحسین او بود و بخشی دیگر
بــه ویــژگــیهــای شخصیتیاش
بــرم ـیگــردد .کــاربــری دربـــاره او
نوشته« :محمد زارع همیشه سخت
تــاش کـــرده ،حقشه اول بشه».
کاربر دیگری درباره شخصیت اش
نوشته« :چقدر بیدغدغه و رها تو
دنیایخودشه».بعضیازمخاطبان
هم اجرای او را مشابه اجراهایی که
بارها در سیرک دیدهاند دانسته و
مقام اول را شایسته او ندیدهاند.

اصــغــر فـــرهـــادی قــصــد دارد
 16و  17شــهــریــور مـــاه در
حاشیه جشنواره بینالمللی
فیلم تورنتو در کانادا ،کارگاه
کارگردانی و فیلم نامهنویسی
برگزار کند و تجربیاتش را در این زمینه در اختیار
عالقه مندان بگذارد.
طناز طباطبایی پس از فیلم
کمدی «میلیونر میامی» ،از
امــروز با فیلم «روســی» ساخته
امیرحسین ثقفی ،به سینماها
میآید .صابر ابر ،امیر آقایی و
میالد کیمرام ،دیگر بازیگران این فیلم سینمایی
هستند.
امین حیایی به زودی برای بازی
در فیلم «قــاتــل و وحــشــی» اثر
حمید نعمتا ...جلوی دوربین
خواهد رفت و در این فیلم با لیال
حاتمی همبازی میشود .او در
این اثر نقش یک فرد معتاد را بازی میکند.
پــژمــان جمشیدی کــه مدتی
است حضور پررنگی در سینما
دارد ،قـــرار اســت در سریال
کمدی «زیــر خاکی» کــاری از
جلیل سامان ،ایفای نقش کند.
او آخرین بار نوروز  97سریال «دیوار به دیوار  »2را
روی آنتن داشت.
سینا مهراد که با سریال «پدر»
ساخته بهرنگ توفیقی شناخته
شد ،قرار است برای دومین بار
با این کارگردان همکاری و در
سریال نمایش خانگی «آقازاده»
هم نقش شخصیتی به نام «حامد» را بازی کند.

