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تلویزیون

عموپورنگ،نوروزدرتلویزیون
«بچه محل» عنوان برنامهای جدید با حضور «عمو
پورنگ» است که نوروز  ۹۹از شبکه دو سیما روانه
آنتنمیشود.
به گزارش خبرآنالین ۳۰،درصد از تصویربرداری
مجموعه «بچه محل» که به صــورت نمایشی و
استودیویی با حضور کودکان و نوجوانان در دست
تولید است ،انجام شده تا نوروز  ۹۹از آنتن شبکه
دو سیما روانه آنتن شود« .بچه محل» که با اجرای
داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) در گروه کودک و
نوجوان شبکه دو سیما تولید میشود از دو بخش
نمایشی و استودیویی تشکیل شــده و عــاوه بر
تغییرات محتوایی و فضای برنامه بــرای بخش
استودیوییدکوریویژهطراحیواجراشدهاست.

«یکروزطوالنی»درشبکه4

چهره ها و خبر ها

نمایش راستیآزمایی
بهسبک«عصر جدید»
احسان علیخانی به همراه  6داور دیگر
قضاوت اولیه شرکتکنندگان را بر عهده داشتند

س ـهشــنــب ـهشــب اول ــی ــن قــســمــت از بــرنــامـ ه
راستیآزمایی «عصر جدید» از شبکه سه روی
آنتن رفت و مسابقه اصلی قرار است از شنبه
 17اسفند پخش شود .در سری اول مسابقه،
مرحله راستیآزمایی به صــورت برنامههای
جداگانهای ضبط و پخش نشد ،اما در سری
دوم 4،قسمت ویژهبرنامه از مرحله داوری اولیه
شرکتکنندگان برای ورود به مسابقه اصلی
تولیدشدهکه 3قسمتدیگرآنقراراستهفته
آیندهپخششود.
▪همراهیمخاطببااستعدادها

فیلمسینمایی«یکروزطوالنی»پنجشنبه۸اسفند
ماه ساعت  ۲۰:۳۰برای اولین بار از شبکه چهار
سیماپخشمیشود.
به گزارش سینماپرس ،واحد تأمین برنامه شبکه
چهارکهبرایآخرهفتهمخاطبانفیلمهایجدید
را روانه آنتن پخش میکند ،برای روز  ۸اسفند ماه
فیلم سینمایی «یک روز طوالنی» را برای اولین
باررویآنتنمیبرد.اینفیلم بهکارگردانیبابک
بهرام بیگی در ژانــر خانوادگی و اجتماعی ،در
سال  ۱۳۹۴ساخته شده است .در این فیلم رضا
بهبودی ،شبنم مقدمی و علیرضا آرا به هنرمندی
پرداختهاند.
در خالصه فیلم آمــده اســت ،شاهین یک نقاش
درونگراستکهسالهاستدرآلمانساکنشده
و نتوانسته پاسخی به سوالهایش در ارتباط با
انسانیت،ارزشهاومرزبینخوبیوبدیپیداکند
وحاالکهبهدالیلیازجملهفوتپدربهوطنبرگشته
نیز ردپایی از باورهایش نمیبیند .او اکنون در
مواجههبانیلوفر،شرایطسختیراپیشرودارد....

عــلــی نــصــیــریــان نــــوروز  99با
فیلم «المینور» به کارگردانی
داریــوش مهرجویی ،روی پرده
سینماها حضور خواهد داشت.
او همچنین «خورشید» ساخته
مجید مجیدی را که بهترین فیلم جشنواره بود،
آماده اکران دارد.

شاید تا قبل از پخش برنامه این سوال که لزوم
نشاندادنمرحلهراستیآزماییبرایمخاطب
چیست ،وجود داشت اما پخش این برنامهها
میتواند تاثیر مثبتی در همراهی مخاطب با
مسابقه «عصر جدید» و استعدادهای آن داشته
باشد .در این مرحله مخاطب با استعدادهای
شرکتکنندگانی که در مسابقه اصلی شاهد
حضورآنانرویصحنهخواهدبودآشنامیشود

و این باعث میشود که بتواند در مسابقه اصلی
دربــاره پیشرفت یا پسرفت شرکتکنندگان
نسبت به مرحله راستیآزمایی ،قضاوت بهتری
داشتهباشد.
▪ترکیبمتغیرداورانراستیآزمایی

ناگفته نماند ایــن که چه کسانی در مرحله
راستیآزمایی ،شرکتکنندگان را قضاوت
میکنند هــم مسئله مهمی اســت .احسان
علیخانی در مقام کــارگــردان و تهیهکننده
مسابقه ،عضو ثابت داوران راستیآزمایی است
و در کنار او افرادی مانند ارشا اقدسی ،بهرام
عظیمی ،علیرضا ترکاشوند ،ایمان قیاسی و
روزبهمعینیهمحضوردارند.نکتهمثبتداوری
در مرحله راستیآزمایی این است که به تناسب
نوع استعدادی که روی صحنه میآید ،ترکیب
گروه داوران هم تغییر میکند .البته افرادی
مانند ایمان قیاسی و روزبــه معینی که تجربه
چندانی در حوزه خوانندگی و بازیگری ندارند،
نمیتوانندقضاوتکامالدقیقیازاستعدادهای

این دو رشته داشته باشند .سعید فتحی روشن
که چهارمین برنده سری اول «عصر جدید» بود،
درمرحلهراستیآزماییسریدوماستعدادهای
شعبدهبازیراداوریمیکند.
▪عبورازمرحلهاولیهقضاوت

چه برنامههای راستیآزمایی برای پخش ضبط
بشود و چه مانند سری اول ،مخاطب شاهد این
مرحلهنباشد،درهرصورتنفسوجودیکفیلتر
قضاوت اولیه ،که شرکتکنندگان باید برای
رسیدنبهمرحلهقضاوتاصلیازآنعبورکنند،
اتفاقخوبیاستوباعثمیشودسطحمسابقهو
اعتبارآنباالبرود.اینکهدربعضیقسمتهای
مسابقه شاهد چند استعداد جذاب هستیم که
حذفآنهاوقضاوتمیانشانسختمیشود،
نتیجه وجود همین فیلترهاست .همان طور که
میدانید مرحله راستیآزمایی سال قبل هم
بود و اتفاق جدیدی نیست اما این که مخاطب
از نزدیک شاهد مراحلی که شرکتکنندگان
برای ورود به مسابقه طی میکنند ،باشد اعتبار

مسابقهرانزداوهمباالمیبرد.
▪بدل کاوه آفاق و بازگشت بازندهها

اما قسمت اول ویژهبرنامههای راستیآزمایی،
دوحاشیهجالبهمداشت.درمیانراهیافتگان
به این مرحله ،گروه سه نفرهای حضور داشتند
که در برنامه سال گذشته اجــرایشــان مورد
استقبال داوران قرار نگرفته بود و خیلی زود،
رأی قرمز داوران را دریافت کرده بودند .در آن
برنامه بعد از این که صدای ضرب در قرمز یکی
پس از دیگری شنیده شد ،آریا عظیمینژاد از
رویا نونهالی خواست که او رأی سفید بدهد ،اما
اینگروهازنونهالیخواستندرأیشراقرمزکند
تا سال آینده دوباره برگردند .این گروه دوباره به
«عصر جدید» آمدند و در مرحله راستیآزمایی
پذیرفته شدند .یکی دیگر از حواشی برنامه
مربوط به یکی از استعدادهای خوانندگی بود
که نه تنها از لحاظ ظاهری ،بلکه از نظر سبک
خوانندگیهمشبیهبهکاوهآفاقخوانندهسبک
راکبهنظرمیرسید.

پخش 2سریالطنزازشبکه2
شــبکه دو در شــبهای باقی مانده اســفند ،دو
ســریال طنز را روانه آنتن خواهد کرد که پخش
اولیــن قســمت از مینیســریال طنــز «زندگی
شــگفتانگیز است» شــنبه 10اســفند ساعت
 21:30خواهدبود.
به گــزارش ایلنــا ،مینیســریال طنــز «زندگی
شــگفتانگیز اســت» بــه کارگردانــی مجتبی
چراغعلــی ،یک کمــدی اجتماعی اســت که به
مشــکالت خانواده از نــگاه طنز میپــردازد .در
اینمجموعهقصهزندگیزوججوانیبهنامهای

«روزبه» و «ســیمین» روایت میشــود که برخی
اتفاقات شــگفتانگیز برای آن دو طی داستان
رخ میدهد .تصویربــرداری این مجموعه هفت
قسمتیتابستانسال ۹۷دریکسرایمحلهدر
غربتهرانانجامشدهاستواز 10اسفندروانه
آنتن میشود .رضا داوود نژاد ،سحر ولدبیگی،
حمید لوالیی ،نگین معتضدی ،مهران رجبی،
خشایار راد ،ســاناز ســماواتی ،فرهاد بشارتی،
آرشنوذریوافسانهناصریدراینسریالبازی
کردهاند.

همچنین با پایان گرفتن مینیسریال «زندگی
شگفتانگیزاست»،سریال 10قسمتی«سامو
بندری» در جدول پخش برنامههای شــبکه دو
قرارخواهدگرفت«.ساموبندری»بهکارگردانی
ابراهیم فروزش ،سال گذشــته در بندر بوشهر،
تصویربرداری شــده و به تولید رسیده است .در
خالصه این داستان آمده :سامو تنها پسر ناخدا
صبور ،نوجــوان بندری ،باهوش ،پرشروشــور و
ماجراجوســت .او درگیر اتفاقهایــی پیچیده و
عجیب میشــود و خانــواده و دوســتانش را هم

درگیر ماجراهــای خودش میکند .نیــت او در
هر ماجرا پــاک و صادقانه اســت اما ناخواســته
باعث برهم زدن آن بندر کوچک میشود و برای
خودش و اطرافیانش دردسرســاز میشود. ...
«ســامو بندری» متعلق به فضای بوشهر است و
قصهآنبافضایجنوبهمخوانیداردوبرهمین
اســاس نیز جمعی از افراد حاضر در مجموعه از
بازیگران بوشهری هستند .حسن پورشیرازی،
مائدهطهماسبی،علیاوسیوندومهدیفقیهدر
اینسریالنقشآفرینیکردهاند.
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شهاب حسینی  18اسفند ماه
با فیلم «آن شب» به کارگردانی
کــوروش آهــاری ،در جشنواره
سینه کوئست آمــریــکــا دیــده
میشود .این فیلم که در ژانر
وحشت ساخته شده ،در جشنواره فجر به نمایش
درآمد.
اشــکــان خطیبی بــه هــمــراه
هــنــرجــویــان ن ــوج ــوان خــود،
قطعهای به نام «دستتو بده من»
را منتشر کرده و ترانه این قطعه
را نیز خــودش س ــروده اســت.
خطیبی به تازگی دو تئاتر را در مقام کارگردان
روی صحنه داشت.
محمد رحمانیان درباره توقف
اجرای تئاتر «روزهای رادیو» به
دلیل جلوگیری از شیوع کرونا
گفته است که در این وضعیت
مسئله توقف اجــراهــا برایش
اهمیت نــدارد و فقط امــیــدوار اســت که مردم
سالمت باشند.
آری ــا عظیمینژاد ایــن روزهــا
مــشــغــول هــمــکــاری ب ــا گ ــروه
موسیقی «آوای تبری» است تا
موسیقی فصل ششم سریال
«پایتخت»راآمادهکنند.اواز17
اسفندبامسابقه«عصرجدید»بهشبکهسهمیآید.
مازیار میری در برنامه «کافه
آپارات» گفته است که او و دیگر
داوران جشنواره فجر به دلیل
نامزد نکردن جواد عزتی برای
بازی در «شنای پروانه» و هادی
حجازیفر برای بازی در «آتابای» اشتباه کردهاند.
بهنوش بختیاری در واکنش
بــه خبر تحت پیگرد قانونی
قــــرار گــرفــتــن خـــود بــه دلیل
تبلیغ دارویــی که ادعا شده در
پیشگیری از کرونا مؤثر است،
مدعی شده که موضوع را با دادستانی مطرح
کرده و مشکل خاصی وجود ندارد.

