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شبه «خندوانه» مجازی

خبر

چهره ها و خبر ها

رامبد جوان فعالیت خود در فضای مجازی را افزایش داده و مسابقه استندآپ کمدی آنالین برگزار میکند

نوید محمدزاده وارد عرصه
تبلیغات شد
نوید محمدزاده به جمع بازیگرانی که در عرصه
تبلیغات فعالیت میکنند اضافه شده و در اولین
فعالیتتبلیغاتیخود،بایکنشانتجاریمشهور
که آب میوه و نوشیدنی تولید میکند ،همکاری
داشته است.
او در این تبلیغ کوتاه که مدت آن کمتر از یک
دقیقه اســت ،از میان جمعیت عکاسانی که
تصویر او را ثبت میکنند ،از روی فرش قرمز عبور
میکند ،وارد فضایی مانند اتاق گریم بازیگران
میشود و آب میوه مینوشد .او جز تکرار شعار
تبلیغاتی آن نشان تجاری در پایان تیزر ،دیالوگی
در این ویدئو نــدارد و فقط در حد چند ثانیه در
انتهای ویدئو دیده میشود .به رغم آن که این
آگهی خوشساخت و چشمنواز از آب درآمده،
اما هیچ خالقیت ویــژ ه یا متفاوتی در آن دیده
نمیشود و محمدزاده در نقطه شروع فعالیت
تبلیغاتی خود ،حضور متفاوت و جذابی در یک
تیزر نداشته است .معلوم نیست فعالیت تبلیغاتی
نوید محمدزاده ادامهدار خواهد بود یا خیر اما او
این روزها که دوران اوج خود در سینما را سپری
میکند،کمیزودواردعرصهتبلیغاتشدهاست.
پیشتر ستارههایی مانند محمدرضا گلزار ،بهرام
رادان و نیکی کریمی هم سابقه حضور در تبلیغات
را داشت هاند.

تلویزیون

پخش «پرگار» بعد از «زیرخاکی»
مجموعه ملودرام خانوادگی «پرگار» از سهشنبه
 ۶خرداد روی آنتن میرود.
به گــزارش روابــط عمومی شبکه یــک ،سریال
«پــرگــار» بــا قــصـهای اجتماعی دربـــاره روابــط
خانوادگی و تعلیم و تربیت فرزندان تولید و آماده
پخش شده است .شبکه یک سیما پس از پخش
سه سریال طنز پرمخاطب ،بــرای ایجاد تنوع
گونه نمایشی ،این بار به سراغ سریالی ملودرام
با قصهای اجتماعی رفته است .سریال «پرگار»
قصه سه خانواده را به طور موازی روایت میکند
که در مقطعی از روزگار ،سرگذشت آنها به هم
گره خورده و خواسته یا ناخواسته در زندگی امروز
آنها کنشهایی را ایجاد کرده است.
مرجانه گلچین ،فریبا کوثری ،علی عمرانی،
بهرنگ علوی ،بابک کریمی ،فریبا جدیکار ،الهام
طهموری ،مریم سرمدی ،سهیال جوادی ،تیما
پوررحمانی ،زهره نعیمی و ...از جمله بازیگران
این مجموعه تلویزیونی هستند.
اینمجموعهنمایشیازسهشنبه ۶خردادهرشب
ساعت  ۲۲:۱۵پخش میشود .پنجشنبه نیز
خالصه هفتگی این سریال روی آنتن میرود.
پیش از این قرار بود مجموعه «پرگار» در اواخر
بهمنپخششودکهبهعلتبرنامههایانتخاباتی
شبکه یک ،پخش آن به پس از ماه مبارک موکول
شد.
سریال «پرگار» به تهیهکنندگی امیر پوررحمانی
و کارگردانی شهرام شاهحسینی در  ۲۹قسمت
 ۴۵دقیقهای در گروه فیلم و سریال شبکه یک
سیما تولید شده است.

فاطمه معتمد آریا جایزه منشور
طالییکورشرابهموزهسینمای
ایران اهدا کرد .او این جایزه را به
پاسچهاردههفعالیتتاثیرگذار
در سینما ،از جشنواره فیلمهای
ایرانیدرزوریخسوئیسدریافتکردهبود.
مسعود د هنمکی ایــن روزهــا
مــشــغــول نــگــارش فیلم نامه
سریال الف ویــژه «ساعت 12
ظهر» است .این مینیسریال
تلویزیونی بــه تهیهکنندگی
محمد خزاعی ،مضمونی سیاسی دارد و درباره
یک مقام مسئول است.

مائده کاشیان  -یک سال و نیم از پایان سری پنجم «خندوانه» میگذرد و رامبد جوان
که در طول سالهای گذشته با این برنامه به طور نسبتا مداوم و طوالنی در قاب تلویزیون
حضور داشــته ،از تابســتان  ،97جز بازپخشهای «خندوانــه» ،این برنامــه را روی آنتن
نداشــته و دوریاش از تلویزیون طوالنی شــده اســت .هرچند که رامبد جوان با سری
جدید «خندوانه» در شبکه نسیم حضور نداشته اما او در چند ماه گذشته ،سعی کرده
با فعالیتهای مختلفی که در صفحه رســمی خودش در فضای مجازی انجام میدهد،
ارتباط و تعامل خودش را با مخاطب حفظ و این دوری را به نوعی جبران کند.

▪استفادهازتاثیر«خندوانه»

رامبدجوانازنیمهاسفند،همزمانبااوجگرفتن
بحرانشیوعویروسکروناولزومدرخانهماندن،
فعالیتهای هدفمند خود را در فضای مجازی
آغــاز کــرد .او در ایــن مــدت با ایــدههــای جدید و
کارهای خالقانه در واقع با یک تیر دو نشان زد.
جوان موفق شد از این دوران حساس که مردم
ساعاتبیشتریرادرخانهمیگذرانندوبهفضای
مجازی روی آوردهانـــد ،هم استفاده خوبی از
روزگــار خانهنشینی بکند وهم دوبــاره با مردم
تعاملداشتهباشد.گرچهرامبدجوانسریجدید
«خندوانه» را نساخته اما سعی کرده از راههای
مختلفی ،مخاطبانی را که منتظر «خندوانه»
بودند ،از طریق فضای مجازی در حالوهوای
آن برنامه نگه دارد تا این فاصله نسبتا طوالنی از
تلویزیون باعث نشود او فراموش شود و به حاشیه
برود.فعالیتهاییکهجوانطیاینمدتتاامروز
انجامدادههمهبهنوعیدرحالوهوای«خندوانه»
بود ه و مانند آن فضای مفرح و سرگرمکنندهای
داشــتــهاســت« .خــنــدوانــه» برنامه پربیننده و
تاثیرگذاری بــوده ،بنابراین منطقی است که
رامبدجواندرفعالیتهاییکهدرفضایمجازی
انجاممیدهد،ازاثرگذاریوهمراهیمردمباآن
استفادهکند.اگرچههمچناناینانتقادبهرامبد

جوان وارد است که بسیاری از مردم اینستاگرام
ندارند و «خندوانه» برای خنداندن و حال خوب
مردم ،قطع ًا عمومیت بسیار بیشتری نسبت به
صفحهمجازیرامبددارد.
▪«خونهبازی»دراوجقرنطینه

اولین قدم رامبد جــوان بــرای ارتباط دوبــاره و
مداومبامردم،تولیدبرنامه«خونهبازی»درقالب
ویدئوهای تقریبا  40دقیقهای از طریق پخش
زندهاینستاگرامبود.همانطورکهقبالدرهمین
صفحهمفصلبهاینبرنامهپرداختیم،رامبدجوان
در تهیه این ویدئوها مانند «خندوانه» ،از حضور
روان شناس ،کمدین ،اهالی موسیقی و گاهی
هنرمندان استفاده میکرد« .خونه بــازی» هر
شب ساعت  21در صفحه رسمی او قابل تماشا
بود .جوان این برنامه اینستاگرامی را طی 15

رامبد جوان اکنون در تازهترین
فعالیت خود در فضای مجازی،
قصد دارد بار دیگر یک مسابقه
استندآپ کمدی ،منتها از نوع
آنالینش را برگزار کند

بدزبانترینهنرپیشههالیوودمعرفیشد
بر اساس پژوهشی که به تازگی انجام شده،
با بررسی  ۳۵۰۰فیلم سینمایی ،جونا هیل
هنرپیشه هالیوودی فیلم «گرگ والاستریت»
به دلیل بیشترین استفاده از واژگــان ناسزا
به عنوان بدزبانترین هنرپیشه تاریخ سینما
معرفی شده است.
به گــزارش فــارس ،طبق ایــن پژوهش ،هیل
در کل فیلمهای خود  ۳۷۶کلمه ناسزا ادا

کرده که بسیاری از آنها متعلق به شخصیت
او در فیلم «سوپر بد» و البته شخصیت او با
عنوان «دانی آزوف» در فیلم سینمایی «گرگ
والاستریت» بوده است .هیل با افتخار این خبر
را از طریق اینستاگرام به اشتراک گذاشت و با
مزاح گفت که با فروتنی به ساموئل ال جکسون
وهمچنینبهاسکورسیزیبهدلیلهلدادنش
به لبه پرتگاه ،تبریک میگوید!

قسمت ،تا پایان سال  98ادامه داد .قرار بود به
دلیلطوالنیبودندورانقرنطینه«،خونهبازی»
سالجدیدباتغییراتوایدههایتازهادامهداشته
باشدامافعالازآنخبرینیست.
▪مسابقهوتعاملبامردم

«خونهبازی»مانند«خندوانه»یکمسابقهمردمی
بامزه هم داشت .رامبد هنگام تهیه این برنامه،
یک مسابقه دابسمش هم به راه انداخت .در این
مسابقه مردم آهنگ «هیچی نمیشه» با صدای
بابک افــرا را که مدتی پیش به علت محتوای
امیدبخشیکهداشتبسیارشنیدهشد،بهصورت
دابسمش اجرا میکردند .در نهایت سه ویدئو
که بیشترین میزان خالقیت را داشتند ،انتخاب
شدندوبهتریندابسمشتوسطتعدادالیکهای
مردم برگزیده شد .به این ترتیب رامبد جوان
ارتباط تعاملی خود را با مردم حفظ و از مشارکت
آنهااستفادهکرد.
▪مسابقهاستندآپکمدیازنوعآنالین

رامبد جوان اکنون در تازهترین فعالیت خود در
فضای مجازی ،از تجربه خوب مسابقه استندآپ
کمدیدر«خندوانه»استفادهمیکندوقصددارد
باردیگریکمسابقهاستندآپکمدی،منتهاازنوع
آنالینش را برگزار کند .او با همکاری برند لوازم
خانگی اسنواکه حامی مالی سریهای قبلی
برنامه «خندوانه»بود  ،مسابقه استندآپ کمدی
آنالینی را به نام «استندآپ شو» به راه انداخته
است .افرادی که در این زمینه توانا و با استعداد
هستند ،باید در مرحله اول یک فیلم  3دقیقهای
از اجرای خود را ارسال کنند .از میان ویدئوهای
ارسالی 12،نفرانتخابمیشوندوبهمرحلهبعد
راه پیدا میکنند .جایزه این مسابقه نقدی است
و هنوز مبلغ آن اعالم نشده .عالوه بر استقبال

اولین قدم رامبد جوان برای ارتباط
دوباره و مداوم با مردم ،تولید برنامه
«خونه بازی» در قالب ویدئوهای
تقریبا  40دقیقهای بود
خوبی که مــردم از مسابقه «خندانندهشو» در
«خندوانه» کردند و خاطره خوبی که از آن دارند،
مسابقه استندآپ کمدی اینترنتی میتواند کار
متفاوتوجالبیباشد.در میانهنرمندانسینما
و تلویزیون ،رامبد جوان عمال پرمخاطب ترین
وپرتداوم ترین برنامه زنده اینستاگرامی را اجرا
واوقاتخوشیرابه ۱۰میلیوننفردنبالکننده
صفحه مجازی خود هدیه کرده است .با گذشت
زمان،اینبرنامههابهنوعیبه«خندوانه»مجازی
بسیارشبیهشدهاند.
▪سکوتدرپاسخبهحواشی

نکتهای که در حاشیه این مطلب میتوان درباره
دوران دوری رامبد جــوان از تلویزیون گفت،
نحوه بــرخــورد او با حاشیههای مهم سفرش
به کاناداست .جــوان از همان زمانی که موج
اعتراضات به تولد فرزندش در کانادا به راه افتاد
تا همین  10روز پیش که به صــورت تصویری
و آنالین در برنامه «باغ رمضان» صحبت کرد،
سیاست سکوت را در پیش گرفته بود .او بعد از
گذشت حدود یک سال که هیچ پاسخ رسمی یا
واکنشمستقیمیبهاینماجرانداشت،بهتازگی،
زمانیکهمانندهرحاشیهدیگری،تبآنموضوع
هم خوابیده بود ،درباره تصمیمی که برای تولد
فرزندش در خارج از ایران گرفته ،صحبتهایی
رامطرحکردکهاتفاق ًابابازتابفراوانیهممواجه
شد.

گـــاب آدیــنــه امــــروز بــا فیلم
«دوباره زندگی» به کارگردانی
رضا فهیمی ،به نمایش خانگی
میآید .ایــن فیلم دربــاره یک
زوج سالمند اســت کــه قصد
دارند به خانه سالمندان بروند .شمس لنگرودی
دیگر بازیگر این اثر است.
مهرانغفوریاناحتماالدرسری
جدیدبرنامه«اعجوبهها»بهعنوان
مجری حضور نخواهد داشت.
ضبط ســری دوم ایــن برنامه به
زودیآغازخواهدشدوقراراست
پسازماهرمضان،ازشبکه3رویآنتنبرود.
شبنم قلیخانی همزمان با از
سر گرفته شدن تصویربرداری
سریال «بیگانهای با من است»
ساخته احمد امینی ،برای بازی
در این مجموعه جلوی دوربین
رفته است .قصه این سریال در سالهای  69و
 70میگذرد.
محمدرضا علیمردانی از روز
یک شنبه بــرای اجــرای سری
جــدیــد بــرنــامــه «چــهــل تیکه»
جلوی دوربین رفته است .سری
جدید این برنامه بدون حضور
تماشاگران ضبط میشود و تغییراتی در ساختار
و دکور آن ایجاد شده است.
اشـــکـــان خــطــیــبــی دربـــــاره
چگونگی کمک بــه معیشت
خــانــواد ههــای بیبضاعت در
پویش «من باهاتم» توضیح داده
و همچنین بــه هــمــراه نشدن
ورزشکاران ،پزشکان و نشانهای تجاری با این
پویش اشاره کرده است.

