
گروه سینما و تلویزیون - شبکه سه سیما یک بهمن ماهِ پُر از عصرجدید را 
در پیش دارد؛ از پخش هشتگ عصرجدید با حضور آریا عظیمی نژاد و مهمانانش 
تا پخش احتمالی پنج قسمت مرحله حساس نیمه نهایی! تاکنون، شش قسمت 
از هشتگ عصرجدید ویژه کرونا با حضور امین حیایی، سیدبشیر حسینی و رویا 
نونهالی روی آنتن رفته و دو قسمت از این سری برنامه با حضور آریا عظیمی نژاد 
و مهمانان متفاوتش مانده که دوم و سوم بهمن ماه پخش خواهد شد. شنبه چهارم 
بهمن هم به پخش گزیده و گلچینی از مراحل قبلی مسابقه بزرگ استعدادیابی 
ایران اختصاص خواهد داشت و بعد از این برنامه ها، نوبت به نیمه نهایی حساس 
و نفســگیر این رقابت تلویزیونی می رسد که تکلیف فینالیست ها با انتخاب و 
رای مردم مشخص شود که هنوز تاریخ دقیق پخش آن اعالم نشده است. طبق 
آخرین اعالم روابط عمومی پروژه، ضبط مرحله نیمه نهایی این روز ها با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و در شرایطی متفاوت از قبل به صورت ضبط اجرا های 
جداگانه در روز های مختلف، در حال انجام اســت تا با حداقل تجمع گروه ها 
و عوامل این مهم رقم بخورد. ۲۰ اســتعداد برتر ایران در قالب پنج قسمت، هر 
قسمت چهار شرکت کننده گروهی و انفرادی، با هم رقابت کرده اند و این برنامه ها 
به زودی روانه آنتن می شود تا با اتمام هر قسمت، بیننده های پروپاقرص و میلیونی 
عصرجدید دست به کار شوند و با رای به اجرای محبوب خود، فینالیست های 
فصل دوم را انتخاب کنند. تاریخ دقیق پخش مرحله نیمه نهایی عصرجدید، به 

زودی اعالم می شود.

گروه ســینما و تلویزیون - درآمد بازار آنالین فیلم آسیا برای اولین بار در 
سال ۲۰۲۰ میالدی از مرز ۳۰ میلیارد دالر عبور کرد.

نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد بازار آنالین فیلم آسیا سال گذشته 
میالدی، برای اولین بار در تاریخ، بیش از ۳۰ میلیارد دالر درآمد داشت. در سال 
۲۰۲۰ همچنین برای اولین بار درآمد حاصل از اشتراک های پولی در این منطقه به 
درآمد حاصل از تبلیغات رسید. بدون در نظر گرفتن بازار بزرگ سینمایی چین، 
پیش تر بخش عمده درآمد بازار آنالین فیلم در آسیا از پلتفرم ویدئو به درخواست 
متکی به تبلیغات )AVOD( بود، اما این تفاوت در حال کاهش است. این آمار 
 Asia Pacific هفته جاری به عنوان بخشــی از یک مطالعه گســترده با عنوان
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تحقیقاتی مدیا پارتنرز اژیا منتشر شد. به استناد یافته های این مطالعه، منطقه آسیا 
در سال ۲۰۲۰ در مجموع ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر از بخش فیلم آنالین درآمد 
داشت. محققان پیش بینی می کنند این درآمد با رشد میانگین ساالنه ۱۲ درصد، 
در ســال ۲۰۲۵ میالدی به ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر برسد. درآمد بازار فیلم 
آنالین چین نیز با ۱۴ درصد افزایش در ســال ۲۰۲۰ به ۱۴ میلیارد دالر رســید و 
پیش بینی می شود این رقم با نرخ رشد ساالنه ۱۶ درصد، تا سال ۲۰۲۵ میالدی به 
۳۰ میلیارد دالر برسد. پلتفرم های جهانی پخش اینترنتی فیلم و سریال نیز در یک 
سال گذشته در حوزه ویدئو به درخواست به شرط اشتراک )SVOD( عملکرد 
موفقی داشتند. براساس تخمین های گروه تحقیقاتی مدیا پارتنرز اژیا، نتفلیکس 
ســال ۲۰۲۰ به لطف استقبال در کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و استرالیا و 
محبوبیت محتوای آســیایی )محصوالت ژاپنی و کره ای( و فیلم های دست اول 
جهانی خود در آسیا اقیانوسیه حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر درآمد داشت. 
نتفلیکس آمار درآمد خود از آسیا را به تفکیک کشورهای مختلف منتشر نمی کند.
سرویس اینترنتی دیزنی پالس نیز سال ۲۰۲۰ را با ۳۰ میلیون مشترک در آسیا به 
پایان رساند که ۲۵ میلیون نفر از آنها از هند و باقی از کشورهای اندونزی، استرالیا، 
نیوزیلند و ژاپن بودند.  براساس پیش بینی محققان، اگرچه رشد تعداد مشترکان 
این دســت از ســرویس ها در سال ۲۰۲۱ کاهش می یابد و تولید محتوای جدید 
در نیمه اول این سال همچنان تحت تاثیر همه گیری کرونا باقی خواهد ماند، اما 
مقیاس و سرعت سرمایه گذاری روی محتوای درجه یک این سرویس ها به حدی 

است که نرخ اشتراک مشتریان جدید در میان مدت همچنان باال باقی می ماند.

گروه سینما و تلویزیون - سیروس مقدم در جدیدترین فعالیت خود برای 
شــبکه نمایش خانگی »جزیره« را می سازد.سیروس مقدم، کارگردان با سابقه 
تلویزیون که سریال  های پرمخاطبی را برای تلویزیون ساخته  است این دفعه با 

سریال »جزیره« قدم در شبکه نمایش خانگی می  گذارد.
مقدم، در دومین ســریال شبکه نمایش خانگی خود با همکاری منوچهر 
محمدی تهیه کننده کهنه  کار ســینما و تلویزیون به ســراغ قصه  ای ملودرام و 
اجتماعی رفته که علی طالب آبادی آن را نوشته است.این سریال در مرحله پیش 
تولید قرار دارد و انتخاب بازیگران آن در حال انجام اســت که برای پخش در 

سال ۱۴۰۰ آماده شود.

رکوردشکنی بازار آنالین فیلم آسیا بهمن ماه عصر جدید شبکه سه
در سال ۲۰۲۰

کارگردان »پایتخت« با »جزیره« 
به شبکه نمایش خانگی می آید
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گروه سینما و تلویزیون - سعید 
آقاخانی کارگردان ســریال تلویزیونی 
»نــون.خ« در جمع خبرنــگاران و در 
حاشــیه تصویربرداری فصل سوم این 
ســریال درباره فرآیند تولید آن گفت: 
فصل جدید »نون. خ« در ادامه فصل های 
قبلی و همان قصه اســت. کاراکترهای 
جدیــدی اضافه و چند کاراکتر حذف 
شــده اند ولی همان روند ادامه و همان 

قصه بومی هم جریان دارد.
وی با اشــاره به قصه و طنازی در 
این فصل ادامه داد: این بار روی برخی 
دیگر از ظرفیت های قصه مثل گیاهان 
دارویی تمرکز کردیم. هدف ما این است 
کــه مردم لذت ببرند و روز مرگ ما این 

است که مردم نخندند.
آقاخانــی درباره لوکیشــن های 
این ســریال بیــان کرد: کردســتان و 
کرمانشــاه را داریم و در آن لوکیشن ها 
هــم تصویربرداری می کنیم. امســال 
تصاویری از مهاباد و آذربایجان غربی 

هم داریم.
اولین سریالی که بازیگران 

ماسک دارند
وی دربــاره پرداختن به کرونا در 
قصه اظهار کرد: ما اولین کاری هستیم 
که با ماسک بازی می کنیم و یک کاراکتر 
کرونایی هم در کار داریم. تمام تالشمان 
هم این است که سریال جذاب تر باشد.

کارگــردان »نــون.خ« دربــاره 
نوروزی بودن ســریال و فضای مفرح 

ایــن کار در این ایــام گفت: همانطور 
کــه گفتم تمام تالش ما همین اســت 
که مردم شاد شوند و تالش سازندگان 
همه کارهای کمدی این است که مردم 
با لحظات کمدی، کاراکترهای شیرین و 
موقعیت های درست جذب کار شوند. 
ما هم امیدواریم که مردم از حضور ما در 

خانه هایشان بیشتر لذت ببرند.
اکبر عبدی در سریال نیست

وی درباره نبود اکبر عبدی در این 
ســریال نیز گفت: قرار بود او حضور 
داشته باشــد ولی متأسفانه مشکالتی 
پیش آمد که خودش دوســت نداشت 
در کار باشد.آقاخانی درباره شوخی های 
این سریال از جمله پیش بینی انتخابات 
آمریکا و جشــنواره فجــر بیان کرد: ما 
پیش بینــی نکردیم برداشــت از کار ما 

اینگونه بود و از این دســت شوخی ها 
هم داریم. 

البته شــوخی هایی سال گذشته 
داشــتیم که خیلی ها دلخور شــدند و 
خیلــی باید با احتیاط پیش رویم چون 
دربــاره هر چیزی حرف بزنیم به یکی 
برمی خورد و االن هم همه آشــنا دارند 
می تواننــد جلوی کار را بگیرند و از هر 

جایی برای ما مشکل ایجاد کنند.
بــه  نســبت  واکنش هــا 

شوخی ها
وی اضافــه کرد: شــوخی های 
زیادی هم البته داشــتیم در فصل پیش 
ما شــوخی ای با وزیر جوان داشتیم که 
برخوردها از طرف خودشان فوق العاده 
بود با اینکه نگرانی داشــتیم که به آنها 

بربخورد درحالیکه هیچ مشکلی پیش 
نیامد و دقیقاً از آنجایی که می ترسیدیم، 
مشکلی پیش نیامد و برعکس از جایی 
که نمی ترسیدیم واکنش هایی داشتیم 

که خیلی وقت ها دست ما را می بندد.
کارگــردان »نــون.خ« دربــاره 
قومیت های جدید نیز گفت: آنقدر که به 
قوم کرد می پردازیم به قومیت جدیدی 
نمی پردازیم ولی چند کاراکتر داریم که 

از بندر ترکمن آمده اند.
آقاخانی درباره ســختی های کار 
عنوان کــرد: اینجا هوا منفی ۱۰ درجه 
هم بوده است و کرونا هم خیلی شرایط 
را ســخت کرده است از ارتباط گرفتن 
در حیــن بازی که بازیگران نمی توانند 
با هم ارتباط داشته باشند تا دیگر موارد 

مشکل درست کرده است.

بــرای فصــل چهــار باید 
بازخوردها را ببینیم

وی دربــاره تولید این ســریال و 
همچنین ساخت فصل جدید بیان کرد: 
ما اواخر کار هســتیم و حدود دو هفته 
دیگر تصویربرداری تمام می شود. برای 
فصل جدید قصه کشش دارد ولی باید 
این فصل پخش شود و ببینیم بازخورد 
چیست اگر خوب باشــد ادامه دهیم. 

خود مــا کاراکترها و فضا را 
دوست داریم. من کاراکتر 
خودم را دوســت دارم و 
همینطور  هــم  بچه ها 
هســتند و گروه عالقه 

دارنــد که ادامــه دهند. با 
این حــال بــه بازخوردها 
بســتگی دارد که اگر خوب 
باشــد گروه این امید را دارد. 

این کارگردان سریال های طنز 

گفت: من خــودم کارهایی انجام دادم 
که خیلــی از آنها آپارتمانی بود و برای 
خــود ما هم فضاها لو رفته اســت و به 
عنوان سازنده استقبال می کنیم تا از این 
فضای آپارتمانی و تکراری بیرون رویم. 
این فضاسازی جدید برای مردم خیلی 

جذاب است و ظرفیت زیادی دارد.
آقاخانــی درباره ریســک چنین 
کارهایی نیز گفت: ریسک دارد و خیلی 
پرزحمت اســت. من 

قباًل هم کار کــرده ام اما این کار خیلی 
پــر زحمت بــوده اســت. هزینه ها و 
درگیرهای ما خیلی بیشــتر از کارهای 
دیگر اســت. به ظاهر یک کار کمدی 
انجام می شود اما مثل یک کار تاریخی 
انرژی می برد چون لباس کردی داریم و 
یا هر پالن خیلی سختی دارد اما در عین 
حال می دانیم این فضاهای جدید مورد 
توجه مردم است و از دیدن این تصاویر 

و شوخی ها لذت می برند.

گروه ســینما و تلویزیون -فیلم 
تــازه برادران محمودی به ســیاق آثار 
پیشین آنها؛ به ویژه در سینما می کوشد 
بار دیگر آالم مهاجران افغان را در ایران 

حکایت کند.
مبتنی بودن رویکرد و نگاه فیلمساز 
بر واقعیت زندگی این مهاجران در شهر 
تهران از جمله موارد قابل تشــتت در 
پیکره ساختاری فیلم از حیث مضمونی 
تلقی می شود که در دوره نمایش آن در 
جشــنواره اخیر فجر نیــز با نقد جدی 
عــده قابل توجهی از اهالی رســانه و 
حتی تماشاگران روبرو شد. اما فارغ از 
این بحث، نفس حضور فیلمسازانی با 
تابعیت غیرایرانی و فراهم بودن شرایط 
فعالیت آنها در عرصه سینمای ایران از 
جمله نــکات مثبت و از هرطیف قابل 
توجه است. صرف نظر از مبحث فوق 
و بــا نگاهی دیگر مردن در آب مطهر به 
مدد شناخت کارگردان، در پردازش و 
خلق شــخصیت های زنده و باورپذیر 
از مهاجران افغان و مناســبات میان آنها 
به دستاوردهای مناسبی دست می یابد؛ 
نکته ای که در مواجهه این آدم ها با شهر 
و مردمانــش در جهــت عکس اتفاق 

می افتد.
فیلم در شــروع و پایان بندی قوام 
و قدرت میانه را ندارد و می توان گفت 
میزان شناخت و تسلط فیلمنامه نویس و 
کارگردان بر آدم هایش به جرات بیش از 
اشراف  بر پهنه شهر و مردمش مستولی 

اســت و ایــن امر تاثیــری بیش و کم 
نامطلوب برچیدمان و اجزای دراماتیک 

اثر را شامل شــده و تا حدودی راه 
را بــر ســاختمایه های 
جذابیت بخشی بر درام 

محدود ساخته است. 
با ایــن همه مردن در 

آب مطهر فیلمی است 
تصویرگرایانــه کــه از 
حیــث قاب ها و دروبین 

نگاهی زیبایی شــناس را ارائه می دهد 
که این امر در قرینه قراردادن کاراکترها 
و به کارگیری عنصر سایه روشن به 
کارکردهای سینمایی نزدیک 
می شــود و از منظر فنی 
جایگاه قابل قبولی را 
اختصاص  خــود  به 

می دهد.
استفاده از بازیگران 
نام آشنا از جمله امتیازات 

دیگــر این فیلم اســت کــه باردیگر 
مهــر تائیدی برحضور تهیــه کننده و 
کارگردانــی دارد که به خوبی آدم های 
فیلم شان را شــناخته و به بازیگرانی از 
کشــور و فرهنگ دیگر شناســانده اند 
که نمونه آن اســتفاده مناسب از لهجه 
و بیــان قابل اعتنا در پروســه تکمیل 
و تکوین کاراکترهاســت. باشــد که 
بــرادران محمودی خوش قریحه زین 
پــس جایگاه واالتری به قصه و روایت 
دراماتیک در بیان دغدغه های ارزشمند 

اجتماعی شان قائل شوند. 
فیلم سینمایی مردن در آب مطهر به 
کارگردانی و نویسندگی نوید محمودی 
قصه  چند جوان مهاجر افغان را روایت 
می کند که قصد رفتن به اروپا را دارند. 
رونا: حامد از دریا نترســی یا از هر چی 
که بترســی بالی جونت میشه، حامد: 
نمی ترســم. در این فیلم علی شادمان، 
ندا جبرائیلی، متین حیدری نیا، صدف 
عسگری، ســوگل خلیق، علیرضا آرا، 
خیام وقار کاشــانی، امیررضا رنجبران، 
پیمان مقدمــی، مهتاب جعفری، فرید 
اسحاقی، محیا رضایی، فاطمه میرزایی، 
علیرضا مهران و فاطمه شــکری ایفای 
نقش کــرده اند. مــردن در آب مطهر 
در ایام شــیوع کرونا و به دلیل تعطیلی 
ســینماها اکران آنالین را برای نمایش 
خود انتخاب کرد و در نهایت توانست 
فروش ۵۵۰ میلیــون تومانی را تجربه 

کند.

کارگردان سریال تلویزیونی »نون.خ« همزمان با تصویربرداری فصل سوم این مجموعه به ارائه توضیحاتی درباره تأثیر 
شرایط کرونا بر داستان و فرآیند تولید سریال پرداخت.

گروه سینما و تلویزیون - سرویس 
اســتریم نتفلیکس یکی از محبوب ترین 
ســرویس های پخش ویدیو در سراســر 
دنیا اســت که نه تنها میزبــان فیلم های و 
ســریال های متعددی می شــود که آثار و 
عناوین انحصاری جذابی هم تولید می کند.
وقتی در سال ۱۹۹۷ یک بازاریاب به 
نام مارک راندولــف تصمیم گرفت برای 
ارسال و به اشتراک گذاری دی وی دی ها و 
نسخه های فیزیکی فیلم های سینمایی یک 
شــرکت خصوصی را تاسیس کند، تصور 
نمی کرد کمتر از ســی سال بعد مجموعه 
محلی او به یکی از غول های سرگرمی دنیا 
تبدیل شــود. شرکت آقای راندولف با ۳۰ 
کارمند و کمتر از ۱۰۰۰ عنوان ســینمایی 
فعالیت خود را در منطقه سانتاکروز ایالت 
کالیفرنیا آغاز کرد. ده ســال بعد، نتفلیکس 
یک میلیارد بار عناوین سینمایی را به مردم 

فروخته بود.
با آغاز دهه ۲۰۱۰ میالدی، نتفلیکس 
با میلیون ها کاربر در کانادا و ایاالت متحده 
و ســایر نقاط دنیا، به یک سرویس پخش 
آنالین عناوین ســینمایی و سریالی تبدیل 
شــد. آن ها تصمیم گرفتند تجارت خود را 
گسترش دهند و صرفا به بازپخش عناوین 
سایر استودیوهای سینمایی مشغول نباشند. 
بنابراین استودیوهای خود را تاسیس کردند 
تا عناوین انحصاری این سرویس استریم 
ساخته شــود. نتفلیکس حاال چندین سال 
اســت که به پخش فیلم ها و ســریال های 

انحصاری خود می پردازد.
در دورانی که ویروس کرونا شــیوع 
پیــدا کرد، هــواداران ســینما که فرصت 
حضور در سالن های ســینما را نداشتند، 
تصمیم گرفتند همه آن چه دوست دارند را 
از نتفلیکس دنبال کنند. اتفاقی که باعث شد 
این سرویس استریم میلیون ها کاربر جدید 
آشــنا داشته باشد و حتی افزایشی تاریخی 

در نرخ ســهام خود تجربه کــرد. بنابراین 
سال ۲۰۲۰ یکی از بهترین سال های تاریخ 
نتفلیکس بــود و این حقیقتی اســت که 

غیرقابل انکار به نظر می رسد.
در ادامــه می توانید بــا پربیننده ترین 
ســریال های نتفلیکس در سال ۲۰۲۰ آشنا 
شــوید. آثاری که نه تنها در نــوع از خود 
بهترین ها هســتند بلکه به ســریال هایی 
محبوب، پربیننــده و قدرتمند هم تبدیل 

شده اند.
گامبی وزیر

نمره منتقدان: ۱۰۰ از ۱۰۰

والتر تویــس، رمان نویس آمریکایی، 
در ســال ۱۹۸۳ کتابی منتشر کرد که حاال 
می توانید بهترین اقتباس سینمایی ممکن از 
آن را تماشا کنید. این مینی سریال که مدتی 
پیش از ســرویس استریم نتفلیکس منتشر 
شــد تنها ۷ اپیزود دارد که تماشای متوالی 
آن ها کمتر از هفت ساعت زمان می خواهد. 
»گامبی وزیر« یک روایت بی بدیل و 
باورنکردنی از شــطرنج ارائه می دهد. اگر 
تصور می کنید شــطرنج در بهترین حالت 
ورزشــی اســت که هیجانــش را حذف 
مهره های سیاه و ســفید خالصه می کند، 
احتمــاال »گامبی وزیر« نگاه شــما به این 

ورزش را برای همیشه تغییر می دهد.
داســتان این سریال درباره دختری به 
نام بث هارمون اســت که در یک یتیم خانه 
زندگی می کنــد. او که پدر و مادرش را از 
دست داده، رویاهای بزرگی در سرش دارد 
اما مشکل اساسی این است که شرایط حتی 

شبیه به آن چه او برای رسیدن به حداقل ها 
نیاز دارد هم نیســت. بث در عین حال که 
درگیری های عاطفی و روانی بسیاری دارد 
به داروهای آرامش بخش و نوشیدنی های 
الکی هم اعتیاد پیدا می کند. اما اســتعدادی 
درون بث می درخشد که تنها روی صفحات 
شطرنجی و مهره های سیاه و سفید خودش 

را نشان می دهد.
آخرین رقص

نمره منتقدان: ۹۶ از ۱۰۰

پس از انتشار مستند »آخرین رقص« 
بســیاری از منتقدان سینمای مستند اعتقاد 
داشــتند احتماال هر مستند ورزشی ای که 
قرار باشــد در آینده بــه بهترین عنوان این 
زیرژانر تبدیل شــود، کار بسیار دشواری 

دارد. 
به اعتقاد بیشــتر منتقــدان، »آخرین 
رقص« بهترین مستند ورزشی تاریخ است. 
این مستند که با همکاری سرویس استریم 
نتفلیکس و شــبکه تلویزیونی ورزشــی 
ESPN ساخته شده دوران طالیی مایکل 
جردن، اسطوره دنیای بسکتبال، در باشگاه 
شــیکاگو بولز را زیر ذره بین قرار می دهد. 
مایکل جردن، اســتفن کری و باراک اوباما 
از افراد شناخته شــده ای هستند که در این 

مستند حضور دارند.
مســتند »آخریــن رقــص« یکی از 
معدود عناوین مستندی است که در لیست 
پربیننده ترین سریال های سرویس استریم 

نتفلیکس می درخشد.
 سرقت پول

نمره منتقدان: ۹۱ از ۱۰۰

به  غیرانگلیســی زبان  ســریال های 
ســختی می توانند مخاطبان بسیار زیادی 
پیدا کنند و در ســطح جهانی دیده شوند. 
 La casa de papel اما سریال اسپانیایی
یــا همــان Money Heist کــه آن را با 
عنوان »سرقت پول« هم می شناسیم، حاال 
به یکی از شناخته شــده ترین سریال های 
غیرانگلیسی زبان چند ســال اخیر تبدیل 

شده است.
 ســریالی که با داستان هیجان انگیز و 
شخصیت های دوست داشــتنی، راه چند 
ســاله را در کوتاه تریــن زمان ممکن طی 
کرد و امروز هم رده بسیاری از سریال های 
محبوب جهان شــناخته می شــود. فصل 
چهارم این ســریال یکی از پربیننده ترین 
سریال های سرویس استریم نتفلیکس در 

سال ۲۰۲۰ بود.
سریال La casa de papel یا همان 
Money Heist یک عنوان اسپانیایی بود 
که براســاس زمان پخش چهار فصل دارد. 
فصــل اول و دوم آن توســط یک شــبکه 
اسپانیایی پخش شد و به حدی از محبوبیت 
رسید که ســرویس استریم نتفلیکس حق 
پخــش و تولید آن را خریداری کرد. فصل 
ســوم در سال ۲۰۱۹ منتشــر شد و فصل 
چهــارم هم مدتی پیش به هواداران عرضه 

شــد. با این حال هواداران پرشمار سریال 
»سرقت پول« اعتقاد دارند فصل چهارم از 
مسیر اصلی داســتان فاصله زیادی گرفته 

است.
داســتان سریال درباره شخصی به نام 
پروفســور اســت که همراه با ۸ نفر برای 
ســرقت از کارخانه چاپ اســکناس وارد 
عمــل می شــوند. این ۸ نفر بــرای اینکه 
هویتشان حتی برای همدیگر هم ناشناس 
بماند، اســم شــهرهای مختلف را برای 

خودشان انتخاب می کنند. 
آن هــا پس از چند مــاه تمرین موفق 
می شــوند در همان ابتدای شروع سرقت 
وارد ســاختمان اصلــی کارخانــه چاپ 
اســکناس شــوند و ۶۷ نفــر را گروگان 
می گیرنــد. اما هدف آن هــا فقط پول های 
موجــود در کارخانــه نیســت و به دنبال 

پول های چاپی هم هستند.
اوزارک

نمره منتقدان: ۹۰ از ۱۰۰

منتقدان باور دارند ســریال »اوزارک« 
در حقیقت همان سریال »افسارگسیخته« 
اســت که توســط نتفلیکس منتشر شده و 
تغییرات بسیاری در داستان آن ایجاد شده 
است. این الگوبرداری دقیق که بدون هیچ 
شکســتی ادامه پیدا کرده تاکنون برای سه 
فصل و ۳۰ اپیزود منتشــر شــده  و یکی از 
بهترین سریال های ساخته نتفلکیس لقب 
می گیرد. فصل ســوم این سریال در سال 

۲۰۲۰ منتشر شــد و یکی از پربیننده ترین 
ســریال های نتفلیکــس در ســال ۲۰۲۰ 
بود.اگر به ســریال های جنایــی که درام 
قدرتمندی هم دارند عالقه مند هســتید، 
سریال »اوزارک« یکی از بهترین گزینه های 

شما است.
در این ســریال می توانید داستان یک 
برنامه ریز مالی به نام مارتی بیرد را تماشــا 
کنید که پــس از برخورد با بحرانی بزرگ 
در برنامه پول شویی یک کارتل مواد مخدر 
مکزیک به سرعت خانواده اش را از حومه 
شیکاگو به محلی برای تفریحات تابستانی 
در اوزارکــس در ایالت میــزوری منتقل 
می کند. او باید بدهی اش را به رییس کارتل 

پرداخت کند.
ببر پادشاه

نمره منتقدان: ۸۶ از ۱۰۰

یکی دیگر از مســتندهای سرویس 
اســتریم که در سال ۲۰۲۰ فرصت حضور 
در لیســت پربیننده ترین سریال های این 
مجموعه را پیدا کرد، ســریال »ببر پادشاه« 
اســت. افراد بســیاری وجود دارند که از 
نگهداری و بازی با گربه ســانان غول پیکر 
لــذت می برند. بنابراین مراکز نگهداری از 
این حیوانات و باغ وحش های مســتقلی 
وجــود دارند که برای جذب این حیوانات 
رقابت هســتند. مســتند »ببر پادشــاه« با 
جزییاتی جذاب و مثال زدنی تالش می کند 
تا اطالعات جالبی درباره یکی از حوادث 
باورنکردنی دنیای این حیوانات ارائه دهد.

این مستند که براساس حوادث واقعی 

ساخته شده، تالش می کند رقابت میان جو 
اگزاتیک و کارول باســکین را روایت کند. 
دو تاجر حیوانات گربه سانانی مانند ببرها 

که در نهایت بایکدیگر درگیر می شوند.
نیروی فضایی

نمره منتقدان: ۳۸ از ۱۰۰

ســریال »نیــروی فضایــی« یکی از 
ســریال های سرویس اســتریم نتفلیکس 
است که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد. تعدادی 
از بهتریــن بازیگران کمدی آمریکا به یک 
عنوان جذاب و خنده دار تبدیل شــده که 
می تواند برای فصل های متعددی ســاخته 
شــود. اما واقعیت این اســت که »نیروی 
فضایی« بــا عبور از بســیاری از خطوط 
قرمز آمریکایی، به یک سریال هنجارشکن 
تبدیل شــده که البته هنجارشکنی آن هم 

ریشه در ایده اصلی ساخت آن دارد.
نتفلیکــس برای ســاخت ســریال 
Space Force بــا گرگ دنیلز به توافق 
رسید. او تهیه کننده اجرایی سریال محبوب 
و مشهور The Office یا همان »اداره« بود 
و در کنار او، استیو کارل هم حضور داشت. 
کارل به عنوان ســتاره اصلی سریال »اداره« 
یکی از بهترین کمدین های آمریکایی است 
که این شانس را پیدا کرده بود تا یکی از دو 

خالق سریال »نیروی فضایی« باشد. 
بنابراین هــواداران ژانر کمدی انتظار 
بیشتری از سریال پیدا کردند. در کنار کارل 
و دنیلز، لیســا کودرو هــم حضور دارد. او 
به دلیل هنرنمایی فراموش نشــدنی اش در 

سریال »دوستان« شناخته می شود.

پربیننده ترین سریال های سرویس استریم نتفلیکس در سال ۲۰۲۰

نگاهی به فیلم برادران محمودی؛

ُمردن در آبی که مطهر نیست

در حاشیه تصویربرداری مطرح شد؛

جزییات »نون.خ۳« از زبان 
سعید آقاخانی؛ اکبر عبدی انصراف داد

آقاخانی درباره ریســک چنین کارهایی نیز گفت: ریســک دارد و 
خیلی پرزحمت اســت. من قبالً هم کار کرده ام اما این کار خیلی پر 
زحمت بوده است. هزینه ها و درگیرهای ما خیلی بیشتر از کارهای 
دیگر اســت. به ظاهر یک کار کمدی انجام می شــود اما مثل یک کار 
تاریخــی انرژی می برد چون لباس کردی داریم و یا هر پالن خیلی 
ســختی دارد اما در عین حال می دانیم ایــن فضاهای جدید مورد 
توجه مردم است و از دیدن این تصاویر و شوخی ها لذت می برند.


