
 Stateless 7.9سریال
کارگردان: اما فریمن، جاکلین مورهوس

نویسنده: الیس مک کردی، بلیندا چایکو
بازیگران: سوفیا لیلز، وایات اولف، سوفیا برایانت

»بی وطن« یک درام استرالیایی اســت که در ماه مارس 
منتشر شد و هم  اکنون جزو سریال های جذاب نتفلیکس 
است. این ســریال تا حدی برگرفته از زندگی واقعی یک 
شهروند آلمانی به  نام کورنیلیا راو است. کورنیلیا با وجود 
اینکه اقامت دائم استرالیا را داشت، تحت بازداشت اجباری 
دولت قرار گرفت. داستان این سریال در یک مرکز بازداشت 
مهاجرین در صحرای استرالیا می گذرد و روی چهار غریبه 
تمرکز دارد که در آنجا با هم آشنا می شوند؛ یک پناهنده 
افغان، یک پدر جوان که ســعی در فرار از کار بدون آینده 
خود دارد، یک مهماندار هواپیما که ســعی می کند از یک 
آیین دینی و فرقه فرار کند و یک کارمند دولت که درگیر 

یک رسوایی ملی است.

 Feel Good  7.3سریال
کارگردان: ما وارتین، جو همپسون
نویسنده: ما وارتین، جو همپسون

بازیگران: ما وارتین، شارلوت ریچی، لیزا کودرو

ما وارتین؛ کمدین کانادایی در واقع نســخه ای از کاراکتر 
خودش را روی صفحه  تلویزیون بازی می کند. او می خواهد 
زندگی در لندن، رابطه اش با دوست جدیدش و اعتدال در 
مســیرش را با هم ترکیب کند. در این کمدی، لیزا کردو 
بازیگر نقش فیبی در ســریال »فرندز« هم بازی می کند. 
در ضمن شــاهد گســترش رابطه  عاطفی مای با جورج 
هم هســتیم. مای قبال معتاد به مواد مخدر بوده و جورج 
تشویقش می کند که در جلسات ترک شرکت کند. به گفته  
منتقدان این کمدی ســبکبار است و ارزش دیدن و بحث 

کردن را دارد.

 Gentefied 7.4سریال
کارگردان: ماروین لموس، لیندا چاوس
نویسنده: ماروین لموس، لیندا چاوس

بازیگران: خواکین کوسیو، جی جی سوریا، کاریه 
مارتین

 یکی از باکیفیت ترین ســریال های نتفلیکس در ســال 
2020،  مجموعــه Gentefied بوده کــه با محوریت 
شــخصیت های مکزیکی و تالش های آن ها در راستای 
رسیدن به رویای آمریکایی ســاخته شده است. این اثر،  
عنوانی خانوادگی بوده و بسیاری از دشواری های انتخاب 
بین خانــواده و آینده ای رویایی را به تصویر می کشــد؛ 
به طــور کلی تالش هــای نتفلیکس در راســتای خلق 
محصوالتی متنوع از فرهنگ های مختلــف دنیا را باید 

شایسته تحسین دانست.

Locke and Key  7.4سریال
کارگردان: کارلتون ِکیس، مردیث اوریل

نویسنده: جو هیل، گابریل رودریگز
بازیگران:  داربی استنچفیلد،کانر جساپ

این سریال فانتزی نتفلیکس اقتباسی از کمیکی به همین 
نام اثر جو هیل و گابریل رودریگز است که یک کمیک 
فانتزی و ترسناک به حساب می آید. بااین حال، نتفلیکس 
تصمیم گرفت تا اقتباسی متفاوت از کمیک های الک 
و کلید را تولید و منتشــر کند که نه تنها باعث رضایت 
طرفداران کمیک شــود، بلکه مورد توجه افرادی قرار 
بگیرد که کمیک ها را نخوانده یا حتی با آن آشنایی ندارند. 
این سریال حداقل با پیروی از الگوی دیگر سریال های 
نتفلیکس تالش کرده تا اقتبــاس متفاوت تری را ارائه 
دهد که تمرکز بیشتری روی زندگی شخصیت های آن 
داشته باشد و بیشتر به مشکالت آن ها پرداخته شود و 
همچنین شاهد تغییراتی در مقایسه با نسخه کمیک 

آن نیز هستیم. 

 The Baby-Sitters Club 7.4 سریال
کارگردان: ریچل شاکرت

نویسنده: آنا مارتین
بازیگران:  ســوفیا گریث، مومنا تمودا، شای 

ردولف

سریال باشگاه پرســتار بچه از مجموعه های محبوب 
نتفلیکس است که توانست نظر مثبت منتقدان زیادی را 
به خود جلب کند. این سریال که شخصیت های اصلی آن 
را نوجوانان تشکیل داده اند، نه تنها توانست خیل عظیمی 
از بزرگساالن را سرگرم کند، بلکه از آن واکنش خوبی نیز 
دریافت کرد. این سریال ساخته ریچل شاکرت و اقتباسی 
جذاب است که در سال 201۹ نتفلیکس خبر ساختش را 
اعالم کرد و آن را برای 10 قسمت سفارش داد. الکسیس 
گاندرسن؛ منتقد پیست مگزین درباره اش گفته است: 
»اقتباس اخیر تلویزیونی از این مجموعه کتاب، بسیار 
رویایی است. مانند نامش شیرین، خنده دار و به لحاظ 

احساسی پیچیده است.«

10

11

12

13

14

   مجله   تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 6  

15  دی  1399 


