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رامبد جوان یک 
هنرمند چندوجهی 
است. او در ابتدا 
بازیگری موفق بــود 
و به طور حرفه ای در 
این حوزه به فعالیت 
می پرداخت اما از 
اواخر دهه هشتاد 
به طور جدی تر در 
حوزه کارگردانی 
ظاهر شد و با ساخت 
فیلم »پســر آدم، 
دختر حوا« که فروش 
نسبتا خوبی هم در 
آن ســالها داشت، 
توانست جایگاه خود 
را تثبیت کند

 جوان با تولید چند ســری از برنامه موفق 
»خندوانه« توانســت رکــورد تازه ای در 
حیطه برنامه ســازی در تلویزیون ثبت و 
جایگاه خود را در میان مخاطبانش تثبیت 
کند. از همان سال های ابتدایی حضورش 
در تلویزیون با ســریال »خانه سبز« در 
مقام بازیگر، کمی بعد با ســاخت سریال 
»گمگشــته« در ماه رمضان سال 1380، 
سریال طنز »مسافران« در سال 1388 و 
برنامه »گپ« در ســال 1391 و در نهایت 
تولید برنامه »خندوانه« از ابتدای ســال 
1393 تا همیــن چند وقــت اخیر ثابت 
کرد که نبوغ و خالقیــت تازه ای در حوزه 
برنامه سازی در تلویزیون دارد و به نوعی 

می توان او را فرزند تلویزیون نامید.
فعالیت های جوان در حوزه تلویزیون خالصه 
نمی شود، او سابقه نســبتا خوبی در حوزه 
تئاتر دارد و هربار که روی صحنه ظاهر شده 
است توانســته مخاطبان زیادی را با خود 
همراه کند. نمایش »کالیگوال« به کارگردانی 
همایون غنی زاده یکی از همین نمایش های 
پرمخاطب اســت که رامبد جوان در آن به 
ایفای نقش می پرداخت. برای آخرین بار هم 
در آبان سال 1398 در نمایش »قصر موروثی 
خاندان فرانکنشتاین« به کارگردانی آتیال 
پســیانی به ایفای نقش پرداخت که این 
نمایش هم در آن بازه زمانی توانست جزو 
نمایش های پرفروش تماشاخانه ایرانشهر 
لقب بگیرد. اما حضور جوان در حوزه تئاتر 
به صورت مقطعی اســت و بیشتر می توان 
گفت که او برای تفریــح تئاتر کار می کند. 

او در حوزه تئاتر بیشــتر حامی همسرش 
نگار جواهریان است و عالقه مند است که 

او بیشتر از خودش تئاتر کار کند. 
تمرکز اصلی او در این ســال هایی که از 
»خندوانه« فاصله گرفته است بیشتر در 
حوزه سینما اســت و در سال های اخیر او 
به طور حرفه ای در مقام تهیه کننده ظاهر 

می شود. 
رامبد جوان یک هنرمند چندوجهی است. 
او در ابتدا بازیگری موفق بــود و به طور 
حرفه ای در این حوزه به فعالیت می پرداخت 
اما از اواخر دهه هشتاد به طور جدی تر در 
حوزه کارگردانی ظاهر شد و با ساخت فیلم 
»پســر آدم، دختر حوا« که فروش نسبتا 
خوبی هم در آن ســال ها داشت، توانست 
جایگاه خود را تثبیت کند. اوج شــکوه و 
اقتدار او در سال 1390 رقم خورد؛ زمانی که 
پیمان قاسم خانی فیلمنامه »ورود آقایان 
ممنوع« را نوشت و رضا عطاران به عنوان 
بازیگر با جوان همراه شد. این فیلم موفقیت 
بسیاری کسب کرد و توانست از فیلم های 

پرفروش سال لقب بگیرد. 
رامبد جوان تغییر سبک و ژانر را به خوبی 
می شناسد و آن را به طور جدی بلد است. 
بعد از موفقیت فیلمش این بار در فیلم تازه 
فرامرز قریبیان با عنوان بازیگر اصلی در 
کنار این بازیگر صاحب نام ظاهر شد و در 
این فیلم هم بازی اســتثنایی از خود ارائه 
کرد و در ســال 1391 مورد تحسین قرار 
گرفت. بعد از آن درگیــر پیش تولیدهای 
اولیه »خندوانه« شد و بیشتر فعالیت هایش 

در حوزه تلویزیون ادامه یافت. 
اوج غافلگیری و تغییر سبک او؛ ساخت 
و تولید درام ماورایی »نگار« بود؛ قصه ای 
که از او فاصله داشــت و می خواست بار 
دیگر خود را به چالش بکشــد. »نگار« 
نتوانســت فیلم خوبی باشــد و مورد 
تحسین قرار بگیرد چون ظرفیت های 
الزم را نداشت و فقط تجربه تازه ای برای 
رامبد جوان محسوب می شد. او بعد از آن 
در سال 97 دوباره به ژانر کمدی برگشت 
و فیلم »قانون مورفی« را ساخت که فقط 
در گیشه موفق بود و جنس کمدی اش 
همانند فیلم »ورود آقایان ممنوع« نبود. 
اما این روزها شاهد روی دیگری از رامبد 
جوان هســتیم که نامش در کنار محمد 
شایسته به عنوان تهیه کننده قرار گرفته 
است؛ تهیه کننده ای که خوشنام است و 
عقبه ای پربــار دارد، دغدغه های تولید را 
می شناسد و نامش در یک پروژه می تواند 

خیلی ها را برای همکاری ترغیب کند.
 فیلم »طــال« یکــی از مصداق های بارز 
موفقیت در سینما است. اگر در این روزهای 
کرونایی که سینماها نزدیک به سه ماه است 
تعطیل هستند، تصمیم اکران آنالین برای 
این فیلم گرفته نمی شد، این فیلم هم هنوز 
در پشت خط اکران می ماند و اگر هم اکران 
می شد چند هفته بیشتر روی پرده نمی ماند 
و موفقیت امروز نصیبش نمی شد. این امر 
به تصمیم مهم تهیه کننده بازمی گردد که 
ریسک بزرگی کرد و بخش خصوصی هم 

توانست وارد چرخه اکران آنالین شود.  


