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تجلیل انجمن
بازیگران
آمریکا از
« دیکاپریو»
بنیاد انجمن بازیگران آمریکا در ســیامین سالگرد
فعالیت خود از «لئوناردو دیکاپریو» بازیگر مشــهور
هالیوودی با اعطای جایــزه «بازیگر الها م بخش» این

نهاد سینمایی تقدیر میکند.
«دیکاپریــو» که تاکنون پنج بار نامزد جایزه اســکار
و هفــت بار هم در جوایــز انجمن بازیگــران آمریکا

نامزد کســب جایزه شده اســت ،این جایزه ویژه را به
پاس نقشآفرینی درخشــان در فیلمهای «گرگ وال
اســتریت»« ،هوانورد»« ،آغاز»« ،جانگوی آزادشده» و
همچنین فعالیتهایش در جهت حفظ منابع طبیعی از
جمله اقیانوسها و جنگلها دریافت خواهد کرد.
«لئوناردو دیکاپریو» در واکنش به دریافت این جایزه در
بیانیهای گفت :از این که از سوی بنیاد انجمن بازیگران
آمریکا ( )SAGکه حمایت ویژهای از بازیگران و صنعت
سرگرمی دارد ،مورد تقدیر قرار میگیرم بسیار مفتخرم.
«دیکاپریو» اخیرا در فیلم «بازگشته» ساخته «الخاندرو
گونزالز ایناریتو» کارگردان برنده اســکار مکزیکی در
نقش فردی مرزنشین در قرن  19میالدی مقابل دوربین
رفته است ،فیلمی که بیشک یکی از شانسهای اسکار
 2016خواهد بود و «دی کاپریو» نیز امیدوار اســت پس
از پنج بار ناکامی جایزه اسکار بهترین بازیگری را از آن
خود کند.
او در سال  1996در نقش «رومئو» در نسخه جدید فیلم
«رومئو و ژولیت» بازی کرد و توانســت با کسب خرس
نقرهای بهترین بازیگر جشنواره برلین به شهرت برسد،
اما اوج موفقیت و نقطه درخشــان کارنامه سینمایی او
بازی در فیلــم «تایتانیک» ( )1997بود که او را به فوق
ستار ه هالیوود تبدیل کرد.
پس از موفقیت چشمگیر فیلم «تایتانیک» ،او در فیلم
«شــهرت» وودی آلن بازی کرد و در ادامه نقشآفرینی
ضعیفی در فیلم «ساحل» داشت که نه از نگاه منتقدان
و نه از نظر تماشــگران راضی کننده بود و با شکست

تجاری شدیدی نیز مواجه شد.
در سال « 2002دیکاپریو» دو فیلم موفق «اگر میتونی
منو بگیر» به کارگردانی «استیون اسپیلبرگ» و «دار و
دسته نیویورکی» به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی»
را بازی کرد که هر دو فیلم مورد توجه منتقدین قرار
گرفتند.
این بازیگــر  40ســاله پــس از آن در فیلم موفق
«هوانورد» مارتین اسکورســیزی که بر اساس زندگی
واقعی «هاوارد هیوز» ،تاجر معروف آمریکایی ساخته
شده بود بازی کرد و برای دومینبار نامزد جایزه اسکار
بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.
«دیکاپرو» در ســال  2005در سومین همکاری خود
با اسکورســیزی در فیلم برنده اسکار « ُمردگان» در
کنار بازیگران نامداری چون «جک نیکلسون»« ،آلک
بالدوین» و «مت دمون» تجربه کرد.
از دیگر نقشآفرینیهای او میتوان به فیلمهای «چه
چیزی گیلبرت گریپ را آزار میدهد» (اولین نامزدی
اســکار)« ،هوانورد» (دومین نامزدی اسکار)« ،جزیره
شاتر»« ،آغاز»« ،یک مشت دروغ»« ،الماس خونین»
(ســومین نامزدی جایزه اســکار)« ،جاده انقالبی»،
«جانوگوی آزاد شــده»« ،گتســبی بزرگ»« ،گرگ
والاستریت» (نامزد اســکار بهترین بازیگری و نامزد
بهترین فیلم به عنوان تهیهکنده) اشاره کرد.
جشن سیامین سالگرد فعالیت بنیاد انجمن بازیگران
آمریکا روز پنجم نوامبر در مرکز «والیس آننبرگ» در
لسآنجلس برگزار میشود.

«سیکاریو» تصویری از خشونت ماموران پیرس برازنان از «جیمز باند» بعدی میگوید

آمریکایی و کارتلهای مواد مخدر

فیلم سینمایی «سیکاریو» سپتمبر در سینماهای اروپا،
آمریکا و کانادا اکران می شود.به نقل از یورونیوز ،فیلم
سینمایی «سیکاریو» بازتابی از خشونت کارتل های مواد
مخدر در مکزیک و پاسخ خشنونت بار ماموران آمریکا
اســت .این فیلم پرحادثه و خشن به کارگردانی دنیس
ویلنوو از بازی امیلی بالنت ،بنیســیو دل تورو و جاش
برولین بهره می برد.کارگــردان کانادایی در افتتاحیه
فیلم که چندی پیش در نیویورک برگزار شــد در باره
کاربرد خشــونت در فیلم گفت :همیشــه این وسوسه
وجود دارد که خشونت را با خشونت جواب بدهیم ،اما
می دانیم که این چرخه ادامه پیدا کرده و به اشــکال
دیگری از خشونت دامن می زند .پس راه حل چیست؟
من راه حلی ندارم فقط سوال را مطرح می کنم .چطور

بایــد با اهریمن بجگیم؟ آیا برای مبــارزه با هیوال ما
هم باید هیوال بشــویم؟جاش برولین در نقش رییس
ماموران دولتی درباره سوال اصلی فیلم و مجاز بودن
کاربرد خشونت علیه کارتل ها بیان کرد :در چارچوب
فیلم که داستانی است بله ،اما فکر نمی کنم کسی آن
را به عنوان راه حلــی برای وضعیت موجود نگاه کند.
فکر نمی کنم این نکته فیلم اســت .هدف فیلم آگاه
کردن وجدان نســبت واقعیت است ،فیلم به واقعیت
بسیار نزدیک است و به همان خشونت واقعیتی است
که جریان دارد«.سیکاریو» به معنی مزدور اولین بار در
جشنواره کن سال جاری نمایش داده شد و با استقبال
عمومی منتقدان مواجه شــد و سپتمبر در سینماهای
اروپا و آمریکا و کانادا اکران می شود.
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 7کلمه :خوب
 14کلمه :متوسط
 21کلمه :عالی

جواب هدف

پیرس برازنان یکی از بازیگرانی است که توانسته نقش
جیمز باند را بر عهده داشته باشد .او در صحبت هایی از
ادامه پروژه سخن گفت.
قبل از دنیل کریگ ،این پیــرس برازنان بود که نقش
مشهور ترین مامور  MI6را بر عهده داشت .بازیگری که
از سال  1995تا  2002در  4فیلم «چشم طالیی»« ،فردا
هرگز نمی میرد»« ،دنیا کافی نیست» و «یک روز دیگر
بمیر» نقش جیمز باند را بر عهده داشته در آستانه اکران
جدیدترین فیلم از این مجموعه« ،اسپکتر» در مورد آن
و شایعات اخیر پیرامونش صحبت کرده است.
خیلی ها معتقدند «اسپکتر» آخرین حضور دنیل کریگ،
یکی از موفق ترین بازیگران نقش جیمز باند در مجموعه
فیلم های  007اســت .برازنان معتقد است هر امکانی
وجود دارد اما با کنایه می گوید قطعا بازیگر بعدی مرد و
سفید پوست خواهد بود .این بازیگر ایرلندی می گوید
بازیگران فوق العاده ســیاه پوستی هستند که بتوانند
نقش جیمز باند را بازی کنند و دلیلی ندارد که چرا نمی

توانیم یک جیمز باند سیاه پوست داشته باشیم.
خیلی ها صحبت از ادریس البا بــرای بازی در نقش
جیمز بانــد می کردند .بازیگری که ســابقه بازی در
ســریال پولیســی «لوثر» را هم دارد .اگرچه برازنان
این بازیگر سیاه پوست را گزینه مناسبی می داند ،اما
معتقد است گزینه های مناسب تری هم وجود دارند.
با تمام این حرف ها پیرس برازنان می گوید جیمز باند
هیچ وقت نباید جین باند شــود .او همیشه باید مرد
بماند.جدیدترین فیلم جیمز باند« ،اسپکتر» نام دارد
که در روز  6نوامبــر اکران جهانی خودش را با ایاالت
متحده آمریکا آغاز می کند.
در این فیلم سم مندس کارگردانی را بر عهده داشته
و دنیــل کریگ برای چهارمین بــار پس از فیلم های
«ذره ای از آرامش»« ،کازینو رویال» و «اسکای فال»
در نقش اصلی ظاهر شده است .بودجه این فیلم 300
میلیون دالر ارزیابی شده که آن را به گران ترین فیلم
تاریخ سینما تبدیل می کند.
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میزان

حمل

اگر در مســایل مالي كمي تغيير ايجاد شود گيج ميشويد .اما بعدا ً
متوجه ميشويد كه آن ها خودشان خود به خود حل ميشوند.

ثور

به شما پیشنهاد میشود با دوستان به گردش بروید؛ زیرا سرگرمتان
میکنند و با هم غیبت میکنید .بسیار سخاوتمند هستید ودست و
دلباز .دیگران برای مشورت پیش شما می آیند بهتر است تفریح و
سر خودتان را گرم کنید.

جوزا

امروز ستارگان تأكيد دارند كه از قوانين پيروي كنيد .اگر بخواهيد
سرپيچي كنيد ،متاسفانه حتم ًا دستگير مي شويد.

سرطان

شــاید زندگی باز هم کمی مشکل باشد .حتی افراد معمولی و عادی
نیز امروز کمی ایرادگیر و حساس میشوند .سعی کنید از هیچ کس
انتقاد نکنید ،تا باعث بحث نشود.

اسد

شما به عنوان یکی از رمانتیکترین ماههای منطقه البروج شناخته
شــدهاید .و امروز واقع ًا این شهرت خود را اثبات میکنید .این خبر
خوبی است اگر میخواهید نظر شخصی خود را تغییر داده و یا برای
چندین بار به او بگویید که چقدر دوستش دارید .همچنان شما دارای
روحیهای هستید که از اشــیاء لوکس به دتان نمیآید پس مطمئن
باشید که به طریقی خود را لوس میکنید و خجالت می کشید.

عقرب

امروز تمام کارها براساس نقشه پیش نمیرود ،اما سعی کنید با این
قضیه کنار بیایید .البته زمانی که اوضاع از کنترولتان خارج شود
ناراحت میشوید ،اما بهتر است آرامشتان را حفظ کنید

قوس

همكارانتان حس خوشبيني شما را روحيه بخش ميدانند و از شما
انتظار دارند كه الهام بخش آنها باشــيد .اگر شما به اين تقاضا جواب
ندهید خيلي بعيد است و شما بدون شك خوشحال خواهيد شد كه
پاسخ مثبت بدهيد .اين حركت شما ناديده گرفته نميشود و يك نفر
آدم با نفوذ از اين روحيه مثبت «من ميتوانم» شما خيلي تحت تأثير
قرار ميگيرد.

جدی

حواستان همه جا هست و نميتوانيد يك جا جمعش كنيد ،اما با اين
وجود سعي ميكنيد در محل كارتان عقالني رفتار كنيد .با يكي از
دوستان صميمي و همكار در مورد مسایل خصوصي صحبت كنيد،
اگر چه دوست نداريد كار را با مسایل خصوصي قاطي كنيد.

امروز شما بســيار ريلكس و آرام مي باشيد .و از اين كه هر كاري را
بدون عجله يا اجبار انجام مي دهيد بســيار خوشحال خواهيد بود.
همراهي شخص خاصي ،براي شما بسيار لذت بخش خواهد بود و از
وجود او خســته نمي شويد .حتي اگر او را به خوبي نمي شناسيد او
به شما كمك مي كند ،تا آرامش بيابيد ،احتماالً به زودي او را خوب
خواهيد شناخت .اين طور نيست؟ هم چنين امروز روز خوبي است
براي اين كار كه اخيرا ً مشكلي با شريك زندگيتان داشتهايد ،آن را
حل كرده و كنار بگذاريد.

بعضی از شــما ممکن است منبع جدید درآمد پیدا کنید و بعضی
دیگــر خبرهای خوبی درباره دارایی به دســت میآورند .در هر
صورت سیارات نشــان میدهند که اکنون زمان نتیجه گیری از
فرصت هایی است که خود را اخیرا ً نشان داده اند.

بعد از فعالیتهای زیــاد دیروز ،امروز کمی آرامتر کار کنید .به یک
استراحت نیاز دارید و اگر نه خودتان رابیمار میکنید .همکارانتان
به شــما کمک میکنند و بسیار مفید هســتند و میتوانند فضای
هماهنگی را به وجود آورند.

تعدادی زیادی از شما در کارهای بزرگ نیستند .اما اگر شما از آن
تعداد معدود هستید امروز یک خطر شما را تهدید میکند .کمتر
جاه طلبی میتواند اخبار مطلوبی درباره دارایی ها و سرمایه گذاری
هایش بگیرد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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قلعه را در خانه  ff 7حرکت دهید.
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استیو گولین جایزه فستیوال
زوریخ را دریافت میکند

تهیهکننده نامزد دریافت جایزه اسکار با جدیدترین فیلمش
یعنی «در مرکز توجه » در فستیوال زوریخ شرکت میکند.
به نقل از اسکرین دیلی ،استیو گولین تهیهکننده آمریکایی
در مراسم امسال فســتیوال فیلم زوریخ که از روز بیست و
چهارم ســپتمبر آغاز شده و تا روز چهارم ماه اکتبر هم ادامه
خواهد داشــت ،جایزه یک عمر تالش حرفــهای را دریافت
خواهد کرد.
گولین با جدیدترین فیلم سینماییاش « »Spotlightو یک
ســریال تلویزیونی جدید به نام «آقای روبات» در فستیوال
زوریخ حاضر خواهد شــد .فیلم « »Spotlightداستان تام
مککارتی از تحقیقات روزنامه بوستون گلوب و پردهبرداری
از رسوایی سوء استفاده جنسی کلیسای کاتولیک را تعریف
میکند .از بازیگران ســریال «آقای روبــات» هم میتوان به
کریستین اســلیتر ،رامی مالک و پوریتا دابلدی اشاره کرد.
گولین جایزهاش را روز بیست و هشتم سپتمبر و بعد از نمایش
فیلم جدیدش در زوریخ دریافت خواهد کرد.
گولین با تاسیس کمپانی پروپاگاندا فیلمز در سال  ۱۹۸۶نامی
برای خود دست و پا کرد و این کمپانی به بزرگترین تولیدکننده
موزیک ویدیوها و آگهیهای تبلیغاتی جهان بدل شد و مسیر
حرفهای کاری افرادی مثل مایکل بی و اسپایک جونز را شکل
داد .حرکت بعدی بــرای او کمپانی انونیموس کانتنت بود که
سال  ۲۰۰۰تاسیس شــد و گولین در حال حاضر مدیر عامل
آن است .این کمپانی فیلم سال « ۲۰۰۶بابل» ساخته آلحاندرو
گونزالس ایناریتو را تهیه کرد که برای گولین نامزدی دریافت
جایزه اسکار بهترین فیلم سال را هم در پی داشت.
از دیگر پروژههای قابل توجه گذشــته او میتوان به سریال
محبوب «تویین پیکس» ســاخته دیوید لینچ ،فیلم «طلوع
ابدی یک ذهن پاک» ساخته میشل گوندری« ،جان مالکوویچ
بودن» اسپایک جونز و «بازی» دیوید فینچر اشاره کرد.
به عنوان تجلیلــی از گولین ،بعضی از محبوبترین فیلمهای
او در فستیوال امسال زوریخ به نمایش درخواهند آمد .نادیا
شیلدکنکت و کارل اسپوئر مدیرهای فستیوال زوریخ گفتند:
پیدا کردن کسی که تا این حد موفقیت قابل توجه و گسترده
در سراســر پسزمینه صنعت ســرگرمی طی چنین زمان
طوالنیمدتی داشته باشد نادر است .استیو از راههای متفاوت
چیزهای بسیاری به دنیای فیلم اهدا کرده است.

هیجان دلتورو برای بازی در
«جنگ ستارگان»

بنیســیو دلتورو گفت برای بازی در فیلم «جنگ ستارگان»
هیجان زیادی دارد و دوست ندارد زیاد درباره آن صحبت کند.
بازیگر برنده جایزه اسکار در اپیزود هشتم «جنگ ستارگان»
نقش اصلی منفی داستان را بازی خواهد کرد .دلتورو در این
باره گفت « :میدانم که «جنگ ستارگان» هواداران سرسختی
دارد و به همین دلیل بــرای بازی در این فیلم هیجان زیادی
دارم».
این بازیگر در ادامــه گفت « :من فیلمنامــه را خواندهام و
میتوانم به شما اطمینان دهم که فیلمنامه بسیار خوب است».
این دنباله از فیلم «جنگ ســتارگان» که هنوز نامی برای آن
انتخاب نشده ،قرار است در ماه می سال  2017به بازار سینما
عرضه شود.
دلتورو که برای تبلیغ فیلم جدید خود «ســیکارو» در لندن
به سرمیبرد ،گفت که نمیتواند بیش از این اطالعاتی درباره
فیلم در اختیار مردم قرار دهد.
او سال گذشته در فیلم «نگهبانان کهکشان» محصول شرکت
فیلمسازی مارول حضور داشت ،و امسال با «سیکارو» بر پرده
سینماهای جهان ظاهر میشود.
اپیزود هفتم فیلم «جنگ ســتارگان» از  17دسمبر  2015در
سینماهای بریتانیای اکران خواهد شد.

«هفت» ۲۰ساله شد
فیلمی که اسکار را واگذار کرد

«هفت» فیلمی که محبوب خیلی از سینمادوستهاســت۲۰ ،
سالهشد.
«هفت» ساخته دیوید فینچر فیلمی با بازی برد پیت ،مورگان
فریمن و کوین استیسی برای خیلیها فراموش نشدنی است.
هر چند کوین اسپیسی امروز کارنامهای پر و پنهان دارد ،اما با
بازی در این فیلم در سال  ۱۹۹۵برای اولین بار قدرت خودش
را به رخ همه کشید و شخصیت آب زیرکاهی را خلق کرد.
این فیلم درباره قاتلی سریالی است که با توجه به هفت گناه
کبیره ،آدم ها را برای کشتن انتخاب میکند.
این فیلم  ۲۰سال پیش در روز  ۲7سپتمبر  ۱۹۹۵برای اولین
بار اکران شد.
«هفت» به بــرد پیت هم کمک کرد تا از تصویر معمولی که از
او در سینما ساخته شده بود ،دور شود و به گوینت پالترو هم
کمک کرد تا راه خودش را باز کند .او که در این فیلم در نقش
همســر برد پیت بازی کرد ،از همین فیلم با وی آشنا شد و
این دو  ۲ســال و نیم با هم نامزد بودند ،اما کارشان به ازدواج
نکشید.
مورگان فریمن همیشــه محکم و باوقار نیز در این فیلم در
کنار برد پیت نقش یکی از دو کارگاهی را بازی میکند که در
جستجوی یافتن قاتل زنجیرهای است.
دیود فینچر با این فیلم به عنوان یک کارگردان شناخته شد
و او که تا آن زمان ســازنده موزیک ویدیــو بود و تنها فیلم
«بیگانه  »۳محصول  ۱۹۹۲را در کارنامهاش داشــت ،وارد رده
کارگردانهای درجه یک شد.
فیلمنامه نویس این فیلم نیز انــدرو کوین واکر اولین تجربه
نویسندگی اش با همین فیلم را پشت سر گذاشت.
این فیلم که چهار هفته در باکس آفیس در ردیف اول ایستاد
و بیش از  ۳۰۰میلیون دالر فروش کرد ،اسکار را به فیلم دیگر
آن سال یعنی «سکوت برهها» واگذار کرد و هنوز از نظر قدرت
با آن فیلم مقایسه میشــود و بین منتقدها این بحث وجود
دارد که کدامیک بیشتر شایسته دریافت اسکار بودند.
«هفت» امروز به مجموعه فیلمهای باارزش کالسیک هالیوود
پیوسته است.

