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February 06 ,2016

«آدمکش» پیشتاز نامزدهای جوایز
فلم آسیا

چند فلمی که در سال  ۲۰۱۶باید دید

نیکالس باربر ،خبرنگار هنری بیبیسی چند فلم انتخاب
کرده که امســال اکران میشــوند ،از جمله آثار جدید
برادران کوئن ،اسپیلبرگ و الیور استون.
شیرجه
A Bigger Splash
بســته به اینکه چگونه نگاه کنید ،بــا ورود این دو نفر
تعطیالت کامال به پایان می رسد و یا تازه شروع می شود.
«شیرجه» لوکا گواداگنینو با الهام از فلم «حوض» ساخته
ژاک دری کارگردان فرانســوی محصــول  ،۱۹۶۹درام
اروتیکی است که به تریلری عصبی و گاه بیمناک بدل می
شــود ولی در تمام لحظات خوش منظره ،آفتاب سوخته
و در عین حال بســیار خنده دار است .فقط دیدن رقص
عجیب ریف فاینس ارزش خریدن تکت این فلم را دارد.
این فلم ماه فبروری در بریتانیا و ماه می در آمریکا اکران
می شود.
بر سزار
Hail, Caesar
این اثر جدید برادران کوئن که فلمی کمدی با ســفر به
پس زمینه های تاریخی و اســطوره ای است ،می تواند
دلپذیرترین فلم سال  ۲۰۱۶باشد و همه عناصر همیشگی
داستانهای این دو فلمساز از جمله آدم ربایی (لبوفسکی
بزرگ) دوران طالیی هالیــوود (بارتون فینک) و جورج
کلونی در نقشــی دلقک گونه (ای برادر ،کجایی) در آن
گنجانده شده است.
جاش برولین که نقش مدیر عامل یک شــرکت فلمسازی
هالیوودی را بــازی می کند ،پس از حذف شــخصیت
نمایشــگری از داســتان (با بازی جــورج کلونی) حین
فلمبرداری مجبور می شــود شخصا در تهیه فلم دخالت
کند.
بازیگران فلم «درود بر ســزار» عبارتند از اســکارلت
جوهانســون که در صحنه ای شبیه صحنه ماندگار استر
ویلیامز موســوم به زیبارویی در حمام ظاهر می شــود،
چنینگ تیتوم که شــبیه جین کلی بازیگر پر آوازه فلم
های موزیکال دهه پنجاه می رقصد ،رلف فاینس و تیلدا
سوئینتون.
اکران عمومی این فلم از ماه فبروری آغاز می شود.
جاودگر

The Witch
فلم ترسناکی است که مستقل تولید شده و پس از نمایش
آن در جشنواره های ســینمایی تماشاچیان هوشمندی،
استیل و فرم و تاثیر هراس آور آن را ستودند .رابرت اگرز،
نویســنده و کارگردان آن در جشنواره فلم لندن جایزه
بهترین کارگردان برای اولین فلم بلند را دریافت کرد.
داســتان فلم ماجراهای خوفناک زندگــی یک خانواده
پیوریتــن اســت کــه در ســالهای  ۱۶۳۰از منطقه
مهاجرنشینی در نیوانگلند (سواحل شرقی آمریکا) رانده
میشوند.
آنها که ناگزیر می شــوند خانه جدیدش را در حاشــیه
جنگلی دور افتاده بسازند ،احساس می کنند که جادویی
سیاه زندگی آنها را تصرف کرده ولی تعصب دینی والدین
خانواده به اندازه جادوی سیاه خوفناک است.
اگرز قبل از کارگردانی به عنوان طراح هنری کار می کرد
و «جادوگــر» اولین فلم بلند او ،مثــل هر فلم پر هزینه
تاریخی اصیل به نظر می رسد.
این فلم ماه فبروری در آمریکا و ماه مارچ در بریتانیا روی
اکران خواهد رفت.
خولیتا
Julieta
بنابراین بیســتمین فلم او را باید به فال نیک گرفت .او
باری دیگر «سینمای زنان» بازمی گردد.

نامزدهای نهمین دوره جوایز فلم آسیا در حالی اعالم
شد که فلم تایوانی «آدمکش» توانست در  9بخش نامزد
کسب جایزه شود  .فلم «آدمکش» ساخته «هو شیائو-
شــین» کارگران تایوانی که جایزه بهترین کارگردانی
جشــنواره فلم کن  2015را از آن خود کرد ،در نهمین
دوره جوایز ساالنه فلم آسیا در  9بخش از جمله بهترین
فلم و کارگردانی نامزد کســب جایزه شناخته شد .این
فلم تایوانی که امسال نتوانست به جمع نامزهای نهایی
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چشم ـ چشــمه ـ مچ ـ
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ـ نهم ـ مکه ـ کامه.
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آله ـ امر ـ برگ ـ پرمایه ـ تباه ـ ثواب ـ جهد ـ چاخان ـ حساس ـ خون
خواه ـ دسته ـ ذات ـ رســتاخیز ـ زردچوبه ـ ژاله ـ سوداگر ـ شگون ـ
صنعــت ـ ضرور ـ طیاره ـ ظرفیت ـ عــکاس ـ غنچه ـ فیصله ـ قاصد ـ
کماندار ـ گردش ـ لوزی ـ مایه ـ نقل ـ وحی ـ هدف ـ یار.

س

2025

2260

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 19 کلمه :عالی
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میزان

حمل

پيشرفتهاي خوبي در زمينه مالي داريد و ديدگاه بهتري پيدا ميكنيد.
شرايطي را كه فكر ميكرديد رو به رو شدن با آنها مشكل است به خوبي
درك ميكنيد و به راحتي به اهدافتان دست مييابيد.

ثور

اکنون متوجه شدهاید که یکی از نزدیکانتان نگران یا مضطرب است
اما تاکنون این موضوع را به خاطر سرگرم بودن به کارهای خود نادیده
گرفتهاید .اکنون اشــتباه خود را میپذیرید .اگر مدتی است روابط
اجتماعی تان کم شده است سعی کنید دوباره به اجتماع برگردید.

جوزا

امروز جذب انسان هاي روشنفكرتر از خودتان مي شويد كه البته شما
تا ميليون ها سال حاضر نيستيد اين موضوع را بپذيريد .تصميم داريد
افق هاي ديدتان را وسعت دهيد اما سعي كنيد خيلي واقع گرا نباشيد
زيرا زماني كه شما به چنين ديدگاهي برسید هيچ فردي در كره خاكي
نمي تواند در رؤياها و آرزوهاي شما وجود داشته باشد.

سرطان

با همســرتان بحثهای جدی میکنید و آنهــا آمادهاند تا عقاید و
نظراتشــان را برایتان بیان کنند شاید کمی نگران شوید ،اما هیچ
کدام از آنها نگران کننده نیست.

اسد

امروز قادريد كه بســيار جدي و عميق فكر كنيد ،گرچه كه ممكن
اســت درگير نگرانيهايي شــويد .از اين كه ذهنتان را معطوف به
گذشتهها كنيد ،مطالب بسياري ميآموزيد ،خصوص ًا مواردي كه به
تازگي اتفاق افتاده است .اين كار به شما نشان مي دهد كه در حال
حاضر چگونه بايد رفتار كنيد .ممكن است تشخيص دهيد كه تاريخ
در خطر تكرار دوباره است ،مگر اينكه شما دست به اقدام كاري براي
جلوگيري از آن كنيد.

سنبله

ذهنتان فعال است .فرصت خوبی است تا برای آینده برنامهریزی کنید؛
زیرا اکنون منطقی و عقالیی هستید و دوست دارید به اهدافتان برسید
به ویژه آنهایی که دست نیافتنیتر هستند.

امروز روزی عالی برای رســیدگی به اوراق کاری و مالی و هر چیز
دیگری که دارای مهر رسمی است ،میباشد .ذهن شما بسیار عالی
عمل میکند ،همه چیز را بسیار واضح و کامل مدنظر دارید و واقع ًا
وضعیت ذهنی خوبی برای رسیدگی به این امور دارید .این امر از
دید شخصی که مافوق شماســت مخفی نمی ماند و بسیار تحت
تأثیر قرار خواهد گرفت.

عقرب

ســعی کنید به کارهایی که میتوانید انجــام دهید فکر کنید نه
کارهایــی که نمیتوانید .میتوانیــد از کارهای خالق و همچنین
رابطهها بهرهمند شــوید .بودن با افرادی که در گذشــته با آنها
معاشرت داشتهاید خاطرات زیادی را زنده میکند.

قوس

امروز اولين كسي هستيد كه بايد كار را رها كنيد وبه بازي و تفريح
بپردازيد .به همين دليل ديگران نميفهمند چرا امروز اينقدر كار
خود را خوب و با وجدان انجام ميدهيد .ستارهها به شما گوشزد
ميكنند كه چند دقيقه وقت خــود را صرف جزئيات كار كردن،
چقدر بعدها شما را از دردسرها نجات ميدهد.

جدی

اگر مراقب نباشــيد گروهي بر عليه شما اعتصاب ميكنند .آنها
را به كناري بكشــيد و ببينيد در سرشــان چه ميگذرد ،شايد
نگرانيهاي شخصي مشــكل اصلي آنها باشد ،و همدردي با آنها
همه كارها را درست ميكند.

دلو

امروز الگوی ســیارات برای شما نشانه هایی می فرستد تا به کار و
سالمتیتان توجه بیشتری کنید .اگر اخیرا ً در موضوعی زیاده روی
کردهاید شــاید اکنون تصمیم بگیرید آن را کنترول کنید یا شاید
وقت بیشتری برای کار قرار دهید تا نشان دهید که تا چه اندازه از
خودتان مایه میگذارید و متعهد هستید.

حوت

الهامهای اخیر گشایشهای جدیدی بین شما و شریک زندگیتان
پدید آورده اســت .دوباره توجهتان را به بیرون (مســایل بیرونی)
برگردانید .اگر کار شما هنری است پی میبرید که فرصتهای بازار
کارتان از منبع شگفت انگیزی میآید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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اســکار خارجی راه یابد عالوه بر بخش بهترین فلم و
کارگردانی در بخشهای بهترین بازیگر زن نقش اصلی
و مکمل ،فلمبرداری و چهار بخش فنی نیز از ســوی
جوایز فلم آسیا نامزد کسب جایزه شناخته شد.
فلم هندی « »Bjiro Mastaniســاخته «سانجای لیال
بانسالی» و «بندر تماس» به کارگردانی «مایکل نینگ»
از هانگ کانگ هر کدام در پنج بخش نامزد جایزه این
رویداد سینمایی معرفی شدند.

برای اولین بار یک پاپ بر پرده سینما
ظاهر میشود

پاپ فرانسیس اولین حضورش بر پرده سینما را با فلم
«فراتر از خورشید» تجربه میکند.
این فلم که درباره سرنوشــت و تقدیر است اولین فلم
تاریخ است که با حضور یک پاپ ساخته میشود.
فلم خانوادگی «فراتر از خورشيد» محصول «ای ام بی
آی پیکچرز» قرار است اوایل  ۲۰۱۶در ایتالیا فلمبرداری
خود را شروع کند.تمام عواید این فلم نیز به دو خیریه
در ارجنتین اهدا می شود که کشور زادگاه پاپ است.
این دو خیریه به کودکان و بزرگساالن کمک میکنند.
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آخرین فلمــی که پدرو آلمودوار ســاخته بود «خیلی
هیجان زده ام» محصول  ۲۰۱۳داســتانی کمدی بود که
متاسفانه هیچ خنده دار نبود.
اگر خوش اقبال باشیم قاعدتا این اثر آلمودوار نیز باید
داستانی بسیار قوی و پر احساس مثل «همه چیز درباره
مادرم» و یا «بازگشت « باشد.
آلموداور در مصاحبه ای با فاینشــنال تایمز گفت ابتدا
عنوان «ســکوت» را برای فلم انتخاب کرده بود« .چون
ســکوت عامل اصلی اســت که تمامی بالهــا را برای
شخصیت اصلی داستان پدید می آورد».
ولی او تصمیم می گیرد برای پرهیز از هرگونه تشابه نامی
با فلم آینده مارتین اسکورسیزی که آن هم «سکوت»
نام دارد ،اسم فلم جدیدش را خولیتا بگذارد.
اما سوارز و آدریانا اوگارته ،نقش شخصیت اصلی داستان
را در دوران میانسالی و جوانی بازی می کنند.
این فلم ماه مارچ در اســپانیا و فرانسه و ماه اگست در
بریتانیا اکران می شود.
برج
High-Rise
ایــن فلم با فضای سورئالیســتی و طنز ســیاهش به
کارگردانی بن ویتلی ،با صحنه کباب کردن یک ســگ
داخل بالکن کوچک یک برج مســکونی توســط تام
هیداستون شــروع می شود و هر چه داستان پیش می
رود پر هرج و مرج و تکان دهنده تر می شــود .فلمنامه
از کتابی با همین عنوان به قلم جی جی باالرد نشر سال
 ۱۹۷۵اقتباس شده و زندگی در برجی مسکونی ممنوعه
را تصویر می کند.
خانواده های فقیر و ســیگرتی در طبقه های پایینی و
خانواده های مرفه در حــال انحطاط در طبقات فوقانی
ساختمان ســاکنند و بنای ســاختمان (با بازی جرمی
آیرونز) که مثل ارباب برج است ،در پنتهاوس زندگی
می کند.
این فلم که سینا میلیر ،لوک ایوانز و الیزابت ماس نیز در
آن بازی می کنند ،برای کارگردانی مثل بن ویتلی که فلم
های اول خود مثل «فهرســت کشتن» را با بودجه کمی
ســاخت ،فلم پر ستاره و پر هزینه ای است ولی او هنوز
هم مثل همیشه فلمسازی آنارشیست است.
این فلم ماه مارچ در بریتانیا  ،ماه اپریل در فرانسه و ماه
سپتمبر در آلمان اکران خواهد شد.
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شاه را در خانه  e 6حرکت دهید.
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پــاپ در این فلم در نقش خودش ظاهر و فلم بر مبنای
انجيل ســاخته میشود .پاپ قصد دارد با این فلم پيام
مســيح را به كودكان منتقل كند .جزییات بیشــتری
درباره این فلم منتشر نشده است.
پیش از این بازیگران متعــددی در نقش پاپ در برابر
دوربین قرار گرفته بودند که جان گودمن ،رابي كولترين
و باب هاسكينز از جمله آنها هستند.
این در حالی است که پاپ چندی پیش يك آلبوم راک
پروگرسيو نیز منتشر کرده بود.

دفاع «هلن میرن» از
آکادمی اسکار

«هلن میرن» بازیگر انگلیســی و مطرح هالیوودی انتقادات
پردامنه از مهمترین جوایز سینمایی جهان را ناعادالنه خواند.
«میرن» در گفتوگو با شبکه  4تلویزیون انگلیس عدم نامزد
شدن حتی یک بازیگر سیاه پوست برای سومین سال پیاپی
را مستقیما امری مرتبط با آکادمی علوم و هنرهای سینمایی
اسکار ندانست.
این بازیگر برنده اسکار ضمن اذعان به این که «ادریس آلبا»
بازیگر ســیاه پوســت آمریکایی مطمئنا شایستگی نامزدی
جوایز اسکار را داشــت اما علی رغم پیشبینیها نتوانست
برای «فلم جانوران بیسرزمین» نامزد کسب جایزه شود نیز
اظهار کرد :مشــکل اینجا بود که تعداد بسیار کمی از اعضای
آکادمی توانستند درام جنگی و تحسین شده «کری فوکاناگا»
را تماشا کنند و این فلم برای مدت کمی در سینماها بود.
به گــزارش گاردین« ،میرن» همچنین عنوان کرد :مســاله
مهمتر این نیست که چه کســی برنده اسکار میشود بلکه
بهبود وضعیت تنوع نژادی در هالیوود و این که افراد بیشتری
از جامعه ســیاه پوستان و اقلیتهای نژادی فرصت حضور در
صنعت سینما را داشته باشــند از اهمیت بیشتری برخوردار
است.
«باید متوجه اتفاقاتی باشیم که پیش از رسیدن فلم به جوایز
اسکار روی میدهد .چه فلمهایی ساخته میشود؟ بازیگران
فلمها چگونه انتخاب میشــوند و چه کســانی فلمنامهها را
مینویسند؟ بنابراین این مسائل بسیار مهم تر و تاثیرگذارتر
از این اســت که در انتها چه کسی برای دریافت جایزه اسکار
روی صحنه میرود.
«میرن» برای ایفای نقش در فلمهای «دیوانگی پادشاه جورج»
(« ،)1994گاسفورد پارک» ( )2001و «آخرین ایستگاه»()2009
نامزد جایزه اسکار شد و در ســال  2006برای بازی در نقش
ملکه انگلستان در فلم «ملکه» موفق به کسب جایزه اسکار
شد.

آقای بازیگر در صحنه
خودکشی به کما رفت

بازیگــر معروف هنــگام اجرای صحنه خودکشــی به علت
مشکالتی در صحنه به کما رفت.
رافائل شوماخر  27ســاله در حال ایفای نقش در یک برنامه
تئاتر بود .او باید در آن صحنه خود را با طناب دار میزد .پس
از اینکه او خود را دار زد یکی از تماشــاگران احســاس کرد
مشکلی برای او پیش آمدهاســت .او سریع خود را به رافائل
رساند و دید که او در حال لرزیدن است و توان نفس کشدن
ندارد در نتیجه او را به شفاخانه منتقل کردند.
خوشبختانه این بازیگر نجات یافت اما در کما به سر میبرد.
یکی از عوامل برنامه اعالم کرد ،در نمایشنامه اصلی نقش اول
با شــلیک گلوله جان خود را از دست میدهد اما در آخرین
روزهای تمرین ،رافائل پیشــنهاد داد تا آخر داستان را عوض
کننــد .برای جلوگیری از ایجاد هر گونه مشــکل او قرار بود
ماســکی به تن کند و لباس بندیای هم او را از باال نگه دارد
تا خطری او را تهدیــد نکند .اما هنگام این کار صندلی تکان
خورد و او آن ماسک ولباس بند را به تن نداشت.
به همین دلیل پولیس مشکوک شد که شاید او قصد خودکشی
داشته است ،اما مادر رافائل اعالم کرد که درست است او تازه
پدرش را از دست داده اما هیچ دلیلی برای خودکشی نداشته
و در ضمن نامه خودکشیای هم یافت نشدهاست.

