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فلم سهبعدی «فلم پیناتس» ()The Peanuts Movie
از بلو اسکای استودیوز و فاکس قرن بیستم را به عنوان
رقیب پیش روی خود داشت.
«دایناســور خوب» که در  10بخش بخت نامزد دریافت
جوایز انی بود ،در بخشهای جلوههای انیمیشنی پیروز
شــد و به این ترتیب پیکسار توانست امسال  11جایزه
انی را به خود اختصاص بدهد.
جامعه بینالمللی فلم انیمیشن امسال بخش فلم بلند
انیمیشن را به دو قسمت تقســیم کرده است .بخش
دوم فلم بلند انیمیشن-مســتقل نام دارد که «پسر و
دنیا» اولیــن جایزه آن را دریافت کرد .هدف از اعطای
این جایزه توجه به فلمهایی است که در حوزه محدود
اکران شدهاند« .پسر و جانور»« ،پیامبر خلیل جبران»
و «وقتی مارنی آنجا بود» دیگر نامزدهای جایزه بهترین
فلم انیمیشن-مستقل بودند.
برندگان جوایز انی و اسکار بهترین فلم بلند انیمیشن
از سال  2001تا  2006یکی بودند ،اما از آن به بعد اوضاع
تغییر کرد .سال « 2006پایکوبی» جایزه اسکار را برد،
اما «ماشینها» برنده جایزه انی شد.
در چند سال اخیر نیز برندههای این دو جایزه تنها در
مواردی یکی بودهاند .ســال گذشته انیمیشن «چگونه
اژدهای خــود را تربیت کنیــد  »2تولید دریمورکس
انیمیشــن برنده جایزه انی بهترین فلم بلند انیمیشن
شد ،اما اســکار بهترین فلم بلند انیمیشن به «قهرمان
بزرگ  »6تولید دیزنی رسید.
ســال « 2013یخزده» تولید دیزنی هر دو جایزه را از
آن خود کرد .ســال « 2012شجاع» تولید دیزنی برنده
اســکار بهترین فلم بلند انیمیشــن شد ،در حالی که
« ِرک-ایت رالف» فلم پیروز جوایز انی بود.
ســال « 2011رنگو» هر دو جایزه را برد .ســال 2010
«چگونــه اژدهای خود را تربیــت کنید» دریمورکس
انیمیشــن جایزه انــی را به خانه برد ،اما «داســتان
اسباببازی  »3برنده اسکار شد.

پشت رو

بهعنوانبهترینانیمیشنسالانتخابشد
فلم انیمیشن ˝پشت رو˝ تولید شرکت پیکسار جایزه
اصلی چهل و ســومین دوره جوایز ساالنه انی را از آن
خود کرد.
برندگان چهل و سومین دوره جوایز ساالنه انی یکشنبه
در مراسمی در رویال هال دانشگاه یوسیالای در لس
آنجلس معرفی شــدند و انیمیشن ســهبعدی «پشت
رو» ( )Inside Outتولید شــرکت پیکسار انیمیشن
استودیوز با دریافت  10جایزه فاتح این جوایز شد.
به گزارش ورایتی« ،پشت رو» که با نامزدی در  14بخش
پیشــتاز نامزدهای این دوره جوایز جامعه بینالمللی
فلم انیمیشــن ( )ASIFAبود ،جایزه بهترین فلم بلند
انیمیشــن را گرفت و در بخشهــای کارگردانی (پیت
داکتــر) ،فلمنامه (جــاش کولی ،پیــت داکتر و مگ
لوفو) ،صداپیشه (فیلیس اســمیت) ،موسیقی (مایکل
جیاکینو) ،تدوین ،طراحی شــخصیت ،طراحی صحنه،
استوریبورد و انیمیشن شخصیت نیز پیروز شد.
داســتان «پشــت رو» در ذهن دختری  11ساله به نام
رایلی رو میدهد کــه همراه خانوادهاش در شــمال
مرکزی آمریکا زندگی میکند .وقتی پدر رایلی در سان
فرانسیسکو یک کار جدید پیدا میکند.
او آواره میشود و اینجاست که پنج احساس «شادی»،
«خشــم»« ،ترس»« ،نفرت» و «غم» میکوشند هدایت
او را در زندگی به عهده بگیرند .فیلیس اســمیت برنده
جایزه بهترین صداپیشــه به جای شــخصیت «غم»

صحبت کرده است.
این فلم که اولین بار در دنیا ماه می پیش در بخش خارج
از مسابقه جشــنواره کن به نمایش درآمد ،نامزد جایزه
اسکار بهترین فلم بلند انیمیشن هم هست.
«پشــت رو» برای دریافت جایزه انــی بهترین فلم بلند

انیمیشــن ،فلمهای «دایناســور خوب» دیگر تولید
پیکسار ،فلم استاپ-موشن «آنومالیزا» ()Anomalisa
از پارامونت پیکچرز« ،فلم شــان گوسفنده» (Shaun
 )the Sheep Movieاز آردمن انیمیشــنز که از روی
مجموعه تلویزیونی محبوب بریتانیایی ســاخته شده و

پاندای کونگ فو کار جرج کلونی را هم شکست داد

فلم «کونگ فو پاندا  »۳موفق شــد تا در دومین هفته
نمایشــش در برابر فلم جدید برادران کوئن با بازی جرج

کلونی نیز راس جدول فروش را حفظ کند.
به نقل از آسوشیتدپرس ،در حالی که فلم جدید برادران
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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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

کوئن با عنوان «درود بر ســزار» با بــازی جرج کلونی و
جمعی از بازیگران صاحب نام از روز جمعه اکران خود را
آغاز کرده ،این انیمیشن «پاندای کونگ فو کار  »۳است
که هنوز بیشــترین مخاطب را به خود جذب کرده است.
فلم دیگری که نتوانســت در برابر این فلم قد علم کند
«غرور و تعصب و زامبیها» بود.
«پاندای کونگ فو کار  »۳بــرای دومین هفته متوالی در
صدر جدول فروش نشســت و  ۲۱میلیــون دالر دیگر بر
فروش  ۶۹میلیونی هفته پیش افزود.
این فلم در چین هم خوب ظاهر شــده و  ۱۰۰میلیون دالر
فروش کرده است.
این در حالی اســت که «درود بر ســزار» ساخته جدید
برادران کوئن از محصوالت کمپانی یونیورسال که درباره
سیستم استودیوهای هالیوود اســت به عنوان فلم تازه
وارد ۱۱.۴ ،میلیون دالر فروش کرد و فلم دوم جدول فروش
شد .جاش برولین ،چنینگ تیتوم و اسکارلت جوهانسون
دیگر بازیگران این فلم هســتند .ایــن فلم با هزینه ۲۲
میلیون دالری تولید شده اســت .در هفته افتتاحیه این
فلم  ۵۲درصد تماشاگران آن را مردان تشکیل داده بودند
و  ۶۹درصد تماشاگران آن باالی  ۳۵سال سن داشتند.

در مکان ســوم و چهارم نیز دو فلم مطرح «بازگشته» با
بازی لئونارد دی کاپریو با فروش  ۷.۱میلیون دالر و «جنگ
ستارگان :نیرو بیدار میشود» با فروش  ۶.۹میلیون دالر
جای داشتند .فلم ایناریتو مجموع فروشش در آمریکا را
به  ۱۴۷.۹میلیون دالر رســاند و «جنگ ستارگان» ۹۰۶
میلیون دالر در آمریکای شمالی فروش کرده است.
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میزان

حمل

اگر به زماني الزم داريد تا خودتــان را به كارهاي خالقانه ،ورزش،
هنر و كودكان سرگرم كنيد ،اكنون بهترين زمان است .اگر از كسي
خوشتان مي آيد اكنون مي توانيد اين احساس را بيان كنيد.

ثور

در رابطه با مســایل شغلی باید مطمئن شوید که از حقایق مهم یک
پروژه به خصوص با خبر هســتید .بی ارادگی یــک همکار یا یک
کارمند باعث ایجاد نگرانی می شود .انتظار دارید همسرتان به شما
وفادار باشد و باید بدانید که زندگی تان وارد مرحله جدید می شود .

جوزا

بهتر است امروز همه توقعات باالي شما را برآورده كنند ،در غير اين
صورت زبان تلخ شــما حساب آنها را مي رسد .سعي كنيد زياد تند
صحبت نكنيد در غير اين صورت اين شــما هستيد كه بايد از آنها
عذرخواهي كنيد و شما هم اين كار را دوست نداريد.

سرطان

خودتان را به دردســر انداختهاید .باید از کسی کمک بگیرید .البته
اگر نمیخواهید خودتان را بیشــتر به دردسر بیاندازید .میتوانید با
همسر یا دوست تان در مورد حل این مشکل صحبت کنید.

اسد

ستارهها امروز شما را به مسير غير قابل پيش بيني رهنمون ميکند
و ذهن شما را به سوي مســيري غير عادي مي برند .هر چه بيشتر
افراد به شما تكيه ميكنند بيشتر از مطالبي كه به ايشان مي گوييد
آزرده خاطر مي شوند و مانع انجام اقدامات خاصي از سوي شما مي
شوند.

سنبله

افراد زیادی امروز رفتارشــان متغیر و عجیب است .باید با این افراد
کنار بیایید .اگرشــما رئیس آنها هستید ،زیاد سخت گیری نکنید؛
زیرا باالخره یک روز هم شما به آن ها نیاز دارید.

تا آنجایی که میتوانید سعی کنید ولی این تقریب ًا غیرممکن است
که از شــر افکارتان خالص شوید .افکارتان متوجه تمام زمینه ها
هست و به محض این که یکی را دنبال کنید به دنبالش ناخودآگاه
به سمت دیگر افکار کشیده ،میشوید .سعی کنید عقاید عالی که
به ذهنتان خطور میکند را یادداشت کنید .

عقرب

درست نیست که بگویم همیشــه در ناز و نعمت بوده اید،اما امروز
ستارگان هماهنگی خاصی دارند و بهترین فرصت برای روابط احساس
شــما ایجاد می کنند .اما بیش از این که جشــن بگیرید در مورد
تجربههایی که در چند ماه اخیر به دست آورده اید خوب فکر کنید.

قوس

در هوا امواج عصبيت موج ميزند .عصبي بودن شما به دليل اين
است كه شما مشكوك شــدهايد به يكنفر كه ميخواهد زير قول
خود بزند .طبع ًا شما از اين نوع رفتار خيلي نااميد مي شويد ،ولي
امكان زياد هم دارد كه شــما داريد از كاهي كوهي مي سازيد و
داريد عكس العمل تندي نسبت به آن رفتار نشان مي دهيد.

جدی

اگر بپذيريد كه عالي ترين نيســتيد آن زمان است كه زندگي رو
به بهتر شدن مي رود .ذهنتان خيلي مشغول است اما بد صحبت
كردن با همكاران و فردمورد عالقه تان همه چيز را خراب مي كند.
مي توانيد به جاي آن آرامش خودتان را حفظ كنيد.

دلو

امروز هر زمانی که می خواهید پولی را تحویل دهید مراقب باشید؛
زیرا همه به آن اندازه که چهره مظلوم دارند صادق نیســتند .مراقب
خرد کردن پولتان باشید و همچنین کسانی هستند که سعی دارند
سرتان کاله بگذارند.

حوت

ممکن است قلب شــما داستانی تعریف کند ،اما سر شما حساب
دیگری انجام دهد .یک عشــق جدید ممکن است فریفتن آینده
نگری شــما باشــد ،اما باید بیاموزید که اگر فقط چیزی را که
میخواهید ببینید یک دستور العمل برای مصیبت است.
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اسکار اسپانیا برندگانش
را شناخت

فلم سینمایی «ترومن» به کارگردانی «سسک گی» برنده
جایزه گویای بهترین فلم سال شد .اسامی برندگان جوایز
گویا ،اسکار اسپانیا ،در حالی اعالم شد که فلم سینمایی
«ترومن» به کارگردانی «سســک گی» برنده پنج جایزه
از مجموعه جوایز ایــن دوره از رقابتها از جمله بهترین
فلم ،بهترین کارگردانی و بهتریــن بازیگر نقش اول مرد
(برای ریکاردو دارین) شد .جوایز گویای بهترین فلمنامه
غیراقتباســی و بهترین بازیگر نقــش مکمل مرد (خاویر
کاماالن) نیز به این فلم اعطاء شــد .فلم سینمایی «هیچ
کس شب را نمیخواهد» به کارگردانی «ایزابل کوئیکست»
که سال گذشته در افتتاحیه جشنواره فلم برلین به نمایش
درآمد نیز برنده ســه جایزه بهترین طراحی تولید ،بهترین
موسیقی ،و بهترین گریم و جایزه بهترین طراحی لباس نیز
به فلم «قطب شمال» با بازی «ژولیت بینوش» اعطاء شد .در
این دوره جوایز گویا ،جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن نیز
به «ناتالیا د مولینا» ،بازیگر نوپای فلم سینمایی «زندگی با
چشمان بسته تو آسان است» ساخته «دیوید تروبا» تعلق
گرفت .همچنیــن جایزه گویای بهترین بازیگر نقش مکمل
زن به «لوئیزا گاوازا» برای بازی در فلم ســینمایی «ازدواج
خونی» به کارگردانی «فدریکو گارسیا لورکا» رسید.

تخفیف کتاب برای
حملکنندگان اسلحه!

یک کتابفروشی در تگزاس آمریکا برای افرادی که آزادانه
با خود ســاح کمری حمل میکنند 10 ،درصد تخفیف در
نظر گرفته است .براساس قانون جدید ،حمل اسلحه کمری
در اماکن اجتماعی ایالت تگزاس آمریکا آزاد شده است.
کتابفروشی « »Brave New Booksدر آستن به همین
مناســبت  10درصد تخفیف برای مشــتریانی که علنا با
خود اســلحه گرم حمل میکنند در نظر گرفته است .این
کتابفروشی آثاری را در حوزه سیاست ،تاریخ ،سیاستهای
اقتصادی و ...عرضه میکند.
« »Brave New Booksدر وبسایتش خود را موسسهای
«ضدجنگ و طرفدار تجارت» معرفی کرده و نشستی را با
موضوع آزادی حمل ســاح گرم برگزار میکندBrave« .
 »New Booksدر وبسایت خود کتابها را «سالحهایی
برای جنگ فکری» خوانده اســت« .جــاش بوش» مدیر
کل « »Brave New Booksدر اینبــاره گفــت :ما از
این که حفظ امنیت مردم در دســتان خودشــان باشد،
بسیار خوشحالیم .کشــتارهای جمعی در جامعه بیشتر و
بیشتر میشود و این مســئولیت مردم است که از جامعه
خود دفــاع کنند .به گــزارش گاردین ،ایــن در حالی
اســت که کتابفروشــیهای دیگری چون « »KVUEو
« »MobyLivesبــه حملکنندگان اســلحه روی خوش
نشــان ندادهاند و از پذیرش چنین افرادی در شعبههای
خود خودداری میکنند.

ادامه استقبال از «بازگشته»
در گیشه سینمای جهان

وسترن ماجراجویانه «بازگشته» با فروش  24میلیون دالری
در صدر فروش گیشه بینالملل سینمای جهان قرار گرفت.
«بازگشته» با کســب جایزه اصلی انجمن کارگردان آمریکا
شانس خود در جوایز اســکار را بیش از پیش افزایش داد،
در گیشــه بینالملل نیز عملکرد موفقی داشت و طی هفته
گذشته میالدی توانست  24میلیون دالر از محل سینماهای
 67کشور جهان کسب کند.
«بازگشته» که در جوایز اسکار امسال با نامزدی در  12شاخه
پیشــتاز اســت ،تاکنون مجموع فروش خود در سینماهای
آمریکا و ســایر نقاط جهان را به رقمی بالغ بر  326میلیون
دالر رسانده است.
انیمیشن «پاندای کونگفو کار  »3که هفته گذشته در گیشه
ســینماهای آمریکا در صدر فهرست فروش قرار گرفت ،در
هفت بازار خارجی که به روی پرده رفت نیز  23میلیون دالر
فروخت تا مجموع فروش خارجی خود را در روزهای ابتدایی
اکران به بیش از  129میلیون دالر ارتقاء دهد.
سینماهای چین با فروشــی بالغ بر  100میلیون دالر تاکنون
بهترین بازار خارجی انیمیشــن «پاندای کونگفوکار» بوده
است.
همچنین کمدی «کسری بزرگ» ســاخته «آدام مک کی»
که جدیترین رقیب «بازگشــته» در جوایز اسکار محسوب
میشود ،در هفتهای که گذشــت  3.5میلیون دالر از محل
سینماهای  52کشــور جهان فروخت و جمع فروش خارجی
خود را به حدود  48میلیون دالر رساند.
«اعتقاد» جدیدترین قسمت از سری فلمهای اکشن «راکی»
با بازی «سیلوستر اســتالونه» و «مایکل بیجوردن» با 4.3
میلیون دالر در  45بازار بینالمللی فروش خارجی خود را به
 58.5میلیون دالر رساند و «هشت نفرتانگیز» جدیدترین
وســترن «کوئنتین تارانتینو» نیز با فروش  9میلیون دالری
مجموع فروش گیشــه بینالمللی خود را به  76میلیون دالر
افزایش داد.

عضویت بندیکت کامبربچ و
اما واتسون در آکسفورد

ستارههای ســریال «شــرلوک» و مجموعه فلمهای «هری
پاتر» در مباحثههای دانشگاه آکسفورد شرکت خواهند کرد
و برای دانشجویان زنده برنامه اجرا میکنند.
به نقل از بیبیســی ،بندیکــت کامبربچ و اما واتســون
ســتارههای پردههای ســینمای بریتانیا و جهان به جمع
اعضای بازدیدکننده دانشگاه آکسفورد پیوستند .ستارههای
«شــرلوک» و «هری پاتر» در میان  ۱۱عضو غیرآکادمیکی
بودند که عضویت خود را در «لیدی مارگارت هال» پذیرفتند.
نیل تِنِنت مرد اول گروه موســیقی پت شــاپ بویز و بیبان
کیدرون کارگردان هم از دیگر کسانی بودند که عضویت در
آکسفورد را قبول کردند .اعضای بازدیدکننده آکسفورد ،در
یک دوره سه ســاله در مباحثههای این دانشگاه شرکت و
برای دانشجویان آن اجرا میکنند.
الن راسبریجر مدیــر این کالج گفــت :در کمترین حالت
همکاری دوســت داریم آنها بعضی مواقع به کالج ما ســر
بزنند ،با ما غذا بخورند و مالقاتهای غیررســمی با اعضای
جامعه لیدی مارگارت هال داشــته باشــند .دوست داریم
یک کار را کمی سازماندهیشــدهتر انجام دهند :میتواند
یک مکالمه باشــد یا یک بحث ،یک اجرا ،یک سخنرانی یا
سمینار ،یک نوع ارتباط برقرار کردن  -یا هر چیزی که ما به
فکر آن نیفتادهایم .میتوانیم فعل و انفعاالت فوقالعادهای را
بین آنها تصور کنیم.
از دیگر کسانی که برای عضویت در آکسفورد انتخاب شدند
میتوان به فرانســیس هگبود رییس پلیس منطقه تِمز َولی،
مالوری بلکمن ملکالشعرای سابق کودکان و رابیندر سینگ
رییس قاضی دادگاه عالی اشاره کرد.

