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February 16 ,2016

رونمایی از
پوسترهای جدید
«بتمن در برابر
سوپرمن»

موفقیت ‹برخاسته از گور› در
جوایز امسال بفتا

فروش  260میلیون دالری
برای «ددپول»

فلم جدید و ابــر قهرمانی«ددپول» در اولین هفته اکران
خود به فروش  260میلیون دالر در گیشــه جهانی دست
یافت.
«ددپول» ،جدیدترین فلــم از مجموعه فلمهای «مردان
ایکس» با بازی «رایان رینولدز» در نقش اصلی ،در اولین
هفته نمایش خود فروش فوقالعــادهای را رقم زد و 135
میلیون دالر در گیشه آمریکا و  125میلیون دالر در گیشه
بین المللی فروخت.
این فلم ابرقهرمانی که در  60بــازار از مجموعه  61بازار
خارجی خود در صدر گیشــه قرار گرفت ،در سینماهای
انگلیس به فروش  10.1میلیون دالری دست یافت و پس از
قسمت سوم «جنگ ستارگان» و «سیمپسونها» ،رکورد
ســومین فروش آغازین را در ســینماهای این کشور به
نام خود ثبت کرد .همچنیــن این فلم جدید ابرقهرمانی
در سینماهای روســیه با فروش  12.4میلیون دالر ،رکورد
فروش آغازین تاریخ سینمای این کشور را جا به جا کرد.
از دیگــر بازارهای خارجی موفق فلــم جدید «ددپول»

میتوان به اســترالیا ( ،)10.1فرانسه ( ،)8.7تایوان ()8.2
مکزیک ( ،)7.8آلمان ( )7و برازیل با ( )5.9میلیون دالر
اشاره کرد.
فلم ابرقهرمانی «ددپول» بر اســاس شخصیتی با همین
نام از «مارول کامیکس» ساخته شــده و هشتمین فلم
در مجموعه فلمهای «مردان اکس» محسوب میشود که
«تیم میلر» کارگردانی آن را بر عهده دارد.
اما فلم «بازگشته» پنج جایزه اصلی جوایز آکادمی سینما
و تلویزیون بریتانیا (بافتــا) را از آن خود کرد ،مجموعه
فروش خارجی خود را از مرز  200میلیون دالر عبور داد و
«مریخی» ساخته فضایی «ریدلی اسکات» نیز فروش خود
را به  386میلیون دالر میلیون دالر افزایش داد.
انیمیشن «پاندای کونگفو کار  »3که هفته پیش در صدر
فروش گیشه جهانی قرار گرفت ،نیز در آخر هفته میالدی
که گذشت با فروش  14.6میلیون دالری ،فروش خود را به
 162میلیون دالر ارتقا داد که از این رقم  124میلیون دالر
از محل سینماهای چین حاصل شده است.

جوایز انجمن نویسندگان آمریکایی
اعطاء شد

انجمن نویســندگان آمریکایی اسامی برندگان شصت و
هشتمین دوره از رقابتها را اعالم کردند.
اســامی برندگان شصت و هشتمین دوره از جوایز انجمن
نویسندگان آمریکایی اعالم شد.
در این دوره از رقابتها ،جایــزه بهترین فلمنامه اصلی
یا غیراقتباســی برای فلم سینمایی
«اسپاتالیت» (افشــاگر) ،که یکی از
شــانسهای برتر رقابتهای اسکار
امسال محســوب میشود ،به «جاش
ســینگر» و «تام مک کارتی» اعطاء
شد.
همچنیــن جایزه بهتریــن فلمنامه
غیراصلی یا اقتباســی بــرای فلم
ســینمایی «نقص بــزرگ» به گروه
دو نفــره «چارلز رندولــف» و «آدام
مککی» تعلق گرفت .این دو فلمنامه
«نقص بزرگ» را براســاس کتابی به
همین نام نوشــته «مایکل لوئیس»

نوشتهاند« .الکس گیبسی»،مستندساز و نویسنده مطرح
آمریکایی نیز در این دوره از جوایز انجمن نویســندگان
آمریکایی ،برای مســتند ســینمایی «شفافســازی:
ساینتولوژی و زندان اعتقاد» برنده جایزه بهترین فلمنامه
یک اثر مستند سینمایی شد.
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«کیت وینســلت» ،یکی از کســانی که همــواره از
شــاخصهای تعریف شــده زیبایی برای بازیگران زن
هالیوود انتقاد میکند ،گفت :روزی به من توصیه شــده
بود که اگر فقط در نقش دختران چاق بازی کنم ،احتماال
موفق خواهم شد.
ف شده
در حالیکه امروزه بســیاری از ارزشهای تعری 
بــرای بازیگران زن در صنعت ســینمای هالیوود مورد
انتقادها فراوانی قرار گرفته اســت« ،کیت وینسلت» از
جمله بازیگران زنی است که بیاعتنا به تمام این فشارها
همواره تالش کــرده تا همواره در عرصه بازیگری موفق
ظاهر شود.
«وینسلت» که ساعتی پیش برای بازی در فلم سینمایی
«اســتیو جابز» ،برنده جایزه بفتای بهترین بازیگر نقش
مکمل زن( ،اســکار انگلستان) ،شــد ،خطاب به دیگر
همکاران زن خود و همچنیــن جوانانی که عالقه دارند
وارد عرصه بازیگری شوند ،گفت :زمانی که خیلی جوان
بود ،شــاید  14سال بیشتر نداشتم ،مربی نمایشم به من
توصیه کرد که اگر میخواهی در بازیگری موفق شــوی
احتمــاال باید خودت را برای بازی در نقش دختران چاق
آماده کنی.
وی افزود :در آن لحظه احســاس کردم کــه نباید به
ن و انتقاد هیچ کس چه معلم ،چه دوست و حتی
زخمزبا 
یکی از والدین باشــد ،گوش دهم ،بلکه باید با پشتکار
مسیری که در پیش گرفتهام را ادامه دهم و در این راه بر
ترس و عدم به اعتماد به نفسم غلبه کنم.
بنا بر این گزارش ،شصت و هشتمین مراسم اعطاء جوایز
اســکار ،ساعتی پیش برگزار شــد و «کیت وینسلت»،
بازیگر برنده اســکار هالیوود ،برای سومین بار توانست
جایزه بفتا را از آن خود کند.

جواب سودوکو شماره
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در حالــی که پیش از این گفته شــده بود بعید اســت
«سوپرگرل» ربطی به دنیای «کماندار» و «فلش» داشته
باشد ،ظاهرا برنامه ها تغییر کرده است.
باالخره رســما اعالم شــد که «فلش» هم در ســریال
«ســوپرگرل» حضور خواهد داشت .از آنجایی که سریال
«سوپرگرل» از محصوالت شبکه  CBSاست و سریال های
«فلش» و «کماندار» محصول شبکه  CWهستند خیلی
ها مطمئن نبودند که آیا می شود ابرقهرمانان این سریال
ها در کنار هم دیده شــوند یا خیر؟ مشابه آنچه پیش از
این ما بین دو سریال «فلش» و «کماندار» رخ داده بود و
ابرقهرمانانشان به عنوان بازیگران مهمان در سریال های
یکدیگر ظاهر شده بودند .حاال اما با اعالم تهیه کنندگان
مشترک این سریال ها ،قرار است گرنت گاستین ،بازیگر
سریال «فلش» در یک قسمت از سریال «سوپرگرل» به
عنوان بازیگر مهمان حاضر شــود .این اپیزود ویژه که در
حال فلمبرداری است ،روز  28مارچ  2016از شبکه CBS
پخش خواهد شد.
جالب اســت بدانید در ابتدای ساخت سریال «کماندار»
و به پیشــنهاد کریستوفر نوالن ،بری آلن /فلش در فصل
دوم ســریال مذکور حاضر شد و پس از آن  CWتصمیم
گرفت سریال مجزای «فلش» را بسازد .در باکس سریال
های پاییزه امســال تلویزیون آمریکا «سوپرگرل» هم به
ابرقهرمانان اضافه شد و حاال تصمیم گرفته شده تا دنیای
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 بازی با کلمات

آهیانه ـ اهتزاز ـ بخیه ـ پرتگاه ـ تخلف ـ ثایر ـ جنگنده ـ چلیپا ـ حادثه
ـ خزانه ـ درایت ـ ذرات ـ راستگو ـ زرکوب ـ ژاندارم ـ سجاده ـ شاهتوت
ـ صحــرا ـ ضربت ـ طبیب ـ ظریف ـ عوام ـ غصه ـ فلزات ـ قیام ـ کندو ـ
گلزار ـ لوایح ـ میراب ـ نهفته ـ وقایه ـ هم نمک ـ یاسمن.
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منطق ـ نطــق ـ ناطق ـ
منطقه ـ قند ـ نهاد ـ نمد
ـ نماد ـ دهان ـ هند ـ نام ـ
نما ـ امن ـ ندا ـ نادم ـ نقد
ـ ناقد ـ ندام ـ نه.
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میزان

حمل

از توقعات خودتان بکاهيد و با کوچکترهای فاميل ،مهربانتر باشيد.
اجازه ندهيد درگيريهای چند روز گذشــته ،دوباره شما را از کار و
زندگي بيندازد .روز آرام و خوشي در پيش داريد.

ثور

از مشــکالت نهراسيد و به جای فرار از آن ،به مقابله با آن بپردازيد
و سعي کنيد با سياست اين دشواريها را حل نماييد .مشکل عاطفي
شما به زودی حل خواهد شد.

جوزا

شايد هنوز در اين انديشه ايد که به نحوی از زير بار مسؤوليت ،شانه
خالي کنيد .گرچه ظاهرا ً به نفع شماست ولي نهايت ًا خودتان زيان آن
را ميبينيد .با قبول مسؤوليت جديد روز پر مشغله در پيش داريد.

سرطان

به سالمتي خود بيشــتر توجه کنيد و اگر الزم است ،در اندیشه ی
یک مسافرت باشید .در قبول مسؤوليتهای تازه ،خيلي دقت کنيد و
بيگدار به آب نزنيد .روز دلپذيری در راه است.

اسد

به زودی تصميم مهمي خواهيد گرفت که مســتقيم ًا با آينده شما
ارتباط دارد .روزهای ســخت و دشوار را خوشــبختانه پشت سر
گذاشتهايد ،در اين هفته سندی مهم را امضاء خواهيد کرد.

سنبله

برای تغيير افکار ،زمان خوبي را برگزيدهايد .خوشــبختانه آرزوهای
شما پشت ســر هم بر آورده خواهد شد .يکي از دوستان قديمي را
مالقات ميکنيد و به راز بسيار مهمي پي خواهيد برد.

بي جهت خودتان را افسرده ميکنيد ،حادثهای پيش آمده و شما
هم مطلق ًا تقصيری نداريد .بگذاريد قضاوت کنند و به نتيجه گيری
برسند ،امروز ستاره ها روز شادی برای شما در نظر دارند .

عقرب

روزهای خوب و خوشــي در پيش داريد و برای حل يک مشکل
بزرگ به ســفری طوالني خواهيد رفت .دوستان قديم را مالقات
ميکنيد و امروز ،روز مهمي برايتان خواهد بود.

قوس

بدبيني يکي از نزديکان ،شما را از انجام وظايفتان باز داشته است.
با او به گفتگو بنشــينيد و حقايق را برايش روشــن کنيد و برای
انجام معامله ،امروز را انتخاب نکنید.

جدی

دقت و توجه شما به امور خانوادگي ،نتيجه ای مطلوب داده است
با نرمش و اخالق به راه خود ادامه دهيد و اطمينان داشته باشيد،
پيروز خواهيد شــد .بهترين روزی که میتوانید به برنامه ریزی
برای آینده بپردازید همین امروز است.

دلو

اوقات فراغت خود را بيهودگي نگذارنيد و کوشش داشته باشيد که به
نوعي از اين اوقات ،بهره برداری صحيح بکنيد .روز آرام بسيار دلنشين
در پيش داريد.

حوت

احســاس تنهايي ميکنيد و ديگران هم بــه اين مطلب توجهي
ندارند ،حق با شماست ولي خوشــبختانه چند مالقات دلپذير،
اوضاع را دگرگون خواهد کرد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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برای اکران در تابستان آماده می شود و «جوخه انتحار»
نام دارد .فلمی پر ســتاره که باز برای اولین بار از ســال
 2008جوکر را به پرده نقره ای باز می گرداند.

دو سریال ابرقهرمانی در هم ادغام
میشوند

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

ل هـ ت
س
ر م ا

فلم «بتمن در برابر سوپرمن :سپیده دم عدالت» به زودی
روی پرده می رود و حاال از پوسترهای اکران  IMAXفلم
هم رونمایی شده است.
«بتمن در برابر سوپرمن :سپیده دم عدالت» برای نخستین
بار پس از سه گانه «شوالیه تاریکی» کریستوفر نوالن قرار
است بار دیگر بتمن را به پرده نقره ای سینماها برگرداند.
فلمی بــه کارگردانی زک اســنایدر ،کارگردان فلم ضد
ایرانی  300کــه در آن چهره هایی چون بن افلک ،هنری
کویل ،جســی آیزنبرگ و ...بازی می کنند .این فلم آغاز
دنیای سینمایی دی سی و برادران وارنر هم خواهد بود.
اخیرا همراه با آخرین تریلر فلم «بتمن در برابر سوپرمن:
سپیده دم عدالت» از سه پوستر جدید این اثر سینمایی
هم رونمایی شــده که در ادامه مشاهده می فرمایید .این
فلم قرار است روز ششم حمل ماه  1395و همزمان با آغاز
بهار در سینماهای جهان اکران شود.
به جز «ســپیده دم عدالت» کمپانی های برادران وارنر و
دی سی امســال یک فلم ابر قهرمانی دیگر هم دارند که

کیت وینسلت :به من توصیه
شده بود که فقط در نقش
دختران چاق بازی کنم

 بازی با اعداد

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

فلم «برخاســته از گور» با بازی لئونــاردو دی کاپریو
مهمترین جوایز فلم بفتا که یکشنبه در لندن برگزار شد
را نصیب خود کرد.
برخاســته از گور جایزه بهترین فلم ،دی کاپریو جایزه
بهترین هنرپیشــه و آلخاندرو اینیاریتو جایزه بهترین
کارگردان را دریافت کردند.
امانوئل لوبزکی هــم با گرفتن جایزه بهترین فلمبرداری
برای این فلــم چهارمین بفتای خود را دریافت می کرد.
او قبال از جمله برای فلم های «بردمن» و «جاذبه» همین
جایزه را برده بود.
این مراســم در رویال اپرا هاوس لندن با استیون فرای
برگزار شد.
فلم «مکس دیوانه :جاده خشم» چهار جایزه در بخشهای
گریم ،تدوین ،لباس و طراحی تولید را دریافت کرد.
بری الرسون به خاطر بازی در نقش یک مادر ربوده شده
در فلم «اتاق» ( )Roomجایزه بهترین هنرپیشه زن را
برد.
هر دو جایزه نقش مکمل به بریتانیایی ها رسید.
کیت وینسلت ستاره فلم «استیو جابز» ،جایزه بهترین
هنرپیشه نقش مکمل زن را گرفت( .بی بی سی)
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ابرقهرمان های تلویزیونی کمپانی دی سی هم به یکدیگر
متصل شــود .باید دید آیا پای «سوپرگرل» هم به سریال
های «فلش» و «کماندار» باز خواهد شد یا نه.
مثل «بتمن» که ابرقهرمان شهر گاتهام است و «سوپرمن»
که ابرقهرمان شــهر متروپلیس اســت« ،ســوپرگرل»
ابرقهرمان شهر نشنال ســیتی« ،فلش» ابرقهرمان شهر
سنچرال ســیتی و «کماندار سبز» ابرقهرمان شهر استار
سیتی هستند.

«کاستوریتسا» رئیس هیئت
داوران جشنواره شانگهای شد

جشنواره بینالمللی فلم شانگهای چین« ،امیر کاستوریتسا»،
فلمساز نامدار صربســتانی را به عنوان رئیس هیئتداوران
بخش رقابتی این رویداد سینمایی معرفی کرد.
«کاستوریتســا» که از معدود کارگردانان سینمای جهان با
دو جایزه نخل طالی کن اســت ،در راس هیئت داوران بخش
رقابتی جشنواره فلم شانگهای چین  2016برای اعطای جایزه
«جام طالیی» این رویداد سینمایی قرار خواهد گرفت.
«کاستوریتسا» در  27سالگی با ساخت اولین فلم بلند خود با
نام «دالی بل را یادت میآید؟» موفق به کسب شیر طالی ونیز
برای بهترین اثر اول یک کارگردان شد.
او دومین فلم بلندش را در سال  1985با نام «وقتی پدر برای
کســب و کار رفته بود» به ســینما آورد که موفق به کسب
نخل طالی جشــنواره کن شد و تا آستان ه اسکار بهترین فلم
غیرانگلیسی نیز پیش رفت.
وی دهه  90را با ســاخت فلم کمدی «رویای آریزونا» در سال
 1993آغاز کرد و دو ســال بعد با فلــم «زیرزمین» دومین
جایزهی نخل طال را به کارنام ه افتخارات خود افزود.
در سال « 1998کاستوریتسا» با فلم «گربه سیاه ،گربه سفید»
توانست شیر نقرهای جشنواره ونیز را برای بهترین کارگردانی
دریافت کند.
«کاستوریتسا» در سال  2005ریاست هیات داوران جشنواره
کن را عهدهدار بود .وی در ســال  2007به عنوان سفیر ملی
یونیسف در صربستان منصوب شد و یک سال بعد نشان عالی
هنر و ادبیات فرانسه را به گردن آویخت.
خالق آثاری چون «زمان کولیها»« ،زندگی معجزه اســت» و
«این را به من قول بده»،افتخارات سینمایی متعددی دریافت
کرده است که از مهمترین آنها میتوان به خرس نقرهای برلین
در سال  1993برای «رویای آریزونا» ،جایز ه بهترین کارگردانی
( )1989جایزه فیپرشــی ( )1985و دو نخل طال از جشنواره
کن ،جایزه بهترین فلم اروپایی جوایز ســزار فرانسه در سال
 ،2005جایزه بهترین فلم خارجی از جوایز لومیر فرانســه در
سال  ،1996جایز ه شیر طالی کوچک و شیر نقرهای جشنواره
ونیز در ســال  1998برای «گربه سیاه ،گربه سفید» و جایزه
شیر طال و جایزه فیپرشی ونیز در سال  1981برای «دالی بل را
یادت میآید؟» اشاره کرد.
«در راه شیری» جدیدترین ساخته سینمایی «کاستوریتسا»
است که در آن خودش و «مونیکا بلوچی» بازی کردهاند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فلم شانگهای از تاریخ  11تا 19
جون در چین برگزار میشود.

شب بزرگداشت دیوید بوئی در
برلیناله برگزار شد

در شــب ادای احترام به دیوید بوئی خواننده بریتانیایی که
چندی پیش درگذشت ،تیلدا سوینتون از او یاد کرد.
به نقل از اســکرین دیلی ،تیلدا سوینتون بازیگر سینما روی
صحنه مراسمی رفت که در جشــنواره فلم برلین برای ادای
احترام به دیوید بوئی ترتیب داده شده بود.
در این مراســم فلم «مردی که روی زمیــن افتاد» به نمایش
درآمد و این بازیگر از دیتر کاســلیک مدیــر برلیناله برای
ترتیب دادن چنین بزرگداشتی تشکر کرد .بوئی دهم جنوری
درگذشت.
ســوینتون که در ویدیوی بوئی از ترانه «ستارهها» که سال
 ۲۰۱۳درست شد ،حضور داشت ،گفت فقط برلیناله میتواند
در ساخته شدن چنین لحظات فرهنگی موثر شود.
فلمی که به یاد بوئی پخش شــد ساخته نیکالس روگ بود و
کاســلیک مدیر برلیناله گفت مفتخر است بگوید این فلم ۴۰
سال پیش برای نخستین بار در سال  ۱۹۷۶در این جشنواره به
نمایش درآمد و بالفاصله به عنوان فلمی جریان ساز شناخته
شد .بوئی دو سال ســاکن برلین بود و همین موضوع موجب
نزدیک شــدن او و این جشنواره هم شده بود و او «سه گانه»
برلین را در همین زمان ضبط کرد.

