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جدیدترین فلم های سینمایی دنیا اینجاست

کیث کیمبل ،از وبســایت متاکریتیک هر هفته آخرین
اخبار ،آپدیت ها ،تریلرهــا و مطالب مربوط به فلم های
سینمایی که قرار است در طول ماه های آینده روی پرده
سینماهای دنیا بروند را گردآوری و منتشر می کند.
کیث کیمبل ،از وبســایت متاکریتیک هر هفته آخرین
اخبار ،آپدیت ها ،تریلرهــا و مطالب مربوط به فلم های
سینمایی که قرار است در طول ماه های آینده روی پرده
سینماهای دنیا بروند را گردآوری و منتشر می کند.
متاکریتیک وبسایتی تجاری است که نقدهای منتقدین
در خصوص فلم های ســینمایی ،بازی هــا ،آلبوم های
موسیقی ،ســریال ها ،دی وی دی ها و اخیرا ً کتاب ها را
جمع آوری می نماید .بنابراین می توانید موثق ترین اخبار
در مورد فلم های مورد عالقه خود و ستاره هایی که قرار
است در این فلم ها بازی کنند را در اینجا بخوانید.
جرمی سولنیر فلمنامه نویس/کارگردان فلم تحسین شده
«خرابه آبی» ( )Blue Ruinدر سال  ،2013این بار با فلم
ترسناک جنایی «اتاق سبز» ( )Green Roomبازگشته
که آنتون یلچین و عالیه شوکت در آن نقش آفرینی می
کنند .داســتان فلم در مورد یک گروه پانک به نام The
 Ain’t Rightsاســت که در طول کنسرت خود شاهد
کشــته شدن یک نفر توســط گروهی از سفیدپوستان
برتری گرا به رهبری پاتریک استوارت می شوند .نقدهای
اولیه این فلم تابحال خیلــی خوب بوده اند و انتظار می
رود که این فلم یک فلم تحســین شــده دیگر از سوی
منتقدین برای جرمی ســولنیر باشد .بازیگران دیگر این
فلم ســینمایی که قرار است  29اپریل  2016اکران شود،
ایموجن پوتس ،مارک وبر و میسون بلیر هستند.
ژان-مــارک والــه (کارگــردان) با فلــم «تخریب»
( )Demolitionکام ً
ال نتوانســته موفقیت دو فلم قبلی
اش یعنی «باشگاه خریداران داالس» (Dallas Buyers
 )Clubو «وحشی» ( )Wildکه مورد تحسین و تمجید
فــراوان منتقدین قرار گرفته بودند را تکرار کند .در فلم
«تخریب» جیک جیلنهال نقش بانکدار افســرده ای را
بازی می کند که به تازگی همسرش را در یک تصادف از
دست داده و تصمیم می گیرد زندگی اش را خراب کرده
و از نو بسازد .این فلم در سال  2015در جشنواره فلم بین
المللی تورنتو به نمایش درآمد و نقدهای متفاوتی دریافت

کرد .بیشتر نقدهای منفی
بخاطر فلمنامــه ضعیف
برایان سایپ بود و نه بازی
جیلنهال یا بازیگران دیگر
فلم .فلــم «تخریب» در
روز هشتم اپریل  2016به
اکران عمومی در می آید و
بازیگران دیگر آن عبارتند
از :نائومی واتــس ،جودا
لوئیس و کریس کوپر.
فلــم «ســاحره» (The
 )Witchکــه خیلــی ها
انتظــار اکــران آن را می
کشــیدند در روز نوزدهم
فبروری به نمایش عمومی
در می آید .می گویند این
فلم نه تنها تجربه سینمایی
بســیار قدرتمندی است،
بلکــه نمــود متفاوتی از
بینش شیطان پرستی نیز
می دهد .اگر همین جمله
باعث نشــد که بخواهید
این فلم را تماشا کنید ،باید
بگوییم که در ســال 2015
این فلم در جشنواره ساندنس شرکت کرد و اکران شد.
رابرت اگرز نویســنده/کارگردان این فلم جایزه بهترین
کارگردانی رقابت دراماتیک ایاالت متحده را برای اولین
تجربه کارگردانی فلم بلند خود دریافت نموده اســت.
داستان این فلم درباره خانواده ای در سال  1630در نیو
انگلند است که در حاشیه جنگلی مزرعه ای برای خود
می سازند .وقتی محصوالت مزرعه آنها رشد نمی کنند
و فرزند کوچکشــان ناپدید می شود ،این خانواده دختر
بزرگ شان توماسین (با بازی آنیا تیلور-جوی) را متهم
به جادوگری می کنند.
تریلر جدید فلم سینمایی «زولندر )2 Zoolander( »2
منتشر شده و در این تریلر می بینیم که کاراکتر ویل فرل
و کاراکتر کریستن ویگ با هم توطئه چینی می کنند و
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 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

جواب هدف

دوباره در مقابل مدل های دنیای فشن یعنی درک (با بازی
بن استیلر) و هانسل (اوون ویلسون) قرار می گیرند .البته
پنه لوپه کروز ،مأمور اینترپل نیز در این میان به این دو
مدل کمک می کند تا بر نقشــه های شیطانی که دنیا و
شاید حداقل دنیای فشن را تهدید می کنند ،پیروز شوند.
در این فلــم انتظار دیدن بازیگرانی همچون کایل مونی،
بندیکت کامبربچ ،اولیویا مان ،کریســتین تیلور ،بیلی
زین و همچنین خواننده هایی مانند جاستین بیبر ،آریانا
گرانده و کانیه وست در نقش های مکمل را داشته باشید.
دان چیدل با فلمی غیرمتعارف از بیوگرافی مایلز دیویس،
اولین بار یک فلم بلند را کارگردانی می کند .وی با کمک
استیون بیگلمن فلمنامه را نوشته و خود در نقش مایلز
دیویس ،موزیسین افسانه ای موسیقی جاز در فلم «مایل
ها جلوتــر» ( )Miles Aheadبازی می کند که این فلم
علیرغم ارائه داســتانی تخیلی از دیویس در جستجوی
موسیقی دزدیده شده توسط گزارشگر رولینگ استون
(با بازی اوان مک گرگــور) ،عموم ًا نقدهای اولیه مثبتی
دریافت کرده اســت .کیث استنفیلد ،مایکل استالبارگ
و امایاتــزی کورینالدی از
بازیگران دیگــر این فلم
هستند که در روز اول اپریل
 2016بــه نمایش عمومی
درخواهد آمد.
فلم سینمایی درام رمانتیک
«مــن قبل از تــو» (Me
 )Before Youبر اســاس
رمان پرفروشی به همین نام
اثر جوجو مویز ساخته شده
که امیلیا کالرک (دنریس
تارگرین مشهور از سریال
«بازی تــاج و تخت») در
نقش دختری دهاتی به نام
لوئیــزا کالرک را بازی می
کند که به استخدام بانکدار
ثروتمند جوانی به نام ویل
ترینور (با بازی سم کلفلین)
در می آید تا از او مراقبت
کنــد ،زیرا ویل دو ســال
پیش طــی حادثه ای کام ً
ال
فلج شــده و روی ویلچر
می نشیند .لو و ویل در این
فلم یک سری ماجراهایی

را پشت ســر می گذارند که زندگی آنها را تا ابد تغییر
می دهد .در مورد داستان فلم چیز بیشتری نمی گوئیم
تا خودتان آن را تماشــا کنید .چارلز دنس ،جنا کولمن،
برنــدان کویل و جنت مک تیر از دیگر بازیگران این فلم
رمانتیک به کارگردانی ثیا شاروک هستند که قرار است
روز سوم جون  2016اکران شود.
فلم ســینمایی «یه کار پیدا کن» ( )Get A Jobدر سال
 2012فلمبرداری شــد که باالخره روز  25مارچ  2016به
اکــران عمومی در خواهد آمد .این فلم که مایلز تلر و آنا
کندریک از ستاره های اصلی آن هستند داستان زوجی
را روایت می کند که کم کم می فهمند زندگی بعد از فارغ
التحصیلی از کالج دقیق ًا همانقدر خسته کننده است که
همه می گوینــد .دیالن کید این فلم را کارگردانی نموده
که  14سال قبل فلم «راجر داجر» ( )Roger Dodgerرا
نوشت و کارگردانی کرد .این فلم بازیگران معروفی مانند
برایان کرنستون ،الیسون بری ،کریستوفر مینتز-پالس،
مارســیا گی هاردن ،جان چو ،جان ســی .مک جینلی،
برندون تی .جکسون ،نیکوالس براون و جی فارائو دارد.
آخرین فلم از ترنس دیویس نویســنده/کارگردان فلم
«دریای آبی عمیق» ( )The Deep Blue Seaاقتباسی
از رمانی اسکاتلندی از لوئیس گراسیک گیبون در سال
 1932درباره زن جوانی (با بازی اگنس دین) اســت که
در اوایل قرن بیســتم در مزرعه ای بزرگ می شود .فلم
سینمایی «ترانه غروب» ( )Sunset Songدر جشنواره
فلم بین المللی تورنتو در سال  2015اکران شد و نقدهای
مختلفی از منتقدین گرفت ،ولی اگنس دین بخاطر بازی
در نقش زنی قوی که با دشــواری های زندگی روبرو می
شــود ،مورد تحسین همگان قرار گرفت .این فلم در روز
 13می  2016اکران خواهد شــد .پنجمین فلم از سری
انیمیشن های «عصر یخبندان» این بار در روز  22جوالی
 2016با عنوان «عصر یخبندان :مســیر برخورد» (Ice
 )Age: Collision Courseاکــران می شــود .این بار
اسکرات ،سنجاب معروف قصه در جستجوی بلوط ،پایش
به فضا می رسد و در فضا یک سری رویدادهای کهکشانی
را آغاز می کند که باعث می شــود جان تمام حیوانات
عصر یخبندان به خطر بیفتد .بار دیگر ری رومانو ،دنیس
لیری ،جان لگویزامو ،کوئین لطیفه ،شان ویلیام اسکات،
جاش پک ،واندا اســکایز و جنیفر لوپز در این انیمیشن
صداپیشگی می کنند و صداپیشگان جدیدی که به این
فلم پیوســته اند عبارتند از :آدام دیواین ،جسی تایلر
فرگوسن ،مکس گرینفیلد ،جسی جی ،نیک افرمن ،ملیسا
راش ،مایکل استراهان و نیل دی گراس تایسون.
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حمل

امروز شايد احساس كنيد که ميخواهيد با خودتان تنها باشيد زيرا
در تنهايي ايده هاي فوقالعادهیی به ذهنتان مي رسد.

ثور

در این زمان بسیار آرزومند هستید و به دیگران احساساتتان را نشان
میدهید .دیگران نظرات شما را درک میکنند و حتی تحسین میکنند
اما اگر دیگران نظری دارند منطقی است که نظر آنها را بپذیرید.

جوزا

امروز شما بسيار ماجراجو هســتيد .فرصتهاي جالبي درمحل كار
به دست ميآوريد شايد هم با يكي از همكاران روابط عاشقانه پيدا
كنيد .ستارگان نشان ميدهند كه هر كاري ميكنيد درست است ماه
نو يعني شروعي جديد.

سرطان

خورشید و ماه در برج حوت می باشــند ،بنابراین روابط خارجی از
امروز شــروع می شــود .اگر با افراد خارجی یا افرادی که مرتب ًا به
مســافرت خارجی میروند در ارتباط هســتید ،امروز در رویا فرو
میروید که شــما نیز به خارج بروید .شاید تنها یک هوس باشد .اما
رویابافی جرم محسوب میشود؟

اسد

امروز شــما ديدي بســيار نفوذ كننده و تحليلگر نسبت به نحوه
اتفاقــات و چيزهايي كه وجــود دارند ،داريد پــس آنها را به ديد
تصورات احمقانه و يــا صرف ًا يك فكر ،از خود نرانيد .در حال حاضر
شما به طور عمق ،به اتفاقات نگاه كنيد تا دريابيد كه چه ميگذرد و
اطالعات بســيار پرارزشي را خواهيد يافت .اگر به تازگي درگير رمز
يا معمايي شدهايد ،پس از مدتهاي مديدي ميتوانيد آن را دريابيد.

سنبله

با افرادی که در زندگیتان هســتند رابطه خوبی خواهید داشــت.
فرصت بسیارخوبی برای فعالیت های گروهی است و می بینید که در
این فعالیتها بیشتر از فعالیتهای تک نفری موفق هستید .بهترین
زمان برای نامزدی و ازدواج است.

ماه نو همیشه فرصت خوبی اســت که تغییراتی داده و مجددا ً از
نو شــروع کنیم .پس فکر کنید چگونه می توانید این کار را انجام
دهید .ممکن است زمان آغاز پروژه جدید کاری فرا رسیده باشد.

عقرب

امروز کمی از وقت شما به احساس عاشقانه ،خالقیت و فرزندانتان
مربوط میشــود .جذب فردی میشــوید که نمیتوانید درمقابلش
مقاومت کنید .نمیخواهم این احســاستان را خراب کنم اما سعی
کنید واقع بین باشید و تحت تأثیر احساسات قرار نگیرید .باید سعی
کنید کارها را با دقت و آرامش انجام دهید.

قوس

اگر احساس ميكنيد كه از بعضي از عزيزان مدتي غافل بودهايد
ميتوانيد امروز آنرا جبران كنيد .اگر مشتاقيد كه تغييرات اساسي
در زندگي خود بدهيد ،با همۀ دوستان و آشنایان شروع به صحبت
كنيد تا ببينيد نظرات شما با آنها همگوني دارد يا نه .اگر نيست،
ممكن است كه همه چيز از هم پاشيده شود.

جدی

فکر شما به مسافرتهاي كوتاه و روابط خواهر و برادر است ،شايد
از شما خواسته شــود تا با خانواده به مسافرت رفته و يا ممكن
اســت تصميم به ديدن كسي كه مدتهاست نديده ايد ،بگيريد.
هر دوي شما از اين مالقات خوشحال خواهيد شد.

دلو

امروز کمی از وقت شما به موضوعات مالی دارایی و نیروی انسانی
مربوط می شــود و باید بر مشکالت تیره شوید .مهم آن است که
با اعتماد به نفس عمل کنید زیرا هر نوع کوتاهی از طرف شــما
زیانبار است.

حوت

امروز خاطرهها به یادماندنی اســت که خورشــید به حوت وارد
ال جدید است ،و طبق همان عالمت
شــده است ،و این یک ماه کام ً
از دور چشــمک میزند .این یک ترتیب عالی برای شروع تازه در
هر زمینهیی است که بخواهید نظرات و ایدههایی که به شما ضربه
میزنند در حال اثر گذاری به زندگی چند سال دیگر شما هستند
بنابراین هر چیزی را که فکر میکنید مهم است یادداشت کنید.
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«آتش در دریا» خرس
طالیی برلیناله را برد

پس از یازده روز نمایش فلم از سراســر جهان ،جشنواره بین
المللی فلم برلیناله روز شــنبه به پایان رســید .امسال فلم
ایتالیایی «فوکواماره» یــا «آتش در دریا» ،خرس طالیی این
جشنواره را به دست آورد.
فلم «آتــش در دریا» که به موضوع مهاجرت پرداخته ،جایزه
شصت و ششمین جشــنواره فلم برلیناله را به دست آورد.
این نخستین بار اســت که یک فلم مستند طوالنی به عنوان
بهترین فلم جشنواره شــناخته شده است .جانفرانکو رسی،
کارگردان این فلم وضعیت اســفبار پناهجویان را در جزیره
کوچک المپدوزا به تصویر کشیده است.
رســی جایزه خــود را به مــردم المپدوزا که بــه گفته او
انساندوستی خود را به شــمار زیاد آوارگان نشان داده اند،
تقدیم کرد .جزیره المپدوزا که بین کشــور افریقایی تونس و
سیسلی موقعیت دارد ،غالبا نخستین اقامتگاه پناهجویان از
افریقا و خاورمیانه است.
میرل اســتریپ ،هنرپیشه و سه بار برنده اسکار در مورد این
فلم گفت«« :آتش در دریا» دقیقــا در قلب موضوع برلیناله
امســال قرار داشت» .اســتریپ رئیس هیئت داوران هفت
نفره ای جشنواره امســال بود .فلم «فوکواماره» پیش از این
همچنان جایزه «اکومنیکال ژوری» و «عفو بین الملل» را نیز
به دست آورده است( .دویچه وله)

«مکس دیوانه»
برنده جوایز انجمن
چهرهپردازان آمریکا

مراسم اعطای جوایز انجمن چهر ه پردازان سینمای آمریکا با
اعطای جوایز اصلی به فلم نامزد «مکس دیوانه :جاده خشم»
برگزار شد.
فلم «مکس دیوانه :جاده خشــم» که در جوایز اسکار 2016
در  10بخش نامزد کسب جایزه است ،توانست جوایز بهترین
چهره پردازی دورهای و شخصیت و همچنین جلوههای ویژه
در چهره پردازی را از جوایز ســاالنه انجمــن چهرپردازان
سینمای آمریکا را از آن خود کند.
این فلم اســترالیایی به کارگردانی «جورج میلر» در جوایز
اسکار امسال در شاخه چهره پردازی با فلمهای « بازگشته»
و «پیرمرد  100ساله که از پنجره باال رفت و ناپدید شد» برای
کسب جایزه رقابت میکند.
اما در ســایر بخشها فلم «سریع و خشن  »7توانست جایزه
بهترین چهره پردازی معاصر را از آن خود کند و جایزه بهترین
طراحی «مو» معاصر به فلم «صدای شش دانگ  »2رسید.
انجمن چهره پردازان سینمای آمریکا جایزه بهترین طراحی
«مو» دورهای و شــخصیت را نیز به دستاندرکاران گریم فلم
«سیندرال» اعطاء کردند.
در بخش آثار تلویزونی نیز «داســتان ترســناک آمریکایی:
هتــل»« ،بازی تاج و تخت»« ،رقص با ســتارهها»« ،مردگان
زنده» و «ملکههای جیغ» برگزیده شدند.

تأخیر در اکران
فلم جنجالی «الیور استون»

تاریخ اکران فلم ســینمایی «ادوارد اسنودن» به کارگردانی
«الیور استون» از  ۱۳می به  ۱۶سپتمبر تغییر یافت.
کمپانی «اُپن ُرد» اعالم کرد که فلم سینمایی «ادوارد اسنودن»
به علت همزمانی آغاز فصل جوایز از  13می به  16ســپتمبر
تغییر یافته است .این ســومین باری است که اکران این فلم
به تأخیر میافتد ،آنچنانکه پیــش از این قرار بود این فلم
 25دسمبر ســال  2015میالدی به نمایش درآید .بخش قابل
توجهی از فلم ســینمایی «ادوارد اسنودن» در مونیخ ساخته
شــده و «جوزف گوردون_لویت» در نقش «ادوارد اسنودن»،
مقاطعهکار اسبق اداره امنیت ملی کار کرده است « .گوردون»
 33ســاله در این فلم در کنار «نیکــوالس کیج» بازی کرده
است .از ســال  2006و فلم سینمایی «مرکز تجارت جهانی»،
این اولین همکاری «استون» و «کیج» محسوب میشود.
بازیگــران دیگری چون «شــایلن وودلی»« ،ملیســا لئو»،
«تیموتــی اولیفانت» و «تام ویلکینســون» نیز در این فلم
ایفــای نقش کردهاند .بنا بر این گزارش« ،اســتون» این فلم
را براســاس فلمنامهای نوشــته خودش و با اقتباس از کتاب
«پرونده اسنودن :تحت تعقیبترین مرد جهان» نوشته «لوک
هاردینگ» ،خبرنگار نشریه گاردین کارگردانی کرده است.
البته خبرهای حاکی از آن است که او در ساخت این فلم عالوه
بر کتاب «پرونده اســنودن :تحت تعقیبترین مرد جهان» از
کتاب «زمان اختاپوس» نوشته «آناتولی کوچرنا» نیز استفاده
کرده است.
«اسنودن» که هم اکنون با پناهندگی موقت در خاک روسیه
به سر میبرد در صورت بازگشت به ایاالت متحده با  30سال
محکومیت زندان مواجه خواهد شد.

اومبرتو اکو ،نویسنده
ایتالیایی درگذشت

اومبرتو اکو ،نویسنده و فیلســوف ایتالیایی در  ۸۴سالگی
درگذشــت .اومبرتو اکو به خاطر نوشتن کتابهایی چون نام
گل سرخ و آونگ فوکو شهرت داشت .کتابها او به زبانهای
مختلفی از جمله فارسی ترجمه شدهاند.
خانواده آقــای اکو گفتهاند که او جمعه شــب در خانه خود
درگذشت .در باره دلیل مرگ او توضیحی داده نشده است.
اومبرتو اکو در ســال  ۱۹۳۲در شهر آلهســاندریا در والیت
پیدمونت به دنیا آمد.
در ســال  ۱۹۸۹از روی کتاب نام گل سرخ فلمی با بازی شان
کانری ســاخته شد .جدیدترین کتاب اومبرتو اکو سال پیش
با عنوان ســال صفر منتشر شــد .اومبرتو اکو برای کودکان
هم کتاب نوشــته و از او چندین کتاب نقد ادبی هم منتشر
شده است .او میگفت فیلسوف است و آخر هفتهها داستان
مینویسد.
کتاب ایمان یا بیایمانی ،مکاتبات اومبرتو اکو با کاردینال کارلو
ماریا مارتینی ،روحانی لیبرال ایتالیایی اســت .در این کتاب
کاردینال مارتینی از دیدگاه مســیحیت وارد بحث میشود و
اومبرتو اکو از بعدی دیگر به مسایل مینگرد .کاردینال مارتینی
به خاطر عقاید لیبرال خود شهرت داشت که معموال در تناقض
با دیدگاه رسمی کلیسای کاتولیک بود( .بی بی سی)

