سه شنبه  25حوت 1394

5

March 15 ,2016

فلم «اتاق» جایزههای کانادا را درو کرد

پیشتازیانیمیشنهادرگیشهسینمایجهان

انیمیشــن «زوتوپیا» به لطف فروش فوقالعاده در چین
مجموع فروش جهانی خود را از مــرز  430میلیون دالر
عبور داد .انیمشــن جدید کمپانی دیزنی با نام «زوتوپیا»
با فروش  50میلیون دالری در ســینماهای آمریکا و 83
میلیون دالری در گیشه بینالملل مجموع فروش جهانی
خود را به  431میلیون دالر افزایش داد« .زوتوپیا» پس از
 10روز نمایش در ســینماهای چین به فروش  109میلیون
دالری دســت یافته و با گذر از فروش «قهرمان بزرگ »6
نام خود را به عنوان موفقترین انیمیشن دیزنی در چین

و سومین انیمیشن موفق تاریخ سینمای این کشور ثبت
کرد .انیمیشــن «زوتوپیا» که در آن «جنیفر گودوین»
و «جیســون بتمن» صداپیشــگی میکنند ،پس از دو
هفته نمایش در ســینماهای آلمان  13میلیون دالر و در
روسیه  6/30میلیون دالر فروخته است ،ضمن این که در
چهارمین هفته اکران در کوریای جنوبی به مجموع فروش
 7/14میلیون دالر دست یافته است.
«زوتوپیا» که از این هفته در برازیل و استرالیا نیز اکران
خود را آغاز میکند تا کنون در ســینمای فرانســه 23

میلیون دالر ،مکزیک  14میلیــون دالر و ارجنتین 3/6
میلیون دالر فروخته است و داستان آن درباره خرگوشی
بــه نام «جودی هاپس» اســت که به کمــک یک روباه
غیرقابل اعتماد به نام «نیک وایلد» در جســتجوی یک
سمور گمشده است.
از سویی دیگر انیمیشــن «پاندا کونگفوکار »3محصول
کمپانی «دریم ورکس» در تمامی  15بازار جدید خود در
این هفته در صدر فهرست فروش قرار گرفت و تا فروش
بینالمللی بیــش از  219میلیون دالر را تا امروز رقم زده
باشد.
این انیمیشن توانســت در هفته اول نمایش  9/6میلیون
دالــر در انگلیس  1/5 ،میلیون دالــر در مکزیک و 8/1
میلیون دالر در سینماهای اسپانیا به دست آورد در حالی
که توانسته پس از هفت هفته نمایش در چین به مجموع
فروش  141میلیون دالر برسد.
به گزارش اســکرین دیلی ،فلم ابر قهرمانی «ددپول» نیز
که کمپانی فاکس قرن بیستم مسئولیت توزیع بینالمللی
آن را برعهده دارد در هفتهای که گذشــت  3/11میلیون
دالر از محل  61بازار خارجی فروخت و به مجموع فروش
 380میلیون دالر در گیشه بین الملل دست یافت.
فلم «بازگشته» ،برنده سه جایزه اســکار  2016نیز این
هفته  9/6میلیون دالر در ســینماهای  41کشور جهان
فروخت و فروش خود را به بیش از  264میلیون رســاند
در حالی که این هفته اکران خود را در چین دومین بازار
بزرگ سینمای جهان پس از هالیوود آغاز میکند.
همچنین فلم فضایی و نامزد اسکار «مریخی» نیز مجموع
فرو ش جهانی خود را از مرز  400میلیون دالر عبور داد.

فلم «اتاق» مهمترین جوایز اســکرین کانادا را به خود
اختصاص داد.
به نقل از اسکرین دیلی ،درام کانادایی-ایرلندی «اتاق»
یکشنبه شب موفق به کسب  ۹جایزه از جوایز اسکرین
شد« .اتاق» توانست جایزه بهترین فلم را از آن خودش
کند .ضمن این که لنی آبراهامسون کارگردان این فلم نیز
جایزه بهترین کارگردانی را به خانه برد و بری الرســون
که برای بازی در همین فلم جایزه اسکار را دریافت کرد،
بار دیگر به عنوان بهترین بازیگر انتخاب شد.
جایزه بهترین بازیگر مرد نیز به جیکوب ترمبلی بازیگر
خردســال این فلم تعلق گرفت و جایزه بهترین بازیگر
مکمل زن نیز به جوآن الن از همین فلم اهدا شد.
اما این همه جوایزی نبود که «اتاق» از کانادا به خانه برد
و این فلم توانست جایزه بهترین فلمنامه اقتباسی را نیز
از آن خود کند .اما دوناهو نویسنده این رمان کار نوشتن

فستیوال فلم میامی برندگان امسالش را معرفی کرد

در مراســمی که در  ۱۳مارچ برگزار شد فستیوال فلم
میامی ،فلم برنده جشنواره کن را به عنوان بهترین فلم
انتخاب کرد.
به نقل از ورایتی ،فســتیوال فلم میامی روز یکشــنبه
ی و سومین دوره از جوایز خود را
 ۱۳مارچ برندگان ســ 
معرفی کرد و «دیپان» ساخته جک اودیار برنده جایزه
هیات داوران بخش رقابتی و «پائولینا» ساخته سانتیاگو
میتره برنده جایزه فلم ایبری  -آمریکایی «لکســوس»
شدند.
برندگان در مراســمی که در مرکز شــهر میامی و بعد
از پیشنمایش فلم «پلهها» در ایاالت متحده در شــب
اختتامیه فســتیوال میامی برپا شــد ،معرفی شدند.
«پلهها» توســط اندرو کاری کارگردانی شــده و جیمز
برولین و کریستین التی در آن نقشآفرینی میکنند.
«دیپان» هشتمین ساخته ســینمایی اودیار ،اقتباسی
از کتاب «نامههای ایرانی» مونتســکیو است و داستان
مردی از آسیای شرقی و از اعضای سابق ببرهای تامیل
را روایت میکند که همراه دو غریبه که وانمود میکنند
همســر و دخترش هســتند در حومه پاریس مستقر
میشوند .فلم روایتی از تالش آنان برای گذران زندگی و
عبور از مشکالت فراوان مهاجرتی ناخواسته است .این
فلم در جشــنواره فلم کن موفق به دریافت نخل طالی
کن شده بود .فســتیوال فلم میامی تنها فستیوال فلم

بزرگی است که یک کالج یا دانشگاه مسئولیت برگزاری
آن را بر عهده دارد .فستیوال امسال شامل  ۱۲۹فلم از
 ۴۰کشور میشد.
ادواردو جی .پادرون ،رییس کالج میامی دِید در بیانیهای
گفت :هر سال رشد کردن فستیوال را میبینیم و انتظار
میکشیم تا آثار قدرتمند و هیجانانگیز سراسر دنیا را
با جامعه هنر سهیم شــویم .به تمام برندگان و کل تیم
فســتیوال به خاطر چنین رخداد فرهنگی الهامبخشی
تبریک میگویم.
لیست کامل برندگان به این شرح است:
بخش رقابتی
هیات داوران :کایل پاتریک آلوارز ،ســلتون ملو و تری
ادوارد شولتس
جایزه هیات داوران« :دیپان» از کشــور فرانســه ،به
تهیهکنندگی پاسکال کاشتو و ژک اودیار
جایزه بهترین نقشآفرینی هیــات داوران :زائو تائو در
«ممکن است کوهها روانه شوند» محصول چین
جایزه بهتریــن کارگردانی هیــات داوران :یورگوس
النتیموس برای «خرچنگ» محصول ایرلند/یونان
جایزه دستاور مستند
برنده توسط حضار فستیوال انتخاب شد.
«ملکه پنجشــنبهها» محصــول ایــاالت متحده به
تهیهکنندگی حورحه آلوارز و اورالندو روحاس
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مختار ـ خمار ـ خم ـ خرم
ـ مریخ ـ خام ـ مار ـ امیر
ـ ختم ـ خاتم ـ خدمت ـ
مادر ـ دما ـ مرد ـ مرید ـ
مراد ـ دایم ـ درام ـ مدت
ـ تیم ـ تام ـ مدار ـ اتم ـ
امت ـ تخم ـ تیمار ـ مدیر.

هیات داوران :رزا بوش ،حورحه گریکاکواریا
لورنزو ویگاس برای «از دوردست» محصول کشورهای
ونزوئال و مکزیک
جایزه فلم کوتاه
«مرد زندگی من» محصول کشور فرانسه به کارگردانی
مالنی دلوی
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شکست تجاری فلم
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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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

و
م
ر

جایزه فلم ایبری-آمریکایی لکسوس
هیات داوران :کارلوس لشــوگا ،اتیشــا تونوس و کنی
ریچس
«پائولینا» محصول کشــور آرژانتین بــه کارگردانی
سانتیاگو میتره
جایزه فلمنامهنویسی جوردن الکساندر رسلر
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میزان

حمل

امروز فرصتي بــراي ماجراجويي داريــد و ميتوانيد خودتان را با
شرايط بيشتر هماهنگ كنيد .ميتوانيد براي تعطيالت جايي بروید.
البته سعي كنيد اين ماجراجويي به روياپردازي تبديل نشود.

ثور

شما ایده های خوب بسیار زیادی دارید اما فرصت زیادی برای عملی
کردن این ایده ها ندارید .دســت نگهدارید زیرا در آینده نزدیک
فرصت های زیادی به دســت میآورید و در آن موقع میتوانید آن ها
را عملی کنید.

جوزا

مانند هميشــه خوش صحبت و داراي قوه تخيل هستيد احساسات
شما زياد اســت اما اجازه نميدهيد كسي آنها را سركوب كند .خدا
به همسرتان كمك كند ،سعي كنيد جذاب و منطقي و آرام باشيد.

سرطان

به فکر تغییرات هستید و ایده های جدیدی در ذهنتان وجود دارد و
روزهایتان را بسیار خوب سپری میکنید و وقت آزاد بیشتری پیدا
میکنید .باید از این ایده ها اســتفاده بهینه کنید .همیشه به دنبال
یک ســرگرمی بودید که به نظرتان بعید و دور از ذهن بود .تا زمانی
که با اراده باشید همه چیز در دست خودتان است.

اسد

شــما گاهي اوقات احساس خستگي شــديد ميكنيد و متأسفانه
ستارهها مي گويند كه امروز يكي از آن روزهاست .ممكن است شما
كام ً
ال حق داشته باشــيد كه از همه بهتر ميدانيد ،ولي بايد مراقب
نحوه فهماندن اين مطلب به ديگران باشــيد .شما قصد نداريد كه
عكس العمل و يا صرف ًا مخالفت كسي را برانگيزيد.

سنبله

امروز کمی از وقت شــما به مردمی که به آنها اعتماد دارید میگذرد
بنابراین زمان خوبی است تا به افرادی که به شما تأثیرگذار هستند
صحبت کنید .هر چقدر با آنها روراســت تر باشید صحبت هایتان
مؤفقتر خواهد بود.

امروز شما درگیر مباحثات و گفتگوها میشوید .بهترین راه برای
فهماندن دیگران این است که با آنها صحبت کنید و ببینید که چه
چیزی باعث اذیت آنها شــده است.آنها نیز میخواهند بدانند که
شما چه فکر میکنید .اگر با کسی مشکلی دارید بهتر است آنها را
نشانده و هر چه درون دلتان است بیرون بریزید.

عقرب

امروز وقتتان را صرف ســامتی و شــغلیتان مــی کنید و به
تصمیمهایــی که میگیرید دقت کنید زیرا بر آینده شــما تأثیر
زیادی میگذارند و مطمئن ًا در برنامه روزانه و یا ســاختار زندگی
شما تغییراتی ایجاد می شود.

قوس

اين بهترين زماني است كه احساساتتان را براي آن شخص خاصي
كه دوستش داريد آشكار سازيد و قدرتها و استعدادهاي خود را
در راههاي جديد بيان نمائيد .بیان کردن شاید آسان نباشند ولي
مي توانند يك منبع خوب براي شادي و الهام باشند.

جدی

آيا امروز همه چيز بهتر نشــده است؟ تحسين و اهميت دادن به
عقايد ديگران نشانه ضعف نيست .اخيرا ً بايد متوجه شده باشيد
كه انجام كارهــاي گروهي خيلي لذت بخش تر خواهد بود .امروز
ممكن است دوست داشته باشــيد كه براي خوردن شام بيرون
برويد.

دلو

اگر مدتی است که با مشکلی دست و پنجه نرم میکنید ،خواهر یا
برادر یا همسایهتان به شما کمک میکند تا آن مشکل را حل کنید.
نه تنها این شــخصها میداند که چه چیزی سبب این رفتار شما
میشود بلکه محبت زیادی هم به شما میکند.

حوت

هميشه توانســتهايد به راهنمایيها و نصايح ديگران گوش داده
و آخر ســر آنچه را که براي خود شما مهم است انجام دهيد ولي
اکنون وقتش رسيده اين که در اين روش تغييري دهيد .در روابط
احساســي دوران بسيار شادي خواهيد داشــت .موقعيت مالي
نگران کننده نخواهد بود.
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فلمنامه اقتباســی این فلم را انجام داده بود و به عنوان
برنده این جایزه انتخاب شد .بهترین تدوین نیز به ناتان
نوگنت تدوینگر این فلم اهدا شــد و جایزه بعدی ،جایزه
کارگردانی هنری و طراحی تولید بود که به ایتن تابمن و
مری کرکلند تعلق گرفت .ســید آرمور و جنیفر گولد نیز
جایزه بهترین چهرهپــردازی را برای همین فلم دریافت
کردند .در مراســم برندگان دیگری نیز وجود داشــتند
که شــامل اهدای جایزه بهترین فلمنامه اوریجینال برای
بنجامین آگوست برای فلم «بهخاطر بیار» بود .فلم «جاده
هینا» نیز ســه جایزه برای صدا ،تدوین صدا و جلوههای
تصویری برد .در این مراســم ایو بالنگر جایزه بهترین
فلمبرداری را برای فلم «بروکلین» دریافت کرد.
جوایز اسکرین کانادایی هر سال از سوی آکادمی سینما و
تلویزیون کانادا اهدا میشود و به آثار تهیه شده به زبان
انگلیسی تعلق میگیرد.
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شاه را در خانه  e 4حرکت دهید.
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در هفتــهای که «بــرادران گریمســبی» پائینترین فروش
افتتاحیۀ یک فلم با بازی ساشا بارون کوئن را به نام خود ثبت
کرد« ،زوتوپیا»ی دیزنی در دومین هفته اکران از مرز فروش
جهانی  400میلیون دالر عبور کرد.
«زوتوپیا» در دومین پایان هفته اکران با فروشــی برابر با 50
میلیون دالر پرفروشترین فلم سینماهای آمریکا بود .در همین
حال «شماره  10خیابان کلورفیلد» نیز با فروش  25.2میلیون
دالری در آمریکای شــمالی موفق عمل کرد .در این میان فلم
کمدی «برادران گریمسبی» با بازی کمدین بریتانیایی ساشا
بارون کوئن با فروش  3.2میلیون دالر نتوانســت انتظارها را
برآورده کند .انیمیشــن جذاب دیزنی در دومین پایان هفته
اکران با وجود افت فروش  33درصدی نسبت به هفته گذشته
در  3827سالن سینما  50میلیون دالر فروش داشت ،تا فروش
خود در بازار آمریکای شمالی را به  142.6میلیون دالر برساند.
این فلم در ســینماهای خارج از آمریکا نیز بسیار موفق عمل
کرد و با فروشی برابر با  83.1میلیون دالر فروش خارجی خود
را به  288.7میلیون دالر رساند که  109میلیون دالر آن مربوط
به فروش این انیمیشن در سینماهای چین است.
در «شــماره  10خیابان کلورفیلد» زنی جوان در یک پناهگاه
گرفتار است .پناهگاهی که به ادعای دو مرد آنها را از دنیایی
که با حمالت شیمیایی نابود شده حفاظت میکند .تماشاگران
به این فلم که با بودجهای  13میلیون دالری ساخته شده است،
امتیاز ســینمایی  Bمنفی دادند .جان گودمن ،مری الیزابت
وینستد و جان گلگر بازیگران «شماره  10خیابان کلورفیلد»
هستند ،که  61درصد تماشــاگرانش مرد بودند .این فلم در
شــش بازار خارج از آمریکا نیز اکران خود را آغاز کرد و به
فروشی برابر با  1.5میلیون دالر در این بازارها دست یافت ،تا
فروش جهانی خود را به  26.7میلیون دالر برساند.

ستارگاني كه با فلمهاي
ترسناك به شهرت رسيدند

هر چند برخي از آنها نخســتين تجربه سينمايي خود را در
نوجواني داشته اند ولي همان نيز در يك فلم ترسناك و دلهره
آور بوده است .برخي از بازيگران درجه اول هاليوود استارت
كاري خود را با جيغ و فرياد در فلمهاي ترســناك آغاز كرده
و از آن بــه بعد بود كه به بازيگري معروف در عرصه ســينما
تبديل شدند .ممكن است باعث تعجب شود اگر متوجه شويم
دپ»« ،جنيفر انيستون» « ،جورج

كه بازيگراني همانند «جاني
كلوني» « ،جيمي لي كرتيــس» « ،تام هنكس» و حتي «براد
پيت» با حضور در فلمهاي ترســناك به ستاره تبديل شدند.
هر چند برخي از آنها نخســتين تجربه سينمايي خود را در
نوجواني داشته اند ولي همان نيز در يك فلم ترسناك و دلهره
آور بوده اســت .فهرست ستارگاني كه با فلمهاي ترسناك به
شهرت رسيدند به شرح زير است :
«براد پيت» در فلم ()Cutting Class
اولين نقش مهم و اصلي «براد پيت» در فلم ()Cutting class
و ايفاي نقش يك بازيكن تيم بسكتبال لیسه بود .در اين فلم
«پيت» با يك بازيكن ســال بااليي دبيرســتان كه اقدام به
كشتن تك تك دانش آموزان مکتب مي كند  ،مواجه مي شود.
«جيمي لي كرتيس» در فلم «هالووين»
هر كسي مي داند كه «كرتيس» قدرت صداي خود را (در كنار
آغاز بازيگري) در فلمهاي ترسناك هالووين  1و  2قوي كرد و
در «هالووين  » 3كامال حرفه اي شد.
«جورج كلوني» در فلم «بازگشت به اوج ترس» (Return to
)Horror High
«كلوني» در اوايل نوجواني با بازي در فلم «بازگشــت به اوج
ترس» نقش دانش آمــوزي را ايفا مي كند كه در رويارويي با
قاتلي به نام «هچت فيس» كشــته مي شود .او با همين نقش
به سينما معرفي شد.
«جاني دپ» در سريال تلويزيوني «كابوس خيابان الم»
آغاز موفقيت «دپ» زماني بود كه در مجموعه كابوس خيابان
الم به دست «فردي كروگر» كشته شد.
«تام هنكس» در فلم «او مي داند تو تنهايي»
«تام» اولين فلم سينمايي خود را در نقش قاتلي ظاهر شد كه
عروسها را به قتل مي رساند  .اين نقش قرار بود در آخر ماجرا
از بين برود  ،ولي كارگردان آنچنان از اين نقش خوشش آمده
بود كه ترجيح داد  ،او را زنده نگه دارد.
«جنيفر انيستون» در مجموعه ()Leprechaun
«انيســتون» در اين فلم تا جايي كه امكان داشت جيغ زد و
فرار كرد .او با ايفاي نقش منفي «لپريكان» به سينما وارد شد
« .لپريكان » شخصيتي منفي است كه براي بدست آوردن طال
 ،انسانهاي زيادي را از لب تيغ مي گذراند.
«ماتيو مك كانايي» و «رني زلوگر» در فلم «كشتا تگزاس»
«كانايي» و «رني زلوگر» در كنار دانش آموزان ديگر سفري را
به داخل جنگل آغاز مي كنند و در آنجا با موجودي شبيه به
انسان مواجه مي شوند.

