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«ویم وندرس» فلم جدیدش را در برلین کلید زد

نمایش کمسابقه شاهکارهای
«پیکاسو»

گالری پرتره ملی لندن تعدادی از آثار شــاخص «پابلو
پیکاسو» را در معرض نمایش میگذارد.
مجموعهای از تابلوهای پابلو پیکاســو اســتاد سبک
کوبیسم ،در نمایشگاهی که طی  20سال گذشته مشابه
نداشته است ،بهنمایش درمیآید.
گالری پرتره ملی انگلیس این نمایشــگاه را پاییز 2016
برگزار میکند .این رویداد هنری که از ششم اکتبر کار
خود را آغاز میکنــد ،بیش از  75اثر از مراحل مختلف
کاری پیکاسو را در معرض دید عموم قرار میدهد.
این مجموعه شــامل معروفترین شاهکارها و تابلوهای
دیدهنشده از استاد اسپانیایی ســبک کوبیسم است.
مجموعهای از خودنگارههای این نقاش نیز سبک هنری
او را از پرترههای رئال در اواخر قرن نوزدهم تا رسیدن
به کوبیســم و خلق تابلوهایی مانند «گرانیکا» نشــان
میدهد.
به گزارش بیبیسی ،نمایش کارهای پیکاسو تا فبروری
در لندن ادامه دارد و سپس به موزه «پیکاسو»ی اسپانیا
در بارسلونا منتقل میشود .شاهکارهای پیکاسو از ماه
مارچ تا جون  2017در اسپانیا به نمایش درمیآیند.
پابلو پیکاســو  25اکتبر  1881در شهر ماالگا در اسپانیا

متولد شــد .او تحصیالت خود را در فرانسه به پایان
رســاند و نزد پدرش که استاد نقاشی بود ،به آموختن
گریم پرداخت و در ســال  1903مقیم پاریس شد .او
در کنار «هنری ماتیس» و «مارســل دوشامپ» سه
هنرمند انقالبی هستند که در دهههای نخستین قرن
بیستم هنر پالستیک را توسعه بخشیدند .پیکاسو در
مجسمهسازی ،قلمزنی ،حکاکی روی چوب و معماری
تبحر داشت.
دوره اول هنــری او در طبقهبندیها ب ه نامهای «رز و
آبی» معروف اســت .در دوران «آبی» سبک کاری او
اغلب شامل ســایههای آبی کشیدهشده از اجسامی
بود که فقط نیمی از آنها به تصویر کشــیده میشد.
پیکاسو در این دوره بیشتر چهر ه آکروباتها ،بندبازها،
گدایان و هنرمندان را نقاشــی میکرد و در طول روز،
در پاریس مشغول تحقیق روی شاهکارهایش در موزه
«لوور» بود .کار پابلو پیکاســو در تابستان  1906به
مرحل ه جدیدی وارد شــد که بیانگر تأثیر هنر یونان،
شــبهجزیر ه ایبری و آفریقا در کار او است .وی سبک
«پرتوکوبیســم» را بهوجود آورد که از سوی منتقدان
این نقاش مورد توجه قرار نگرفت.

«ویم وندرس» کارگردان مطرح آلمانی فلمبرداری ساخته
جدیدش تحت عنوان «غوطهوری» را در برلین آغاز کرد.
 «ویم وندرس» که کســب نخل طالی کن و شــیر طالی
جشنواره ونیز بخشــی از افتخارات سینمایی اوست ،فلم
عاشقانه هیجانی «غوطهوری» را با بازی «جیمز مکآوی»
و «آلیسیا ویکاندر» بازیگر برنده اسکار مقابل دوربین برده
است و قرار است فلمبرداری آن عالوه بر آلمان در فرانسه،
اسپانیا و آفریقا نیز ادامه یابد.
این فلم بر اســاس رمان نوشته «جی.ام لگارد» و روایتگر
داســتان یک مهنس آب (مکآوی) اســت که توســط
تروریست ها در سومالیا گروگان گرفته میشود که تصور

میکنند او یک جاسوس انگلیسی است و (ویکاندر) نیز در
نقش یک محقق در اعماق دریا بازی میکند که در تالش
است ،نظریه خود درباره سرمنشاء حیات را ثابت کند.
وی به عنوان یکی از چهرههای سرشناس سینمای معاصر
آلمان ،اولین فلم بلندش را در سال  1970با نام «تابستان
در شهر» ســاخت و پس از آن ،فلمهای «ترس دروازهبان
از ضربه پنالتــی» (« ،)1972داغ ننگ» (« ،)1973آلیس
در شــهر» (« ،)1974حرکت غلط» ( )1975و «پادشاهان
جاده» ( )1976را کارگردانی کرد.
«وندرس» پس از ورود به هالیوود در سال « ،1982هملت»
را ســاخت اما اختالف او با «فرانسیس فورد کوپوال» که

تهیهکننده فلم بود ،موجب شــد تا نسخ ه قابلاکران این
فلم چند سال بعد آماده نمایش شود.
بیتردید شاهکار سینمایی «وندرس» در سال  1984با فلم
«پاریس ،تگزاس» رقم خورد که جایزه نخل طال ،بهترین
فلم معنوی و جایزه فیپرشــی جشــنواره کن را برای او
بههمراه آورد ،این فلم همچنین جایزه بهترین کارگردانی
از جوایز «بفتا» انگلستان را کسب کرد.
سه ســال بعد« ،وندرس» با ســاخت فلم «بهشت برفراز
برلین» جایزه بهترین کارگردانی جشــنواره کن و بهترین
کارگردانی جوایز فلم اروپا را ب ه دست آورد.
«وندرس» در کارنامه سینماییاش ساخت آثار مستندی را
نیز دارد که از معروفترین آنها میتوان به مستند نامزد
اسکار «باشگاه اجتماعی بونا ویستا» درباره موسیقیدانان
کوبا« ،روح یک مرد» درباره گروههای موســیقی بلوز در
آمریکا و «نمک زمین» درباره یک عکاس برازیلی اشــاره
کرد.
اولین جایزه ســینمایی معتبری که «وندرس» کســب
کرد ،شیر طالی جشــنواره ونیز در سال  1982برای فلم
«وضعیت اشیا» بود.
وی در ســال  1987برای فلم «بالهای اشــتیاق» جایزه
بهترین کارگردانی جشــنواره کن را به دست آورد و دو
سال بعد دکترای افتخاری دانشگاه سوربن پاریس را نیز
کسب کرد .از دیگر افتخارات سینمایی «وندرس» میتوان
از نامزدی جایزه اسکار ســال  2000برای مستند «کلوپ
اجتماعی بوئنا ویستا» ،خرس نقرهای جشنواره برلین در
ســال  200برای «هتل میلیون دالری» ،جایزه بهترین فلم
جشنواره جیفونی ایتالیا در ســال  ،1986دوربین طالی
سینمای آلمان در سال  2000برای مستند «کلوپ اجتماعی
بوئنا ویستا» و جایزه بهترین مستند از جوایز «گویا» سال
 ،2008یوزپلنگ افتخاری جشنواره لوکارنو در سال 2005
نام برد.

همکاری مجدد اسپیلبرگ با بازیگری که برای فلم او اسکار گرفت

پسر کلینت ایستوود کاراکتر جدید
«سریع و خشمگین» شد

در فلم «سریع و خشمگین  »8کاراکتر جدیدی با بازی
اسکات ایســتوود فرزند کلینت ایستوود به تماشاگران
معرفی خواهد شــد .پس از اینکه شارلیز ترون ستاره
«مد مکس  :جاده خشم» هفته گذشــته به این پروژه
پیوست ،اسکات ایستوود هم به جمع بازیگران «سریع
و خشــمگین» اضافه شــد .البته گروه سازنده «سریع
و خشــمگین» پیش از این توانایی خود را در افزودن
کاراکترهای جدید به داســتان به خوبی نشان دادهاند.
ترسی گیبسون ،دواین جانســون و در تازهترین نمونه

جیسون استاتام نمونههای موفق این کار هستند ،هر
چند که پس از مرگ پل واکر ســازندگان اثر یکی از
مهمترین کاراکترهای داستان خود را از دست دادهاند.
ایستوود و ترون در قسمت تازه «سریع و خشمگین»
به کارگردانی اف .گری گری با بازیگران نا م آشــنای
قسمتهای قبلی این سری فلمها از جمله وین دیزل،
جیسون استاتام ،میشــل رودریگز و ترسی گیبسون
همبازی هستند .کار نوشتن فلمنامه این اثر که از 14
اپریل  2017به سینما میآید ،برعهده کریس مورگان است.

2073
هـدف

2595

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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2394
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قصد ـ مقصد ـ قدر ـ قادر
ـ قلم ـ قصر ـ دق ـ رقم ـ
قمر ـ قمار ـ مقر ـ قرص ـ
صادق ـ صدق ـ مصداق ـ
مقاصد ـ قاصد ـ مرقد.

2306

 بازی با کلمات

آرامیدن ـ اجتماع ـ بتکده ـ پاشــیده ـ تامین ـ ثاقب ـ جذابیت ـ چراگاه ـ
حوادث ـ خانگاه ـ دقایق ـ ذوات ـ ریشه ـ زرخرید ـ ژنده ـ سوار ـ شیره ـ
صنم ـ ضایع ـ طیاره ـ ظلم ـ عقرب ـ غوغا ـ فلق ـ قمر ـ کونسرو ـ گریان
ـ الله ـ میانبر ـ نخبه ـ وحشت ـ هسته ـ یادآور.
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نظر میرســد «ربودن ادگاردو مورتارا» فلمی باشــد که
اســپیلبرگ بعــد از «بازیکن یک آمــاده» روی آن کار
میکند .فلمبرداری «بازیکن یک آماده» تابستان امسال
شروع میشود .رایلنس بعد از سالها گزیدهکاری و تمرکز
بیشــتر بر صحنه تئاتر لندن ،این روزها بیشــتر درگیر
پروژههای سینمایی شده است ،بخصوص اگر کارگردان آن
اسپیلبرگ باشد.
او سال گذشــته برای ایفای نقش یک جاسوس روسها

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

جواب هدف

مــارک رایلنس در فلــم «ربــودن ادگاردو مورتارا» به
کارگردانی اســتیون اســپیلبرگ بازی میکند .استیون
اســپیلبرگ فلــم «ربــودن ادگاردو مورتــارا» (The
 )Kidnapping of Edgardo Mortaraرا در ســه ماه
اول سال  2017بعد از پایان تولید فلم «بازیکن یک آماده»
( )Ready Player Oneمقابل دوربین میبرد.
به گزارش ورایتی ،فلمنامه «ربــودن ادگاردو مورتارا» را
تونی کوشنر نوشته است .شــرکت آمبلین اینترتینمنت
تهیهکننده این پروژه سینمایی است.
داستان در ســال  1858در بولونیا در ایتالیا روی میدهد
و درباره یک پسر جوان یهودی است که به طور مخفیانه
غسل تعمید داده میشود .او را به اجبار از خانوادهاش جدا
میکنند تا به عنوان یک مسیحی بزرگ شود .تالش پدر
و مادر او برای آزاد کردن پسرشــان ،بخشی از یک نبرد
سیاسی بزرگتر میشــود که حاکمیت پاپ را در مقابل
دموکراسی و وحدت ایتالیا قرار میدهد.
مارک رایلنــس بازیگر بریتانیایــی در «ربودن ادگاردو
مورتارا» بازی میکند.
اســپیلبرگ مدتی بود به کار روی این پروژه فکر میکرد،
اما اکنون که کوشــنر فلمنامه را تحویل داده اســت ،به
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حمل

پلوتون نه تنها در حيطه سرنوشــت و تخيالت شما در آينده نگري
داراي تاثيرات بســيار قوي و مؤثريست بلکه گاه موجب پاره شدن
ريسمان گذشــته و حال شده و شــما را به فراموشي آنچه که در
گذشته بوقوع پيوسته وادار ميسازد .اين خاصيت همراه با تاثيرات
اورانوس بشــما فرصتي خواهد داد تا بتوانيد در خالل اين هفته به
جنبه هاي مهم زندگي خود بيشتر فکر کنيد.

ثور

مسایل را بسیار ساده بگيريد تا خود بخود حل شوند .گذشته از اين
مورد زندگي خصوصي و روابط عشقي با عاطفي شما با بازيگري مريخ
و اورانوس به نقطه اوج و شکوفائي غير منتظرهاي خواهد رسيد.

جوزا

بسياري از مشکالت شــما زائيده تفکر و نحوه عملکردتان است که
با کوچکترين تغيير در طرز تفکر و تغيير روش در مواجهه با مسائل
روزمره زندگي بســياري از آنها خود بخود از بين خواهند رفت .به
احتمال قوي ســفري در پيش خواهيد داشت که عالوه بر تفريح در
آمدي نيز برايتان در بر خواهد داشت.

سرطان

خيلي از مجردها بعد از اختالف نظر با خانواده تصميم به زندگي مستقل
گرفتهاند که بايد اين اقدام با حسابگری و دور اندايشي عمل شود چرا
که ممکن است از هر دو طرف باناکامي و شکست روبرو بشوند.

اسد

تدارک يک مســافرت را بايد حتما ببينيد .اگر پولي را براي منظور
خاصي پس انداز کرده ايد اآلن بهترين موقع براي مصرف آن اســت
ولي ريسک نکنيد .الزامي ندارد که حتما و بايد پس اندازتان در جهتي
خرج شود که قبال برايش برنامه ريزي شده است بلکه ميتوان آن را به
بهترين نحو براي کاري که امروز پيش آمده است مصرف کرد.

سنبله

به آن دســته از خانم ها که رازي در دل دارند توصيه ميشــود در
بازگويي آن به شــخص مورد اطمينان خود نيز باانديشه و احتياط
عمل کنند.

اصوالً متولدين اين ماه آدمهاي بســيار خــوش قلب و فداکاري
هســتند ولي گاه به دليــل بعضي لجبازيها خود را به دردســر
مياندازند .در زمينه کاري و مشکالت محيط کار ،بايد با سياست
عمل کرد .بايد هماهنگي ايجاد کرد .در زمينه بعضي اختالف نظرها
و يا زمزمه جداييها در ميان ســي در صد از متأهلين بايد توصيه
نمود عاقل باشيد و محتاط.

عقرب

دختران جــوان در مورد خواســتگارهاي خود و بــه طور کلي
پيشنهادهاي ازدواج خيلي بيشتر از پيش بررسي و مطالعه کنند،
ممکن اســت خانمها از عقب افتادگي شوهران خود در امور مالي
کمي ناراحت شوند ،اما پايان شب سيه سپيد است.

قوس

دريافت خبرها و پيامهای تازهای زندگي اکثر متولدين اين ماه را
دچار تحول و تغيير ميکند ،در اين ضمن بعضيها به دليل نقل و
انتقاالت تازه در کار و زندگيشان ،ابتدا کمي دلواپس ميشوند ولي
به مرور خود را بازيافته و به مسایل مثبت پيش آمد پي ميبرند.

جدی

خانمهای متولد اين ماه اغلب روحيه حساس و شکننده ای دارند،
اين عده از دروغ و دورويي آدمها خيلي زود ميشــکنند و آنقدر
که به روابط انســانها در حد احساسي اهميت ميدهند به کمک و
ياری مادی نيم نگاهي هم ندارند .ازدواج در ميان جوانترها اوج
ميگيرد و بسياری از دخترخانمها شانس يافتن مرد دلخواه خود
را مي يابند.

دلو

به زودي به يک ميهماني باشکوه دعوت خواهيد شد .اما احتمال
شرکت کردنتان در اين ميهماني کم است .نرفتن شما به نفع شما
خواهد بود چرا که همیشه شکوهی که دیده میشود مانند یک نی
توخالیست که تنها ابهت آن موجب اغفال شدن میگردد.

حوت

احســاس مي کنيد آن طور که بايــد از زحمتتان قدرداني نمي
شــود .خواستار اين هســتيد که ديگران پي به ارزش هاي شما
برده و برايتان احترام قايل بشوند .امروز خبرهای خوشی از سوی
همراهان زندگیتان در برقراری رابطه عاطفی خواهید داشت.
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در فلم «پل جاســوسها» به کارگردانی اسپیلبرگ جایزه
اســکار بهترین بازیگر مرد مکمل را دریافت کرد و قرار
است نقش اصلی «بیافجی» ( )The BFGبه کارگردانی
اسپیلبرگ را هم ایفاء کند .این فلم یک اقتباس سینمایی
از کتاب کودکانه رولد دال است.
این بازیگر  56ساله پیش از آن در تریلر اکشن «دونکرک»
( )Dunkirkبه کارگردانی کریســتوفر نوالن بازی خواهد
کرد که تولید آن ماه آینده آغاز میشود.

جاسوس بازی جنگی تازه
براد پیت

براد پیت با «پنج ثانیه سکوت» دوباره به دنیای جاسوسی و
جنگ برمی گردد .این درام رومانتیک جنگی ،هم اکنون در
مرحله فلم برداری اســت .رابرت زمه کیس فلم ساز فانتزی
ساز سینما «پنج ثانیه ســکوت» را براساس فلم نامه ای از
استیون نایت کارگردانی می کند .براد پیت در فلم تازه اش در
نقش کاراکتری به نام مکس وطن بازی می کند .این جاسوس
کانادایی فرانســوی تبار در جریــان ماموریتی خطرناک در
کازلبالنکا ،به یک جاسوس فرانسوی دل بسته و با او ازدواج

کرده اســت .بزودی مکس وطن احساس می کند همسرش
جاســوس حزی نازی آلمان هیتلری اســت و بی سروصدا،
تحقیقات را در باره هویت واقعی وی شروع می کند.
داستان فلم در ســال  1942اتفاق می افتد و لوکیشن های
کشــور بلغاریا ،مــکان اصلی فلم بــرداری صحنه های آن
هســتند .هزینه تولید فلم حدود  90میلیون دالر اســت .و
ماریون کوتیالر نقش همسر پیت را در آن بازی می کند .نکته
ای که ســایت انترنتی امپایر آنالین به آن اشاره می کنمد،
نام فامیل کاراکتر پیت اســت .کلمه وطن در زبان تعدادی از
کشورهای آسیایی هم چون ایران ،هند و ترکیه کاربرد زیادی
دارد و به معنی ســرزمین است .به نوشــته نشریه اسکرین
انترنشنال ،کمپانی پارامونت تهیه کننده این درام جاسوسی
و جنگی است .شرکت مســتقل فلم سازی رجنسی هم در
تولید فلم ،مشــارکت دارد .فلم تازه براد پیت در حالی برای
نمایش عمومی در ســال جاری میالدی آماده می شود ،که او
درام جنگی «موتر جنگی» را هم آماده نمایش دارد.

فلم آنالین دو دقیقهای
یک سینمایی ترسناک شد

فلم دلهره آور «خاموشــی» با ابتکاری تــازه در فلم های
ترسناک ،به زودی به سینما می آید.
در این فلم ،ارواح و اشباح ترسناک با خاموشی ظاهر می شوند
و تنها با نور و روشن شدن چراغ می توان با آنها جنگید .فلم
اخیرا در جشنواره «واندر کن» ( ،)Wonderconرویداد ویژه
فلم های کمیک ،انیمیشــن و ترسناک در لس آنجلس اکران
شد« .خاموشــی» اقتباس سینمایی فلمی کوتاه به همین نام
ساخته دیوید اف سندبرگ ،سینماگر سویدنی است .این فلم
دو دقیقه ای ترسناک سال  ۲۰۱۳برنده جایزه فلم آنالین شد
و در اینترنت میلیونها بیننده داشــت .الرسون گری ،تهیه
کننده یکی از آن بیننده ها بود .او با انتشــار فلم در انترنت،
به کارگردان پیشنهاد همکاری برای ساخت نسخه سینمایی
و استودیویی کرد .الرسون گری می گوید« :روز روشن و در
دفتر کارم فلم کوتاه آنالین را دیدم و واقعا ترسیدم .معموال
نمی ترســم و می دانســتم فلم ویژگی خاصی دارد که مرا
ترسانده .بعد از آن نیمه شب از خواب بیدار شدم و درباره فلم
فکر کردم .روز بعد ایمیلی برای کارگردان فرســتادم که کار
تو به شکل ترســناکی روی من اثر گذاشته می توانیم تلفنی
با هم حرف بزنیم ».این فلم سینمایی ترسناک ،داستان زنی
گرفتار یک موجود غریب است که با خاموش کردن نور ظاهر
می شــود .ترس به وجود دختر جوان و پســر کوچک او نیز
رخنه کرده و آنها را به مرز پریشانی روح نزدیک کرده است.
فلم «خاموشی» تابستان امسال در سینماهای دنیا اکران می
شود.

