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«کتاب جنگل» در دو روز
 87میلیون دالر فروخت

فلم «کتاب جنگل» در دو روز اول اکران در سینماهای
آمریکا بــا فروش فراتــر از انتظــار  87میلیون دالر
صدرنشین گیشه شد.
براســاس آخرین برآوردها تا روز شــنبه ،فلم «کتاب
جنگل» محصول جدید کمپانی دیزنی با نمایش در بیش
ازچهار هزار سانس سینما در آمریکای شمالی به فروش
 87میلیون دالر دست یافته است.
این فلم اکشن به کارگردانی «جان فاوارو» در اولین روز
اکران خود در روز جمعه توانســت  4/32میلیون دالر
بفروشد« .کتاب جنگل» که آمیزهای از فلم و جلوههای
ویژه کمپیوتری است ،توانسته در سایت سینمایی «راتن
تومیتو» به نمره  95عالی درصد دست یافت و مخاطبین
نیز به این فلم نمره  +Aدادند« .کتاب جنگل» با فروش
خوب آغازین خود میتواند پس از «ســریع و خشن»7
( 147میلیــون دالر) و با پیشــی گرفتــن از «کاپیتان
آمریکا :سرباز زمســتانی» ( 95میلیون دالر) نام خود را

به عنوان دومین فلم پرفروش ماه اپریل تاریخ سینمای
آمریکا ثبــت کند .این فلم که بــا بودجه  175میلیون
دالری ســاخته شده اســت جدیدترین اثر از مجموعه
کالسیکهای بازسازی شده کمپانی دیزنی است و پیش
زا این فلم «سیندرال» از همین مجموعه در سال  2012در
هفته آغازین  67.9میلیون دالر فروخت و در نهایت نیز
به فروش جهاین بالغ بر  542میلیون دالر رسید در حالی
که فلم «شــیطان صفت» در سال گذشته کار خود را در
هفته اول با  69.4میلیون دالر آغاز کرد و اتها نیز فروش
جهانی بیش از  758میلیون دالر را رقم زد.
فلم «کتاب جنگل» براســاس کتاب نوشــته «رودیارد
کیپلینگ» قرن نوزدهم ســاخته شــده و درباره پسر
بچهای اســت که در جنگل با حیوانات دوست میشود
و توســط گرگها بزرگ میشــود« .بیل مورای»« ،بن
کینگزلی»« ،اسکارلت یوهانسون» و «لوپیتا نیونگو» از
جمله صداپیشگان سرشناس این فلم هستند.

«ددپول  »2در مرحله نگارش فلمنامه
کار نگارش فلم نامه قســمت دوم «ددپول» آغاز شد.
تیم دونفره رت ریس و پــل ورنیک این فلم نامه را می
نویسند .قرار اســت آن ها فلم نامه خود را تا ماه آینده
آماده کنند.
کمپانی فوکس قرن بیســتم که تهیه کننده فلم است،
طرح اصلی داستان قســمت دوم را به این دو فلم نامه
نویس داده است.
در حال حاضر ،هیچ اطالعی از خط کلی این داستان در
دست نیست و گفته می شود داستان فلم تا زمان نمایش
عمومی آن ،پخش نخواهد رفت.
تیم میلر کارگردان قسمت اول ،برای کارگردانی قسمت
تازه دوباره پشت دوربین برمی گردد .رایان رینولدر هم
یک بار دیگر در نقش اصلی فلم ظاهر خواهد شد.

شــرکت ســونی برای بازآفریدن «جومانجی» دو تن از
پرکارترین بازیگران این روزهــای هالیوود را برگزیده
اســت .دواین جانســون و کوین هارت برای بازی در
اقتباســی تازه از کتاب «جومانجی» نوشته کریس ون
آلسبورگ با شرکت سونی وارد مذاکره شدند.
یکی از سختترین کارها برای ایجاد توافق میان سونی
و این دو بازیگر پیدا کردن برنامه زمانی مناســب برای
آغاز ساخت فلم است .دلیل این مشکل هم برنامه کاری
فشرده و شــلوغ این دو بازیگر پرکار سینمای آمریکا
اســت .دواین جانسون تابستان امســال در هشتمین
قسمت از ســری فلمهای «سریع و خشمگین» در نقش
مامور هابز ظاهر میشــود ،و کوین هارت نیز در همین
زمان در پروژه سینمایی «دســتنیافتنیها» روبهروی
برایان کرنستون بازی میکند.

این دو بازیگر سرشــناس هالیوود چندی پیش با اجرای
موفق مراســم اهدای جوایز فلم امتیوی قدرت خود در
هنرنمایی کنار یکدیگر را به نمایش گذاشــتند ،و با این
کار اشتیاق هواداران برای تماشای فلم «آژانس اطالعات
مرکــزی  »Central Intelligence /را
دو چندان کردند .شاید همین هنرنمایی سبب شده که
سونی این زوج را مناســبترین گزینه برای بازآفرینی
«جومانجی» بداند .ســونی در نظــر دارد که این فلم را
با کارگردانی جیک کاســدان در  28جوالی سال 2017
اکران کند« .جومانجی» نخستین بار سال  1995با بازی
رابین ویلیامزف کرســتن دانست ،دیوید آلن گریر ،بانی
هانت و جاناتان هاید به ســینما آمد .داستان فلم درباره
پسری  12ساله است که ســال  1969در یک بازی گیر
افتاده و  26سال بعد طی ماجرایی رها میشود.

جایزه  25هزار دالری برای آثار
مسروقه وارهول

پولیس فدرال آمریکا برای یافتن هفت نقاشی مسروقه
از آثار «اندی وارهول» جایزه  25هزار دالری تعیین کرد.
پولیس فــدرال آمریکا ( )FBIاعالم کرد هر کس درباره
نقاشیهای «اندی وارهول» که هفته گذشته از موزه هنر
میزوری به ســرقت رفت اطالعاتی ارائه دهد جایزه 25
هزار دالری دریافت میکند.
هفت نقاشــی مسروقه بخشــی از نقاشــی معروف
«قوطیهای سوپ کمپبل» است که در مجموع  500هزار
دالر ارزش دارد و  7اپریل به سرقت رفت .اندازه هر یک
از آثار به سرقت رفته  94در  92سانتیمتر بوده است.
«وارهول» اثر «قوطیهای سوپ کمپبل» شامل  32طرح
را در سال  ۱۹۶۲میالدی خلق کرد .این  ۳۲طرح بهدلیل
تعداد  ۳۲عدد کنســرو مختلف با طعمهای گوناگون که
در شرکت کنسروسازی کمپل تولید میشد ،انتخاب شد.

به گزارش گاردین ،مجموعه نقاشیهای «سوپ کمپبل»
از سال  1985در موزه هنر میزوری نگهداری میشود.
سال گذشته  9اثر اورجینال از «اندی وارهول» به قیمت
 350هزار دالر که از یک کمپانی فلمسازی در لسآنجلس
دزدیده و با آثار تقلبی جایگزین شده بود پس از سالها
بیخبری ،کشــف شد« .اندی وارهول» ()1928- 1987
هنرمند ،نویسنده ،فلمســاز و نقاش پیشرو آمریکایی
از بنیانگذاران هنر پاپ دهــه  1950در آمریکا بود .او
شناختهشدهترین چهرهی هنر پاپ محسوب میشود.
اکنــون بزرگترین مــوزهی دنیا که به یــک هنرمند
اختصاص دارد ،در پیتزبورگ پنســلوانیا موزهی «اندی
وارهول» است .او 22فبروری 1987در سن 58سالگی
درپی اختالالت حین عمل جراحی در نیویورک درگذشت
و به خاک سپرده شد.
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میزان

حمل

اگر در مورد يكي از نقشــه هايتان به کمک نياز داشتيد اين کمک
تبديل به ديواري محكم مي شــود .قراردادها و مســافرت ها كمي
پيچيده مي شود .خوشبختانه در طول چند روزآينده اين مشكالت
حل مي شوند.

ثور

عواطف شــما امروز تكاني خورده و شما را واداشته كه به روابطتان
كمي فكر كنيد .امروز امكان اين هست كه با رفتار كسي آزرده شويد
ولي زياد جدي نگيريد چون به احتمال زياد اين مسأله به زودي تمام
ميشود و همه چيز طبيعي و نرمال مي شود.

جوزا

امروز ستارگان شخصيت شــما را تا حد زيادي منعكس مي كنند.
ديگر مثل هميشه تنها به موضوع مادي زندگي نگاه نمي كنيد بلكه
به احساسات و قلب توجه داريد و سعي مي كنيد به كساني كه كمتر
از شما شاد هستند و در فقر به سر مي برند كمك كنيد.

سرطان

مشــکالت کاری را فراموش کنید و آنها را به محل کارتان اختصاص
دهید .اگر به نگرانی در مورد آنها ادامه دهید ،همســرتان شما را در
این حال و هوا تنها می گذارید .امروز به همسرتان بیشتر توجه کنید.

اسد

سعی کنید امروز وقت زیادی را برای دیگران اختصاص دهید چرا
که به این وقت نیاز خواهید داشــت .همگی بسیار پرحرف شده
اند و ممکن اســت آن چه که به عنوان یک گفتگوی کوتاه آغاز
می شود بزودی مبدل به گفتگویی وسیع در تمام زمینه ها شود.

عقرب

امروز مراقب افرادی که با آنها معاشرت می کنید باشید و به هیچ
وجــه مصالحه نکنید .انرژیتان را با انجام یک کار فزیکی یا رژیم
غذایی سالم تر افزایش دهید.

قوس

ديروز نياز داشــتيد كه كمي آرامش داشــته باشيد و خود را از
مســايل عقب بكشيد ،ولي امروز روزي نيســت كه خود را كنار
بكشــيد .از معاشرت با ديگران شما بيشتر نفع مي بريد تا ضرر و
يك شــخص خاص مي تواند شما را در مسيري بياندازد كه نتايج
بسيار مثبتي را ببار بياوريد .در ضمن ايده خوبي است كه خود را
غرق در مسايلي بكنيد كه شما را بيشتر به خودتان مي شناساند.

جدی

تمام اين بخش ها شــما را تا حدي تحت فشــار قرار مي دهند.
انرژي سيارات به اوج خود مي رسد قبل از اين كه بخواهيد به اين
مســائل بي اهميت توجه كنيد به سيارات گوش كنيد .شما واقع ًا
نمي توانيد ديگران را مقصر بدانيد زماني كه از شــما توقع دارند
از آن ها حمايت كنيد ،اما شــما واقع ًا سعي مي كنيد تمام جوانب
را در نظر بگيريد.

امروز كســي يا چيزي حس كنجكاوي شما را بر مي انگيزد و شما را
راحت نمي گذارد تا اين كه مطلب را تا به انتها متوجه شــود و ممكن
است امروز تصميم بگيريد كه كار جدي راجع به اين مورد انجام دهيد.
زماني كه حدود ذهن خود را گسترش مي دهيد احساس بسيار خوبي
خواهيد داشت.

اگر بدانید که می توانید از نظر فزیکی بهتر از االن باشــید امروز
میتوانید کاری در رابطه با آن انجام دهید .ممکن اســت موفق
شوید برای تمام مشکالت تان راه حلی سحر آمیز پیدا کنید ولی
جستجو برای آن نیروی تازه ای به شما می دهد.

امروز به خاطر تیزبینی و دقت شــما دیگران برای کاری که به توجه
زیادی نیاز دارد از شــما کمک می خواهند .سعی کنید اگر چیزی را
نمی دانید در موردش به کسی پیشنهاد ندهید.

امروز با دقت قدم بردارید زیرا به نظر میرســد شخصی در مورد
کارهای شما حساس است .یک عامل اصلی آن می تواند حسادت
باشد .شاید آنها فکر میکنند که مالک شما هستند.

سنبله

میشل فایفر در فلم جدید
آرونوفسکی بازی میکند

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
 22 کلمه :عالی
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شارلیز ترون بازیگر آفریقایی تبار هالیوود ،برای فلم تازه اش
«اسم رمز» دوباره با جیسن ریتمن هم کاری می کند .نام فلم
در زمان نمایش عمومی تغییر خواهد کرد.
در داستان فلم ترون در نقش زنی رنج کشیده ظاهر می شود
که همراه همسر سابق خود راهی شهر زادگاهش می شود.
هدف از این سفر ،بازسازی خانه قدیمی است .در جریان سفر
و در زمان بازسازی خانه اتفاقاتی رخ می دهد که کاراکترهای
اصلی فلم را به درک تازه ای از زندگی می رساند.
میویس گری کاراکتر شــارلیز ترون در فلم ،نویســنده ای
اســت که تالش دارد خاطرات دوران کودکی اش را در قالب
یک داستان بلند بنویســد ،اما در این راه با مشکالت زیادی
روبروســت .به نوشــته امپایر آنالین ،این درام خانوادگی
پررمزوراز با هزینــه ای  40میلیون دالری جلوی دوربین می
رود و هنوز زمانی برای شروع کار فلم برداری آن تعیین نشده
است .دیابلو کودی نویســنده فلم نامه فلم ،از آن به عنوان
سفری مکاشــفه وار به دنیای کودکی و کشف زوایای مختلف
زندگی اســم می برد .وی این فلم نامــه را برمبنای خاطرات
دوران کودکی خویش نوشته اســت .این فلم نامه نویس در
سال  2012هم فلم نامه کمدی خانوادگی «نوجوان» را نوشت
که جیسن ریتمن و شارلیز ترون کارگردان و بازیگر آن بودند.
این فلم در جدول گیشه نمایش سینماها فروش باالیی نکرد.
ولی این تیم ســه نفره به موفقیت مالی و انتقادی «اسم رمز»
امید فراوانی دارند .چند روز قبل اعالم شــد شارلیز ترون در
قسمت هشتم مجموعه فلم اکشــن و ودلهره آور «سریع و
آتشی» در نقش کاراکتر منفی داستان بازی خواهد کرد.

بازیگر نامزد سه جایزه اسکار برای نقشآفرینی در فلم جدید
کارگردان کشتیگیر ،و نوح در حال مذاکره است.
میشــل فایفر ،دونال گلیســن ،برادرش برایان گلیسن و اد
هریس برای بازی در فلم جدید دارن آرونوفســکی مذاکره
میکنند .نام این فلم که یک درام خانوادگی است ،هنوز اعالم
نشده است .شرکت پارامونت تهیهکننده پروژه است.
به گزارش هالیوود ریپورتر ،پیش از این حضور جنیفر الرنس
و خاویر باردم قطعی شــده است .آرونوفسکی فلم را از روی
فلمنامهای نوشــته خودش کارگردانی میکنــد .او یکی از
تهیهکنندگان پروژه هم هست .داستان درمورد یک زوج است
که وقتی مهمانان ناخواســته به خانه میآیند و زندگی آرام
آنها را به هم میریزند ،ارتباطشان مورد آزمون قرار میگیرد.

در داســتان فلم ،او یک جوان معمولی است که در ایام
خطر تبدیل به یک ابرقهرمان شکســت ناپذیر می شود
و به مقابله با کاراکترهای شــرور و قدرتمند داستان می
پردازد .به نوشته امپایر آنالین ،منابع نزدیک به کمپانی
فوکس قرن بیستم گفته اند کلید فلم برداری «ددپول »2
اواخر فصل تابستان امسال زده می شود.
به احتمال زیاد ،این اکشن کمیک استریپی ابرقهرمانانه
برای نمایش عمومی در فصل تابســتان ســال آینده
میالدی آماده خواهد شــد .هزینه تولید فلم حدود 150
میلیون دالر خواهد بود.
قسمت اول فلم حدود دو ماه قبل به روی پرده سینماهای
جهــان رفت و در کمال تعجب تحلیــل گران اقتصادی
سینما ،بیش از  600میلیون دالر فروش کرد.
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فایفــر در  2013در تریلر جنایی «خانــواده» به کارگردانی
لوک بســون با رابرت دنیرو همبازی بود .بازیگر  57ســاله
کالیفرنیایی برای فلمهای «روابط خطرناک» (« ،)1988بیکر
بویهای شــگفتانگیز» ( )1989و «منطقه عشق» ()1992
نامزد اسکار شــد« .صورت زخمی»« ،جادوگران ایستویک»،
«فرانکی و جانــی»« ،بتمن باز میگردد»« ،عصر معصومیت»،
«گرگ»« ،ذهنهای خطرناک»« ،یک روز خوب»« ،من ســام
هســتم»« ،اسپری مو» و «شــری» از دیگر فلمهای اوست.
دونال گلیســن بیش از همه برای بــازی در نقش بیل ویزلی
در دو فلمر آخر «هری پاتر» شــهرت دارد و در «جنگهای
ســتارهای :نیرو بیدار میشود» در نقش منفی جنرال هوکس
ظاهر شــد .بازیگر ایرلندی ســال  2015در سه فلم مطرح
«اکس ماکینا»« ،بازگشته» و «بروکلین» نیز بازی کرد .برایان
گلیســن بازیگر فلم «سفیدبرفی و شــکارچی» است .دارن
آرونوفسکی کارگردان فلمهای «عدد پی»« ،مرثیهای بر یک
رؤیا»« ،چشمه»« ،کشــتیگیر»« ،قوی سیاه» و «نوح» است.
او در  2008با «کشتیگیر» برنده جایزه شیر طالی جشنواره
فلم ونیز و در  2011برای «قوی ســیاه» نامزد اسکار بهترین
کارگردان شد.

ادعای یافتن نوادگان
لئوناردو داوینچی

حدود چهل ایتالیایی از جمله فرانکو زفیرلی کارگردان نامزد
جایزه اســکار خبری جالب و مســرتبخش دریافت کردند.
تمامی آنها از نوادگان لئوناردو داوینچی هستند.
دو مورخ به نامهای الســاندرو وزوسی و اگنس ساباتو مدعی
شدند که با بازســازی شجرهنامۀ لئوناردو داوینچی و بررسی
زندگی برخی از بازماندگان مستقیمش نوادگان او را یافتهاند.
النا کالوســی یک معمار اهل امپولی در این باره به الرپوبلیکا
گفت «:پس از اینکه میفهمید نواده لئوناردو هســتید قطعا
غافلگیر و خوشحال میشوید .کیست که لئوناردو را نشناسد
یا حداقل نقاشیهای او را ندیده باشــد ».این پژوهشگران
گفتند با استفاده از مستنداتی در ایتالیا ،فرانسه و اسپانیا به
هویت نوادگان این هنرمند برجسته رسیدهاند .البته آنها به
دیانای داوینچی دسترسی ندارند ،زیرا پیکر خالق مونالیزا
در قرن شانزدهم میالدی گم شده است .آنها اعالم کردند که
در قدم بعدی با اســتفاده از دیانای کسانی که اعتقاد دارند
بازماندگان داوینچی هستند ،تالش خواهند کرد تا دیانای
این هنرمند بزرگ تاریخ ایتالیا را ردیابی کنند .البته کشــف
ارتباط خانوادگی میان زفیرلی چندان دور از انتظار نیســت.
پدر کارگردان «رومئو و ژولیت» در وینچی واقع در توسکانی
به دنیــا آمده و پس از مهاجرت بــه فلورانس در آن منطقه
زندگی میکــرد .این کارگردان ســال  2007هنگام دریافت
جایزه لئوناردو از دســت رئیسجمهــور ایتالیا گفته بود که
خانواده من از نوادگان لئوناردو هســتند .البته این سخن در
آن دوران بیشتر به عنوان یک شوخی در نظر گرفته شده بود.

