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«فریدا کالو» رکورد «کریستی» را شکست

بساط «جن گیر» در
تلویزیون

فلم سینمایی پرسروصدا و جنجالی دهه هفتاد میالدی
«جن گیر» به صورت یک مجموعه تلویزیونی در می آید.
واحد تلویزیونی کمپانی فوکس تهیه کننده این نســخه
تلویزیونی است .نســخه تازه تلویزیونی «جن گیر» به
احیای داستان نسخه کالسیک سینمایی آن می پردازد
و نگاهی مدرن و امروزی به ان خواهد داشت.
فلم نامه اقتباسی این نسخه تلویزیونی براساس داستان
نوول معــروف ویلیام پیتر بالتی به همین نام نوشــته
خواهد شــد .این نوول ،حال و هوایی دلهره آور و ماوراء
طبیعی داشــت .در داســتان نوول ،دختر کوچک یک
خانواده با مشکالت روحی و روانی عجیب و غریبی روبرو
می شود و مادر او ،برای حل مشکل بیماری دخترش از
افراد مختلفی درخواست کمک می کند.
تنها کســی که ظاهرا توانایی کمک به این مادر و دختر
را دارد ،کشیشی اســت که معتقد است این دختر بچه
جن زده شــده است و باید در ارتباط با او ،به جن گیری
متوسل شد .نســخه سینمایی ســال  1973را ویلیام
فریدکین کارگردانی کرد و با استقبال باالی تماشاگران
همراه شد .این فلم ســروصدای زیادی هم به پا کرد و
جلوه های ویژه آن در آن زمان ،محل بحث بسیاری شد.
روپرت وایت که «ظهور جزیره میمون ها» را برای سینما
کارگردانــی کرده ،برای کارگردانی اپیزود اول نســخه
تلویزیونی «جن گیر» انتخاب شده است.
جینا دیویس بازیگر مطرح دهه هشتاد میالدی سینما،
در «جن گیر» تلویزیونی در نقــش مادر کاراکتر دختر
کوچک داستان ظاهر می شود .الن برستین این نقش را
در فلم سینمایی به عهده داشت.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشــنال ،بقیه بازیگران
مجموعه از بین چهره های نه چندان سرشــناس دنیای
تلویزیون انتخاب شــده اند .منتقدان هنری می گویند
رســانه تلویزیون اخیرا عالقمند به تولید نســخه های
تلویزیونی فلم های مطرح چند دهه گذشته شده است.
چند روز قبل هم اعالم شد« ،اسلحه مرگبار» مل گیبسن فلمی زندگینامه «امیلی دیکنســون» ،شــاعر نامدار
تبدیل به یک مجموعه تلویزیونی می شود.
آمریکایی در بازار جشــنواره بینالمللــی فلم کن با
استقبال خریداران بینالمللی همراه شد.
فلم «یک عشق آرام» ساخته «ترنس دیویس» ،کارگردان
انگلیســی که روایتگر زندگی «امیلی دیکنسون» ،از
مهمترین چهرههای تاریخ ادبیات آمریکاست در جریان
یک کارگردان تایوانی دنباله فلم معروف «راشــامون» برگزاری بازار جشــنواره فلم کن بــه چندین خریدار
از معروفترین ســاختههای «آکیرا کوروســاوا» را به بینالمللی از آلمان ،اســپانیا ،استرالیا ،کوریای جنوبی،
سینما خواهد آورد .کمپانی فلمسازی چینی «داتانگ» منطقه اسکاندیناوی و خاورمیانه فروخته شد.
در حاشــیه برگزاری بازار فلم شصتونهمین جشنواره فلم «عشــق آرام» که در آن «سینتیا نیکسون» ایفاگر
فلم کن از ساخت دنباله فلم «راشــامون» اثر «آکیرا نقش «امیلی دیکنســون» ،شــاعر خجالتی آمریکایی
کوروساوا» کارگردان مولف جاپانی خبر داد .دنباله فلم است ،برای اولینبار در فبروری سال جاری در جشنواره
«راشامون» که یکی از مهمترین فلمهای تاریخ سینمای بینالمللی فلم برلین رونمایی شد و با بازخورد مناسبی
جهان اســت را «آلیس وانک» تهیهکننده و کارگردان رو به رو شد.
تایوانی خواهد ساخت« .راشامون» نام فلم تحسین شده «امیلی دیکنســون» ،شــاعر نامدار آمریکایی و یکی
«کوروساوا» در دهه  50میالدی است که در آن «توشیرو از تأثیرگذارترین شــاعران قرن نوزدهم جهان است.
میفونه» در نقش اصلی بازی کرده است .این فلم براساس اطالعات کمی دربار ه زندگی شخصی و روابط اجتماعی
دو داستان از «ریونوســوکه آکوتاگاوا» ساخته شده و «دیکنسون» در دست اســت و اگرچه در زمان حیات،
اولین فلمی بود که سینمای جاپان را به مخاطبان غربی تنها کمتر از  10شعر از  1800قطعه شعر او ب ه چاپ رسید،
شناســاند .به گزارش هالیوود ریپورتر« ،راشامون» به اما از تأثیرگذارترین شــاعران قرن نوزدهم محسوب
داستان یک جنایت قبیح و حوادث پس از آن از زوایای میشود.
او در خانوادهای مرفه متولد شــد و با وجود تحصیالت
گوناگون میپردازد.
عالی ،فردی گوشهگیر بود« .امیلی» شاعر پرکاری بود،

فلم جدید ژان رنو معرفی شد

نقاشی از «فریدا کالو» هنرمند مشهور قرن بیستمی در
«کریستی» چوب حراج خورد و عنوان گرانقیمتترین
اثــر هنری متعلق به یک هنرمنــد مکزیکی را به خود
اختصاص داد.
شعبه نیویورک «کریستی» یک تابلوی نقاشی از «فریدا
کالو» نقاش معروف مکزیکی و از زنان تأثیرگذار تاریخ را
به قیمت هشت میلیون دالر به فروش رساند.
حاال این تابلو ،گرانقیمتترین اثر هنری به حراج رفته
از یک هنرمند مکزیکی است« .کالو» در این نقاشی دو
زن را در یک باغ به تصویر کشــیده اســت .پیشبینی
میشد اثر سال « 1939فریدا کالو» بین  8تا  12میلیون
دالر خریده شود.
به گزارش حریت دیلینیوز ،در سال  2006نقاشی دیگری
از این هنرمند با عنوان «ریشهها» به قیمت پنج میلیون
و  600هزار دالر در حراجی «ساتبی» به فروش رسید.
«کالو» اولین هنرمند آمریــکای التینی بود که قیمت
کارهایش از مرز یک میلیون دالر گذشــت .اثری از او
در سال  1990به قیمت یک میلیون  400هزار دالر چوب
حراج خورد.
در دنیــای هنــر ،ایــن زن هنرمند را بیشــتر برای
خودنگارههای منحصربهفردش میشناسند .شخصیت،
ســبک و تعداد کم آثار «کالو» باعث شــده بسیاری از
مجموعهداران مشتری کارهای او باشند.
در حراجی روز  12می «کریســتی» چنــد اثر دیگر از
هنرمندان صاحبنامی مانند «کلود مونه» ( 27میلیون و
 4000دالر) و «مودیلیانی» ( 12میلیون و  760هزار دالر)
به فروش رسید.

استقبال از فلم زندگی «امیلی دیکنسون» در کن

دنباله «راشامون» به
سینما میآید
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آکنده ـ ارمغان ـ باند ـ پروبال ـ ترمیمگاه ـ ثابت ـ جاهلیت ـ چیره ـ حشرات
ـ خودخواه ـ دالیل ـ ذاللت ـ رهبریت ـ زمزمه ـ ژاله ـ سپهر ـ شکرخند ـ
صوفیه ـ ضیافت ـ طفولیت ـ ظریف ـ عرفات ـ غزل ـ فقیر ـ قبول ـ کنایه ـ
گنج ـ لگد ـ مزاحم ـ نوازش ـ واژه ـ هیچگاه ـ یکتا.

ن

جواب هدف

اما تنها اجاز ه چاپ چند شعر خود را داد .اولین مجموع ه
شــعرش ،چهار سال پس از مرگش منتشر شد و تا سال
 1955که «شعرهای امیلی دیکنسون» توسط «توماس
جانسون» منتشر شــد ،مجموع ه کاملی از شعرهای او
بهچاپ نرسیده بود.
منتقدان ادبی معاصر« ،دیکنسون» را از لحاظ جایگاهش
در شــعر آمریکا ،همردیف «رابرت فراســت» و «والت

ویتمن» میدانند .اولین جرقههای ســرودن شــعر در
«دیکنسون» پس از خواندن اولین مجموع ه شعر «رالف
والدو امرسون» بهوجود آمد.
«امیلی دیکنسون» روز پانزدهم می  1886به علت ابتال
به عفونت کلیه درگذشت .پس از مرگ ،خانوادهاش 40
کتاب دستنوشته شــامل بیش از  1700شعر او را پیدا
کردند.

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

امروز شما بسیار مصمم و بلند پرواز شده اید و دقیق ًا می دانید که
چه کاری را انجام دهید .در حقیقت اکنون بسیار مصمم شده اید
و حتی ممکن اســت دیگران احساس کنند که شما کمی غیرقابل
درک و آشفته شــده اید .مراقب باشید و سعی کنید کاری نکنید
که موقعیت هایی ناپایدار را بیافرینید.

امــروز ،روز خوبي به نظر مي رســد .از جمله روزهايي اســت كه
ميتوانيد سرمايه گذاري دراز مدت كنيد .از لحاظ احساسي نيز در
حالت بسيار خوبي هستيد و بيش از هميشه به همسرتان جذب مي
شويد و همين طور همسرتان به شما.

عقرب

امروز فعالیت های گروهی دارای اهمیت زیادی هستند .مهم نیست
که خودتان در آنها نقش داشته باشید یا تنها تشویق کننده باشید
امروز برایتان خوب اســت و به افرادی که برایتان مهم هســتند
نزدیکتر هستید.

قوس

ثور

جوزا

اكنون نقش مهمي را بازي مي كنيد .ديگران از شجاعت شما متعجب
مي شوند اما بد نيســت به آنها اجازه دهيد به روش شما مسائل را
ببينند .در اين صورت آنها از شــما ايراد نمي گيرند .شما بدون فكر
پول خرج مي كنيد ،بنابراين مراقب باشيد.

سرطان

بیش از آن که همه چیز به حالت عادی بگردد باز هم مدتی وقت دارید
تا محبوب باشید .کارها و فعالیت هایی که دیروز عادی و روزمره بودند
اکنون جالب تر و جذاب تر به نظر می رسند.

اسد

گرچه برخي از نقشــه هايتان ،هنوز حاضر نيســت ،ولي دليل آن
نميشود كه شما به طور كلي از مسائل چشم پوشي كنيد .بخشي از
امروز را صرف بررسي ايده هايتان كنيد و مطمئن شويد كه آنها عملي
و امكان پذيرند.

سنبله

امروز تالش تان را برروی اهداف خود متمرکز کنید و از وجود خودتان
لذت ببرید .امروز انرژی و قدرت فوق العاده ای دارید که می خواهید
از آن استفاده کنید .اگر کســی شما را معطل می کند و کارتان را به
تاخیر می اندازد بدون توجه به او به کارتان ادامه دهید .و ســرگرم
کارتان باشید.

امروز خالق تر از همیشه هستید و این موضوع سبب موفقیت شما
می شود اما مراقب باشــید شاید فردی سعی دارد تالش شما را به
هدر ببرد .به این فرد نشــان بدهید که نمی تواند این کار را بکند و
شما از افکار او با خبر هستید.
شما كام َ
ال آگاهيد به اين كه چه مسيري را پيموده ايد ،و در عين
حال مي دانيد هنوز چقدر ديگر راه در پيش داريد .براي شما سفر
مهم اســت و نه مقصد ،پس مي توانيد از اين خبر كه هنوز خيلي
سفرهاي ماجراجويانه در پيش داريد خوشحال باشيد.

جدی

افكار مختلف در ذهنتان وجود دارد و سلول هاي خاكستري نيز
دائم ًا فعاليت مي كنند .شايد اول كمي گيج كننده به نظر برسد اما
موضوعي فوق العــاده بر اثر اين فعاليت ها به ذهنتان خطور مي
كند .تنها بايد صبور باشيد و كارها را خراب نكنيد.

دلو

بعضي ها عقيده دارند كه اگر در يك لحظه به شــما الهام شــود
خيلي بهتر از اين اســت كه تمام عمرتان را تمركز كنيد .خوب،
البته شــايد شما با اين عقيده فلســفي موافق نباشيد زيرا شما
عادت داريد كه هميشــه به سختي كار كنيد ،اما ممكن است اين
كار زياد باعث شود تا شما براي باال بردن درآمدتان خود را بيش
از حد خسته كنيد.

حوت

با معرفی فلم جدیــد ژان رنو با عنوان «آخرین قدم» ،فروش
امتیاز جهانی آن در جشنواره کن شروع شد.
تریلر «آخرین قدم» با بــازی ژان رنو امتیاز پخش خود را به
آلمان فروخت.
این فلم که با همکاری فرانسه ،کانادا و بریتانیا تهیه میشود
ماه نوامبر فلمبرداری خود را در ساســکاچوان کانادا شروع
میکند .سارا لیند بازیگر فلم «ترور جسی جیمز توسط رابرت
فورد ترسو» در این فلم ژان رنو را همراهی میکند.
فردریک پتیجین نویسندهای که به کارگردانی روی آورد این
فلم را جلوی دوربین میبرد.
داســتان این فلم در سرزمینهای وحشــی شمال کانادا رخ
میدهد و رنــو نقش یک قاتل خطرناک جهانی را ایفا میکند
که اکنون بازنشسته شده و خود را مخفی کرده است .با ورود
زنی که به شدت زخمی شده و در حال مرگ است ،ماجراهای
جدیدی رخ میدهد.
ژان رنو بازیگر معروف فرانسوی  -اسپانیایی که در فلمهای
مشــهوری همچون «نیکیتا»« ،لئون»« ،رونین»« ،گودزیال»،
«راز داوینچی»« ،پســران پرواز» و «پلنگ صورتی» به ایفای
نقش پرداخته اســت ،بازیگر فلمهای فرانسوی ،انگلیسی،
جاپانی ،اسپانیایی و ایتالیایی بوده است.
ژان رنو در شــهر کازابالنکای مراکش بــه دنیا آمده و پدر و
مادرش اسپانیایی بودهاند که برای فرار از دست فرانکو ،حاکم
اسپانیا و برای یافتن کار به شمال آفریقا فرار کردند.

لیام نیسن راننده تکسی
 64ساله

 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

فروش امتیاز «آخرین قدم»
در کن

در ساکت ترین لحظات شــما ممکن است تصمیم بگیرید که یک
دگرگونی کامل داشته باشید .و این درست زمان مناسبی برای این
است که به طرف آن بروید.
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اسب را در خانه  f 6حرکت دهید.
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لیام نیسن بازیگر ایرلندی تبار سینما با بازی در «در دستور
ناپدید شدن» نشان می دهد که هنوز هم برای حضور در نقش
های اکشن گزینه اول به حساب می آید.
این بازیگر ماه آینده  64ســاله می شود و منتقدان سینمایی
می گویند اثری از خســتگی و یا آرام بودن ،در او دیده نمی
شود!
اکشن دلهره آور و خشن تازه او ،نسخه دوباره سازی شده و
انگلیســی زبان یک فلم موفق ناروی به همین نام است .این
فلم دو سال قبل اکران عمومی شد.
تهیه کنندگان نســخه تازه در شرکت مســتقل فلم سازی
رجنســی فلمز ،برای کارگردانی آن از هانــس پیتر موالند
سازنده نسخه اصلی نارویی زبان دعوت به همکاری کرده اند.
لیام نیســن در فلم تازه ،در همان نقشی ظاهر می شود که
استالن استارســگارد بازیگر مطرح سینمای ناروی در نسخه
تحسین شده سال  2014بازی کرد.
وی در داستان فلم ،راننده ای سخت کوش است که در سرمای
زمســتان با تکســی خود کار می کند و اهالی را به مناطق
مختلف شهر می رساند.
زندگی آرام این راننده تکسی ،با قتل فجیع پسرش به دست
اعضای یک گروه خالف کار به هم مــی ریزد و او تصمیم به
انتقامی خونین می گیرد.
به نوشــته امپایر آنالین ،انتقام خونین و خشــن این راننده
تکسی ،خیابان های سفیدپوش شهر را به رنگ فرش قرمزی
از خون تبدیل می کند.
هنوز زمانی برای شــروع کار فلم برداری «در دستور ناپدید
شدن»تعیین نشده است .ولی لوکیشن های زمستانی کالرادو
که زمانی برای درام جنایت کارانه «فارگو» مورد استفاده قرار
گرفت ،محل اصلی فلم برداری آن خواهد بود.
ســازندگان این درام دلهره آور و انتقام جویانه گفته اند فلم
آن ها ،مثل نســخه اصلی بسیار خشن و خونین نخواهد بود.
برخی منتقدان سینمایی ،به خشونت باالی نسخه سال 2014
انتقادهایی کرده بودند.

«مامور کارتر» کنسل شد،
«تحت تعقیب» سفارش داده
نمی شود

در حالی که دی ســی سریال های ابرقهرمانیش را روز به روز
بیشتر گسترش می دهد ،مارول مجبور شده تا دو سریالش را
از دست رفته ببیند.
اتفاقی کــه در این چند وقت اخیر رخ داده به زبان ســاده
می شود تقسیم ســینما و تلویزیون آمریکا بین ابرقهرمانان.
مارول با فلم های پر مخاطب و حتی منتقد پســندش ،مثل
مجموعه «کاپیتان آمریکا»« ،محافظان کهکشــان» و «انتقام
جویان» پرده های ســینما را به تسخیر خود در آورده و دی
سی با ســریال هایی مثل «کماندار»« ،فلش» و «گاتهام» در
جعبه جادو مخاطبان را جذب می کند .امسال تالش دی سی
روی پرده ســینماها با فلم «بتمن در برابر سوپرمن :سپیده
دم عدالت» رخ داد که نتیجه درخشــانی نداشت و «بتفلک»
بتمن بن افلک داده اند) با شکســت مواجه شد.
(لقبی که به
ِ
از سوی دیگر دو سریال از مجموع ســه سریال ابرقهرمانی
مارول در شــبکه  ABCهم با شکســت رسمی مواجه شده
است تا رقیب در شــبکه  CWخوشحال تر از همیشه باشد.
اگرچه «ماموران شیلد» برای یک فصل دیگر تمدید شده اما
ســریال «مامور کارتر» که داستانش به نوعی مشتق شده از
داستان «کاپیتان آمریکا» بود بعد از دو فصل ،رسما از سوی
شبکه  ABCکنسل شد .از سوی دیگر مارول با همکاری این
شــبکه قرار بود سریال «تحت تعقیب» را هم بسازد اما با لغو
سریال «مامور کارتر» ،شــبکه  ABCتصمیم گرفت «تحت
تعقیب» را هم نســازد .به این ترتیب در باکس پاییزه امسال
فقط «ماموران شیلد» با پر بیننده ترین سریال شبکه ،ABC
«روزی روزگاری» رقابت خواهد کرد .چرا که این شــبکه پس
از هشــت فصل ،ساخت سریال «کسل» را هم لغو کرد .جالب
آن که این شــبکه که یکی از کمپانی های وابسته دیزنی به
حســاب می آید ،پس از یک فصل سریال کودکانه «ماپتس»
را هم کنسل کرد .نکته جالب توجه اینجاست که تهیه کننده
اصلی سریال «مامور کارتر» شب قبل از جلسه تصمیم گیری
شــبکه  ABCاز عالقه مندان به ســریالش خواسته بود در
فضای مجازی کمپین تشــکیل دهند و نگذارند این سریال از
بین برود.

