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بهترین فلم از نگاه رئیس هیات داوران کن

بزرگترین نمایشگاه
آثار «بنکسی» در رم

آثار «بنکسی» هنرمند ناشناس خیابانی در رم  -پایتخت
ایتالیا  -نمایش داده میشود.
مجموعــهای از نقاشــیها ،مجســمهها و آثار چاپی
«بنکســی» هنرمند خیابانی که شهرت جهانی دارد ،در
موزه «پاالزو کیپوال»ی رم به نمایش درمیآید.
این آثار از مجموعهداران خصوصی سراسر جهان قرض
گرفته شــدهاند .یکی از این نقاشــیها «کیت ماس»
مدل انگلیسی را شــبیه آثار «اندی وارهول» به تصویر
کشیده است .این نمایشگاه که بدون حضور و همکاری
«بنکسی» برگزار میشــود ،از  24می تا  4سپتمبر برپا
خواهد بود .این بزرگترین نمایشــگاه از کارهای این
هنرمند محسوب میشــود که «جنگ ،سرمایهداری و
آزادی» نام گرفته است« .استفانو آنتونیلی» که برگزاری
این نمایشگاه را برعهده دارد ،گفت :هنرمندی که با نام
«بنکسی» شناخته میشود ،از دهه  1990با آزاد کردن
نیروی بالقوه گرافیتی و ابداع بلوپرینتی نو در حوزه هنر
خیابانی ،از فضای عمومی برای ظهور و نمایش کارهایش
اســتفاده کرد .به گزارش حریــت دیلینیوز ،او ادامه
داد :پیشــرفت در عرصه فناوری انترنت و ابزار انتشار
عکس ،او را به بتی برای نســل جدید بدل کرده ،نسلی
که او را به شــهرت جهانی رسانده است .در تاریخ هنر
غرب ،هیچ هنرمند دیگری موفق نشــده موضوعاتی با
این اهمیت را مورد توجه جهانی قرار دهد« .بنکســی»
که هویتش ناشــناس است ،در نقاشیهای دیواری خود
بیشتر به مسائل سیاســی و موضوعهایی مانند گرمای
جهانی ،جنگ ،شــنود غیرقانونی و شرایط سخت کاری
میپردازد .تا کنون چند نقاشــی از این هنرمند از روی
دیوار جدا و صدها هزار پوند فروخته شدهاند.
«بنکســی» که اعتقاد دولت را مبنی بــر وندال بودن
گرافیتی قبول ندارد ،هنرش را در فضاهای عمومی خلق
میکند و حتی تا آنجا پیش میرود که عناصر و احجام
فیزیکی هم میسازد .او خودش مستقیما گرافیتیهایش
را نمیفروشد.

هاتاوی «به گل نشسته»
تازه سینما!

آن هاتاوی بازیگر اسکار گرفته سینما ،با «به گل نشسته»
وارد یک دنیای درام می شود .این فلم با نگاهی به یک
نمایش موفق صحنه ای به همین نام ساخته خواهد شد.
هاتاوی ســال قبل در نمایش صحنــه ای بازی کرد و
تحسین منتقدان تئاتری را با بازی در نقش یک خلبان
زبردست نیروی هوایی برانگیخت.
این بازیگر به تهیه کنندگان نمایش پیشنهاد دادنسخه
سینمایی آن را هم تولید کنند .این پیشنهاد با موافقت
آن ها روبرو شد و حاال ،دو طرف با همکاری هم این فلم
را تولید می کنند.
آن هاتاوی در کنار بازی در نقش اصلی نسخه سینمایی
«به گل نشسته» ،به عنوان تهیه کننده هم با آن همکاری
خواهد داشت .عوامل اصلی تولید فلم سینمایی ،همان
عوامل نسخه تئاتری هستند.
به ایــن ترتیب ،جرج برانت نویســنده نمایش تئاتری
به گل نشســته ،کار نگارش فلم نامه اقتباســی فلم را
انجام خواهد داد .هاتاوی این روزها در جســت و جوی
کارگردان مناسبی برای نسخه سینمایی است.

«جورج میلر» رئیس هیات داوران جشنواره فلم «کن» در
مصاحبهای از تجربه حضور در میان اعضای هیات داوران،
معیار ساده و شخصیاش برای انتخاب بهترین فلم گفت.
«جورج میلر» سال گذشته سری فلمهای «مکس دیوانه»
را دوباره احیاء کرد و امســال با بازگشت به کن ،ریاست
هیات داوران بخش رقابتی این رویداد مهم ســینمایی را
برعهده دارد.
این کارگردان اســترالیایی در طول  45ســال فعالیت

در صنعت ســینما تمرکز خود را روی کشف و کاوش در
امکانات متنوع سینما قرار داده است و فلمهای او شامل
ژانرهای متنوع کمدی فانتزی «جادوگران ایســتویک»،
انیمیشــن برنده اســکار «خوش قدم» در سال  2007و
همچنین مجموعه فلمهای اکشــن و آخرالزمانی «مکس
دیوانه» میشود که دنباله آن نیز به زودی اکران میشود.
«میلــر» در مصاحبه «جروج میلر» با ســایت رســمی
جشنواره فلم کن در پاســخ به این سوال که کارگردانی

آغاز فلمبرداری فصل چهارم شرلوک
با آغاز فلمبرداری فصل جدید سریال «شرلوک» ،از بدمن
اصلی این فصل هم رونمایی شد.
تابی جونز قرار اســت در فصل چهارم سریال «شرلوک»،
بدمن اصلی داستان باشد .حضور او از قسمت دوم فصل
چهارم که به سنت فصول قبل فقط سه قسمت دارد ،آغاز
می شود .مارتین فریمن در نقش داکتر واتسون و بندیکت
کامبربچ در نقش شــرلوک هولمز بازیگــران اصلی این
مجموعه پر طرفدار شبکه بی بی سی هستند .مارک گتیس
و استیون موفات خالقان سریال
«شــرلوک» با ابراز خوشحالی از
حضور تابی جونز در ترکیب فصل
چهارم ،هیــچ اطالعاتی از نقش
او منتشــر نکردند .فقط در این
مورد استیون موفات گفته است
که نقش تابی جونز یکی از بدمن
های کالسیک آرتور کانن دویل
است که در سریال حضور خواهد
داشت.
تابی جونز پیشــتر نقش آرنیم
زوال ،بدمــن قدیمــی مجموعه
مارول را در فلم های ابرقهرمانی
«کاپیتان آمریــکا :اولین انتقام
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عوامل فلم دشوار اســت یا ریاست هیات داوران ،گفت:
تیم تولید فلم شــامل افراد بسیاری است ،ریاست هیات
داوران مثل این است که پدر و مادر فرزندانشان را به یک
تعطیالت ســینمایی ببرند .این یک هیأت داوران دوست
داشــتنی ،با دانش و با انتخابهای روشن است .دوست
دارم زمان بیشتری را با آنها صرف کنم چون میتوانیم
بینهایت درباره فلم گفتگو کنیم.
وی دربــاره انتظاراتش به عنوان رئیس هیئت داوران کن
نیز مطرح کــرد :دیدن فلمهای فوقالعــاده! ما در نیمه
راه جشنواره هســتیم و هر فلم متفاوت بوده است .این
فوقالعاده است که به ظرفیتهای ســینما پی میبرید
و از خودتان میپرســید که معیارهــای یک فلم خوب
چیست؟ چگونه درباره بهترین فلمها تصمیم میگیرید؟
هر کس نظر و عقیده خود را دربــاره انواع فلم دارد که
این یک تجربه بسیار بزرگ و فوقالعاده را ایجاد میکند.
ســادهترین پاسخ من به این پرســش این است که فلم
خوب ،فلمی اســت که مدت زیادی پس از تماشــای آن
همچنان در ذهن شما باقی میماند.
این کارگردان اســترالیایی درباره اینکه معموال تماشای
کدام فلمهــا را ترجیح میدهید نیز اظهار کرد :آنقدر که
دوســت دارم ،نمیتوانم فلم ببینم ،چون مشغول انجام
کارهای دیگر هستم ،زمانی که کارم را آغاز کردم همچون
همه سینماگران چیزهای فراوانی را با نشستن در سینما
آموختــم .در زمینه کاریام خیلی گزیدهکار هســتم و
فلمهای مســتند و درام و  ..نگاه میکنم و معموال تمایلی
به تماشــای فلمهای معروف ندارم مگر این که ســاخته
کارگردان بزرگی باشد .از آن دســته افرادی نیستم که
میتوانند تمام روز را در سینما سپری کنند اما اینجا در
کن استثناست و خیلی لذت بخش است چون کار دیگری
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می ـ شیخ ـ خیام ـ خیر
ـ خیره ـ خیار ـ رای ـ یار
ـ ریا ـ ریش ـ شیر ـ شی
ـ ریشه ـ مریخ ـ خمیر ـ
مــری ـ امیر ـ ماهی ـ یخ
ـ مایه.
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آذرـ اکتشــافات ـ بتکده ـ پارک ـ تحمیل ـ ثاقب ـ جویا ـ چابکدســت ـ
حیله گر ـ خیاالتی ـ دل آسا ـ ذوزنقه ـ رضایت ـ زانو ـ ژولیدن ـ سربلند ـ
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قصیده ـ کثرت ـ گوسفند ـ الغر ـ مغایرت ـ نفس ـ واژگان ـ هدیه ـ یلدا.

ل
ب
خ
ا
ت

2098

در حالی که دومین قســمت
ســری جدید مجموعــه فلم
«گودزیال» جلوی دوربین نرفته،
گارت ادواردز کارگردان انتخابی
فلــم از کارگردانی آن انصراف
داد.
علت کناره گیری این فلم ساز از
کارگردانی قسمت دوم این درام
دلهره آور ،ترافیک جدول کاری
او اعالم شده است.
ادواردز قســمت اول ســری
جدید ایــن مجموعه فلم را در
سال  2014کارگردانی کرد .این
فلم در زمان نمایش عمومی ،با
استقبال باالی تماشاگران و منتقدان روبرو نشد.
هم اکنون تهیه کننــدگان «گودزیال» درکمپانی برادران
وارنــر ،به دنبال کارگردان مناســبی هســتند تا او را
جایگزین ادواردز کنند .فعال نام هیچ فلم ســازی در این
ارتباط مطرح نیست.
مدتی قبل اعالم شــد زمان نمایش عمومی «گودزیال »2
هم تغییر کرده است .این فلم که قرار بود برای سال 2018
اکران عمومی شــود ،تا زودتر از ماه مارچ سال  2019به

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.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 22 کلمه :عالی

ر

خداحافظی ادواردز با «گودزیال»

جو»« ،کاپیتان آمریکا :سرباز زمستان» و سریال کنسل
شــده شــبکه « ،ABCمامور کارتر» بر عهده داشت .او
در مجموعه «بازی های گرســنگی» و سریال «داکتر هو»
شــبکه بی بی سی هم بازی کرده اســت و اگر مجموعه
«هری پاتر» را با زبان اصلی دیده باشید ،احتماال صدای او
را به جای کاراکتر دابی شنیده اید .او به جای آرستیدس
ســیلک هم در انیمیشــن «ماجراهای تن تن» استیون
اسپیلبرگ صحبت کرده است.
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شما چند روز پیش با پدرتان کمی ناراحتی کرده بودید اما االن شما
باید رفته از پدرتان معــذرت خواهی کنید ،و در ضمن این را به یاد
بسپارید که هیچ وقت فکر های بیهوده به سرتان نزند و درسهایتان
را ادامه بدهید ،سفر به خارج آیندۀ خوبی ندارد.

ثور

اکنون متوجه رفتار بی ادبانه یک نفر می شــوید .بهتر است با وی
به آرامی و منطقی رفتــار کنید .مجددا ً به همدیگر قول می دهید و
دوباره با هم عهد می بندید و به تمایالت احساسی تان می رسید.

جوزا

سعي مي كنيد زودتر از هميشه برويد خانه ،زيرا مي خواهيد در كنار
همسرتان باشيد .در حال حاضر بدون شك احساساتتان باال رفته
اســت و مي توانيد باوفاترين و دوست داشتني ترين همسر باشيد.
امشب مي توانيد براي كســاني كه برايتان مهم هستند سورپرايز
درست كنيد.

سرطان

ایده فوق العاده ای به ذهن تان خطور می کند .اگر مشــغول انجام
کاری هستید سعی کنید آن ایده را فراموش نکنید تا بعدا ً به خوبی
در موردش فکر کنید.

اسد

عقرب

امروز می توانید نقشــه های بزرگ بکشید .از آن جایی که اعتماد
به نفس باالیی دارید هر چه قدر نقشــه هایتان بزرگتر باشد بهتر
است .حتی ایده های که قب ً
ال بی اهمیت بودند اکنون اهمیت زیادی
پیدا می کنند.

قوس

اين زمان عالي براي اين است كه بدنبال آنچه مي خواهيد برويد
چون به نظر مي رســد در حال حاضر مانعي در كار نيست .گرچه
شما به كســي يا چيزي پشــت نمي كنيد ،ولي در حال حاضر
بهتر است فقط بدنبال خواســته هاي خود باشيد حتي اگر كمي
خودخواهانه به نظر مي رسد.

جدی

امروز شخصي نياز دارد كه رهبر و مسئول فعاليت ها باشد و اگرنه
روزتان را خراب مي كند .اگر تصميم گرفتيد كه اين نقش را به وي
واگذار كنيد ،چنانچه برنامه ها مطابق ميلتان نبود ،ايراد نگيريد.

دلو

جناب شير! همه مي دانند كه شــما قلب بزرگي داريد ،و امروز اين
امر واضح تر است .شما در حالتي هستيد كه بسار سخاوتمنديد و با
خوشحالي و رضايت از خودتان مي گذريد تا به ديگران كمك كنيد.
اگر كسي محتاج يك فنجان چاي و كمي همدردي است ،در يك چشم
به هم زدن شما آن جا خواهيد بود!

ستارهها به شما چراغ ســبز نشان ميدهند كه براي خود جشن
بگيريد .يك چيز غير عادي برنامهريزي كنيد و يك آدم خاص را
دعوت كنيد كه به شــما بپيوندد .اگر آن شخص نميدانست تا به
حال ،بزودي تشخيص ميدهد كه شما آدمي نيستيد كه اسير يك
زندگي معمولي باشيد.

امروز رفتار عالی و صمیمی دارید .اگر می خواهید کسی نظراتتان
را بپذیرد اکنون زمان خوبی برای تاثیر گذاشــتن بر آن هاست .اگر
می خواهید کســی را به خود جذب کنید ،سعی کنید بهترین ظاهر
را داشته باشید.

مراقب پول نقد خود باشــید یعنی تشــخیص دهید که شــما و
خانوادهتان برای هر چیز گرانی پول به اندازه کافی دارید اما له زده
اید و در حد فکرتان خریــد کرده اید و اولین چیزی را که جلوی
چشمتان قرار گرفت نخریده اید بلکه بهترین را خریده اید.

سنبله

حوت

نمایش عمومی درنمی آید.
با توجه به اتفاقات اخیر در رابطه با این اکشــن ترسناک،
تحلیل گران ســینمایی این نکته را مطرح می کنند که
مجموعه فلم گودزیال ،با بدبیاری همراه شده است.
این بحث ها در شرایطی ادامه دارد که کسی اطالع زیادی
از کم و کیف داســتان قسمت تازه فلم و نوع رویدادها و
ماجراهای آن ندارد .فلم نامه فلم را مکس بورنشــتاین
نوشته است.

زادگاه «رومئو و ژولیت»
پیدا شد

سالن تئاتری که شاهکارهای «ویلیام شکسپیر» برای اولینبار
در آن به روی صحنه رفتند ،توسط باستانشناسان پیدا شد.
باستانشناســان موفق شدند پیریزی بنا و دیوارههای سالن
تئاتری را در «شوردیچ» انگلیس پیدا کنند که تصور میشود
«رومئو و ژولیــت» و «هنری پنجم» از نمایشنامههای مطرح
«شکسپیر» برای اولینبار در آن اجرا شدند.
این ســالن تئاتر که «پرده» ( )Curtainنام داشته،به شکل
مســتطیل طراحی شــده بود .حفاریها در این مکان منجر
به کشف یک شانه از جنس اســتخوان و یک ظرف کوچک
شبیه جاتخممرغی است که گمان میرود برای تقلید صدای
پرندگان در پشت صحنه مورد استفاده قرار میگرفته است.
به گزارش گاردین ،کارشناسان این یافتهها را مهمترین کشف
در میان اکتشافات ســالنهای تئاتر منتسب به «شکسپیر»
دانستند.
«ویلیام شکسپیر» متولد سال  1564بود .اولین آثار منسوب
به او از سال  1592به دست آمد ه است« .شکسپیر» در طول
عمر خود  38نمایشنامه در ژانرهای کمدی ،تراژدی ،تاریخی
و ...به نگارش درآورد که از جملــه مهمترین آنها میتوان
به «مکبث»« ،هملت»« ،رویای نیمهشــب تابستان»« ،هنری
پنجم»« ،طوفان»« ،شب دوازدهم» و «اتللو» اشاره کرد.
کلماتــی همچــون تــرور ( ، )Assassinationاعتیــاد
ق خواب
( ،)Addictionبخشــنده ( )Generousو اتــا 
( )Bedroomدر زبان انگلیســی برای اولینبار در آثار این
نویسنده بزرگ دیده شد« .شکسپیر» غیر از نویسندگی ،در
آثار نمایشــی هم بازیگری میکرد و در سالن تئاتر «گلوب»
ســهامدار بود .او  23اپریل ســال  1616در سن  52سالگی
درگذشت.
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نام تازه پیدا کرد

میزان

یک بار دیگر شما روحیه ای خوش مشرب و اجتماعی پیدا کردهاید
و می خواهید هر جایی که می روید مانند خورشید بدرخشید .اگر
می توانید که انتخاب کنید که وقت تان را با چه کســی بگذارنید،
مایل به کسانی هستید که کمی غیرمعمول ،چند ملیتی ویا بسیار
با فرهنگ اند.

غیر از تماشای فلم نداریم .کار ما تماشای فلمهایی است
که هیچ چیز از آنهــا نمیدانیم و پس درباره آنها فکر
میکنیم.
ساخت دنبالههای ســینمایی کار پرخطری است ،بویژه
زمانی قسمت اول آن موفق بوده است« .جورج میلر» که
ساخت دنبالههای ســینمایی موفقی را در مجموعههای
«مکس دیوانــه»« ،عزیز» و «خوش قــدم» در کارنامه
ســینمایی دارد درباره راز موفقیت خــود عنوان کرد:
فرآیند ســاخت فلم همچــون دیگر تجــارب ما را در
برمیگیرد و معموال این فرآیند بســیار فشــرده است.
بنابراین شخصیتها و دنیای غیرواقعی همچون دوستان
خیالی در ذهن ما زندگی میکنند .هیچ وقت قصد نداشتم
قســمتهای دیگری از «مکس دیوانه» را بسازم اما چهار
فلم در این مجموعه ســاختم .فلمها با استفاده از تمثیل
میتوانند بسیار جامع و جهانی باشند .مردم چیزهایی را
در «مکس دیوانه :جاده خشــم» میبینند که من دوست
دارم آنها ببینند .رفتارهایــی را میبینیم که بازتابی از
تاریخ و زندگی اســت و پیش از این در بسیاری از اعصار
و فرهنگها نیز دیده شده است ،استفاده کاالیی از افراد
بســیار رایج بود و حتی امروز نیز این چنین است .افراد
در جستجوی انســانیت در دنیای بسیار خشن و دشوار
هستند و سعی میکنند تصویر بهتری از خود در آن جهان
پیدا کنند ،اتفاقی که هماکنون که در حال صحبت کردن
هستم نیز در حال روی دادن است.
رئیس هیئت داوران بخش رقابتی شصتونهمین جشنواره
فلم کــن درباره عالقهاش به پیشــرفت در مباحث فنی
ســینما نیز اظهار کرد :این چیزی است که خیلی از آن
لذت میبرم اما داستان با فاصله زیاد مهمترین چیز است
که میتوان گفت یک تمرین و چالش فنی است.
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پنجمین قســمت مجموعه فلم «ترانسفورمرها  /تغییرشکل
دهندگان» ،نــام کامل خــود را پیدا کرد .ایــن فلم با نام
«تغییرشکل دهندگان :آخرین شــوالیه» جلوی دوربین می
رود.
کارگردانی این اکشــن علمی تخیلی و آینده نگرانه را مایکل
بی به عهده دارد .او یکی از تهیه کنندگان فلم هم هست.
فلم نامه این اثر ماجراجویانه را آکیوا گلدمن نوشــته و کلید
فلم برداری آن اوایل ماه جون در لوکیشــن های شــهر لس
آنجلس زده خواهد شد.
هنوز اطالعی از داســتان قسمت پنجم این مجموعه اکشن و
ماجراجویانه در دست نیست .اما شنیده می شود کاراکترهای
اصلی آن ،با موتر زمان ســفری در دل تاریخ و گذشته ها می
کنند.
به نوشــته نشــریه اســکرین انترنشــنال ،در جریان این
ســفرماجراجویانه و هیجان انگیز اســت که آن ها با یکی از
سلحشوران و شوالیه های قدیمی برخورد می کنند.
خط کلی داستان این مجموعه فلم درباره درگیری دو نیروی
خیر و شر کهکشانی با هم است ،که مبارزه شان تا زمین هم
کشیده شده و پای تعدادی از ساکنان کره زمین را به درگیری
باز می کند.
مارک والبرگ برای دورمین بار ،در نقش کاراکتر ســید بیگر
بازی خواهد کرد .او مردی از اهالی زمین است ،که با نیروهای
فضایی مثبت دوستی دارد و به کمک آن ها می آید.
والبرگ در سال  2014در نســخه تازه و احیا شده مجموعه
فلم «ترانسفورمرها» ،در نقش کاراکتر محوری داستان بازی
کرد .در ســری اول فلم که یک دهه قبل تولید شــد ،شیا
البوف نقش قهرمان ماجرا را داشــت .قسمت پنجم مجموعه
فلم «ترانسفورمرها» برای نمایش عمومی در ماه جوالی سال
آینده میالدی آماده خواهد شد .کمپانی پارامونت تهیه کننده
این اکشن علمی تخیلی موفق و پرفروش است.

