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معرفی برندگان جشنواره «انسی»

انیمیشــن «زندگی من به عنوان یک کدو» جایزه اصلی
جشــنواره انســی را از آن خود کرد .به نقل از ورایتی،
«زندگی من به عنوان یک کدو» انیمیشن استاپ موشن
فرانســوی ســاخته کلود باراس پس از اکران موفق در
جشنواره کن ،اکنون موفق شده یکی از معتبرترین جوایز
انییمشن جهان را از آن خود کند.
این انیمیشــن در چهلمین دوره جشنواره انسی جایزه
مخاطبان و جایزه کریســتال بهترین انیمیشــن بلند را

به خانه برد .سلین اســکیاما فلمنامهنویس/کارگردان،
فلمنامه این انیمیشن را با اقتباس از رمانی به نام «کدو»
که درباره یک بچه یتیم است که سعی میکند تا در یک
خانه گروهی زندگی کند ،نوشته است.
این فلم که تولید مســتقل اســت ،موفق شده تا امتیاز
نمایش خود را به بیشــتر مناطق مهــم جهان به فروش
برساند.
«دختر بدون دســت» اولین فلم بلند سباستیان لودنباخ

جنجال برای بازی در نقش یک خواننده زن
سیاهپوست

زویی سالدانا درباره جنجالهای به پاشده پس از انتخاب
او برای بازی در فلم «نینا» صحبت کرد.
«نینا» داســتان زندگی نینا ســیمونز خواننده و فعال
سیاهپوســت آمریکایی را به تصویر میکشد .سالدانا در
این فلم نقش نینا ســیمونز را بازی میکند .اما انتخاب
او بــرای بازی در ایــن نقش با انتقادهــا و جنجالهای
گستردهای روبهرو شد .او برای بازی در نقش نینا سیمونز
با گریم سیاهتر شده و با استفاده از پروتز شکل بینیاش
تغییر کرده بود .همین موضوع با واکنش تند بســیاری
از جمله بازماندگان نینا ســیمونز روبهرو شد .بازماندگان
سیمونز با لحنی تند از سالدانا درخواست کردند تا از بازی

در این نقش صرفنظر کند .آنها اعتقاد داشتند که یک
سیاهپوست باید این نقش را بازی کند .سالدانا اما در پاسخ
به آنها گفت« :اهمیت پرداختن به موضوع این زن بیش
از جنجالهایی اســت که با انتخاب من به عنوان بازیگر
نقش او برپا شده است ».او در ادامه از تصمیم خود برای
پذیرفتن این نقــش و در نتیجه جلب این میزان از توجه
به سیمونز ستایش کرد .او در این باره گفت« :همین که ما
درباره سیمونز صحبت میکنیم ،اینکه او به موضوعی داغ
تبدیل شده اســت ،یعنی ما برندهایم .برای سالیان دراز
کســی نمیدانست نینا سیمونز کیست در حالی که او در
تاریخ آمریکا به عنوان یک زن شخصیت مهمی است».
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اکران قســمت بعدی «فلم لگو» تا ســال  ۲۰۱۹عقب
افتاد .به نقل از ورایتی ،در حالی که ابتدا اعالم شــده
بود قســمت بعــدی «فلم لگو» ماه مــی  ۲۰۱۷راهی
سینماها میشود ،نمایش آن یک سال عقب افتاد و به
ماه می  ۲۰۱۸موکول شــد و حاال بار دیگر اکران آن تا
 ۸فبروری  ۲۰۱۹به تاخیر افتاده است.
هیچ دلیل رســمی برای این تاخیر اعالم نشده و تنها
اعالم شــده «ادامه فلم لگو» فبــروری  ۲۰۱۹اکران
خواهد شــد .نامی که برای این فلم انتخاب شده یعنی
«ادامه فلم لگو» نیز عجیب اســت .این در حالی است
که قســمت نخست این فلم که با اقبال زیادی روبه رو
شد فبروری  ۲۰۱۴در سینماها به نمایش درآمده بود.
یکی از فلمهای جانبی ایــن مجموعه «فلم لگو بتمن»
است که قرار است  ۱۰فبروری  ۲۰۱۷به نمایش درآید.
به نظر میرســد ماه فبروری ماه مناســب سازندگان
فلمهای لگویی اســت .یک فلم جانبــی دیگر از این
مجموعه اما با عنــوان «فلم لگو نینجا» قرار اســت
سپتمبر  ۲۰۱۷اکران شود.
در هر حــال کمپانی برادران وارنر امیدوار اســت تا
بتوانــد همان موفقیت فلم اصلــی را با هر یک از این
فلمها تکــرار کند .فلم اصلــی  ۴۶۹میلیون دالر در
سراســر جهان فروش کرد؛ در حالی که با بودجه ۶۰
میلیون دالری ساخته شده بود.

2445

آنچه مسلم اســت کارگردان و نویسنده قسمت اصلی
یعنی کریس میلر و فیل لرد بار دیگر سکان این فلم را
در دست ندارند زیرا آنها بسیار مشغول هستند و باید
فلم «هان سولو» را برای لوکاس فلم/دیزنی بسازند و
همزمان انیمیشن «اسپایدر من» را برای سونی آماده
کنند .آنها کارگردانی هر دو فلم را برعهده دارند.
این در حالی اســت که لرد و میلر فلمنامه «ادامه فلم
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میزان

حمل

امروز مي توانيد انتظار تغييراتي را در رابطه با دوســتان و آشنايان
داشته باشيد .زيرا احساســاتتان افزايش پيدا كرده است .امروز
اص ً
ال حوصله تان سر نمي رود بلكه درست برعكس .از صبح تا شب
سرگرم و فعال هستيد.

ثور

به دوســت و همکار و همســرتان بفهمانید که همیشه به فکرشان
هســتید حتی زمانی که توجه تان به سمت آنها نیست .امروز تنها
آرزویتان شادی در زندگی است .حتی اگر به معنی کم کردن کار و
مسوولیت های کاری باشد.

جوزا

خيلي كم طاقت هستيد ،خدا به افرادي كه شما را ناراحت ميكنند
رحم كند .ســعي كنيد آرام باشيد و به ديگران اجازه ندهيد شما را
عصباني كنند زيرا آنها اين كار را عمدي انجام ميدهند ،امشب الزم
است تا كمي استراحت كنيد و براي كســب آرامش به ناراحتي ها
اجازه دهيد بروند.

سرطان

امروز همه چیز به نفع شماست .اگر در باشگاهی ورزش می کنید یا
فعالیت گروهی دارید همه تالش هایتان نتیجه خوبی خواهد داشت.
اگر شب با دوســتانتان بیرون می روید ،شبی به یادماندنی خواهد
بود.

اسد

آيا كســي با شما صادق است؟ پس با دقت پيش برويد ،چرا كه تمام
مطالب آن چيزي نيســت كه به نظر مي رسد .و اگر حواستان جمع
نباشد ممكن است به دام بيفتيد.

سنبله

مثل همیشه انرژی ندارید .بنابراین باید کارها را آرام انجام دهید و
نقشه ای را که از پس آن برنمیآیید به عهده نگیرید .سعی کنید هر
چقدر می توانید استراحت کنید از افرادی که پرانرژی هستند دوری
کنید .امروز باید از خودتان پذیرایی کنید.

از تعارض و بگو مگو با ديگران خســته شــده و مايل به ادامه آن
نيستيد .شما به شرايط مسالمت آميز و محيط آرامي نياز داريد تا
آرامش فکري خود را به دســت آورده و تجديد قوا کنيد .از اينکه
ميبينيد روزگار بر وفق مرادتان نيست دچار نااميدي و تشويش
خاطر نشويد .فراموش نکنيد که اعتماد به نفس يکي از شرطهاي
موفقيت است.

عقرب

فــرد خاصی مورد توجه دیگران اســت و هیچ حرفی برخالف او
نمیشنوید .احساس فوق العاده ای نسبت به این شخص دارید اما
مراقب باشید که این احساس شما را کور نکند وحقایق را نبینید.
بنابراین مراقب قلب تان باشید و آنرا پنهان کنید.

قوس

شــما مصمم ايد كه خود را وارد ماجرائي كه به يك همكار يا يك
شرايط كاري مربوط مي شود وارد كنيد و اجباركردن شما به اين
كه تغيير عقيده بدهيد كاري بيهوده است.

جدی

امروز هر كاري انجام مي دهيد ،خيلي مراقب خودتان باشيد زيرا
نقشه ستارگان امكان تصادف را نشان مي دهند .اين موضوع فقط
در مورد كســاني است كه محتاط نيستند و مراقب خود نيستند.
بنابراين به عنوان يك انسان محتاط ،از مسائل جدي دوري كنيد
و از هوشتان استفاده كنيد.

دلو

تمام فعالیت های امروز به خوبی می تواند احساستان را بیان کنید اما
گفتن چیزی که در حال حاضر به آن فکر کنید انعکاس بدی خواهد
داشت .همچنین باید از نتیجه گیری های عجوالنه دوری کنید .زیرا به
سادگی حرفهای دیگران را اشتباه برداشت می کنید.

حوت

بر اساس زندگی خود کاکس و جدال وی با سرطان و قبل
از ســال  2009که پیوند کبد انجام دهد است« .قلبهای
تنهــا» « ،1981مرد گلها»  1983و «همســر اول من»
 1984مهمترین فلمهای وی بودند که در ســطح جهانی
به موفقیت رســیدند .کاکس همچنین در ســال 1987
مستندی با عنوان «ونسان» که به روایت زندگی و مرگ
«ونسان ونگوگ» نقاش معروف کرد .مستند بعدی وی با
عنوان «خاطرات روزانه واسالو نیجینسکی» در سال 2001
ساخته شد .پل کاکس  16اپریل  1940در شهر ونلو هالند
به دنیا آمد و در سال  1965به عنوان عکاس حرفهای به
اســترالیا مهاجرت کرد .وی در طول حیات هنریاش 19
فلم شاخص و  12مستند خلق کرد.

بازگشت «فلم لگو» باز هم به تاخیر افتاد

آهســته ـ اژدها ـ بغداد ـ پرهیزانه ـ تپانچه ـ ثاقب ـ جلوگیر ـ چهارشانه ـ
حسرت ـ خدمتگزار ـ دیوان ـ ذرات ـ رونما ـ زرخرید ـ ژاله ـ سردار ـ شهرت ـ
صباح ـ ضرورت ـ طرفدار ـ ظریف ـ عقیده ـ غنا ـ فلک ـ قایق ـ کعبه ـ گیسو
ـ لذیذ ـ مستخبر ـ نازی ـ وردک ـ هالل ـ یقین.

و
ر م هـ
ش
ن
ی

دوست ـ درست ـ درس ـ
دریا ـ دیار ـ دست ـ دستار
ـ دیوار ـ رادیو ـ تداوی ـ
دیر ـ سرد ـ وادی ـ دیو ـ
اسد ـ اسید ـ سید ـ رود.

پل کاکس کارگردان عنواندار اســترالیایی با فلمهایی
همچون «قلبهای تنها» «مرد گلها» و «همسر اول من»
در  ۷۴سالگی درگذشت .پل کاکس کارگردان عنواندار
اســترالیایی با فلمهایی همچون «قلبهای تنها» «مرد
گلها» و «همسر اول من» در  74سالگی درگذشت .گیلد
کارگردان اســترالیایی خبر درگذشت وی را اعالم کرد و
اظهار داشت که از سرطان رنج میبرده و سال گذشته نیز
پیوند کبد داشته است.
پل کاکس در سال  2015فلم سینمایی «جبر سرنوشت»
را با بازی دیوید ونهام ،نویســندگی و کارگردانی کرد و
داستان سفر مردی است که مادامیکه منتظر دریافت کبد
پیوندی برای نجات جانش است عاشق میشود .این فلم

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

نیز جایزه هیــات داوران را از آن خود کرد .این فلم
انیمیشــن بر مبنای داستانی از برادران گریم ساخته
شده اســت و به سبک انیمیشن مینیمال و با تاثیر از
خطاطی چینی ساخته شده و داستان فردی را روایت
میکند که دخترش را به شیطان میفروشد ،اما دختر
با ذات ناب وجودش از همه خطرات حفظ میشود .در
بخش رقابتی امسال جشنواره انسی  ۹انیمیشن بلند
با هم رقابت داشتند که «اسبهای پنجره» ساخته آن
ماری فلمینگ« ،آجیل!» ساخته پنی لین و «ایستگاه
سئول» ساخته سانگ-هو یئون از جمله آنها بودند.
در بخش تلویزیونی انییمشــن دنمارکی-بریتانیایی
«لیلی ،لیلی عشــاق غذاست» ســیری ملکیور برنه
جایزه هیات داوران در بخش بهترین ســریال شد و
«بازگشت به مکتب» ســاخته استفانی آبیه و ونسان
پاتار جایزه گروه داوران را برای بهترین فلم تلویزیونی
برد .جایزه کریســتال بهترین تولید تلویزیونی نیز به
فلم نیم ســاعته جرون جاسپارت و دانیل اسنادون با
عنوان «مرد چوبی» رسید که اقتباسی از کتاب جولیا
دونالدسون و محصول بریتانیا بود.
«رنگهای ایندرا اسپروژ» جایزه گروه داوری را برای
بهترین فلم سفارشــی در کنار «عشــق مدرن-یک
بوسه ،به تعویق افتاده» از موت کلکتیو برد.
دیدیه برونر استاد انیمیشــن فرانسوی نیز که خالق
آثاری چون «ارنست و سلستین» است جایزه افتخاری
این دوره انسی را دریافت کرد.

 بازی با اعداد

2122

«پل کاکس» فلمساز استرالیایی درگذشت

اگر احســاس گناه می کنید همین االن آن را متوقف کنید .شما
معموالً از نظر زمان آنقدر بخشنده هستید که زمانی وقتتان تمام
می شود و شکســت می خورید .برای تمرکز روی موضوعاتتان
پشت ســر را نوازش می کنید .واقع ًا هیچکس کمتر از شما فکر
نمی کند.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  f 4حرکت دهید.

C

B

A

لگو» را نوشته و کارگردانی آن را به عهده راب شارب
گذاشتهاند تا نخســتین تجربه کارگردانیاش را با این
فلم ثبت کند .او پیش از این نویســنده و کارگردان و
تهیه کننده برنامههای تلویزیونی بوده است.
کمپانی برادران وانر تاریخ نمایــش چند فلم خود را
تغییر داده که فلم «تا شــب زنده بمان» بن افلک از
اکتبر به جنوری  ۲۰۱۷از جمله آنهاست.

«کوبریک» الهام بخش
یک نمایشگاه هنری شد

نمایشــگاهی در شــهر لندن به آثار هنری الهام گرفته از
«اســتنلی کوبریک» و مجموعه آثار ایــن کارگردان مطرح
اختصاص یافت.
مرکز هنری «سانســت هاوس» در لندن از تاریخ  6جوالی
تا  24اگست میزبان نمایشــگاه آثار هنری با عنوان «خیال
پردازی با استنلی کوبریک» اســت که برگرفته از شخصیت
و آثار این کارگردان نامدار امریکایی است و شامل چیدمان،
نقاشی ،قطعات موسیقی و فلم از بیش از  50هنرمند بینالمللی
در سطح جهان است.
هر یک از آثار هنری خلق شــده در این نمایشــگاه در واقع
واکنشی به یک فلم ،صحنه ،شخصیت و یا مضمون از فلمهای
«استنلی کوبریک» است که بُعد جدیدی از زندگی هنری این
استاد سینما را ارائه میدهد.
به گزارش ایندی وایر« ،کریســتین کوبریک» که برای مدت
 41سال همسر «اســتنلی کوبریک» بود نیز از جمله حامیان
برپایی این نمایشــگاه هنری است و یک نقاشی با عنوان «به
یاد کوبریک» در معرض دید عالقهمندان قرار گرفته است.
«کوبریک» اولین فلم بلند داســتانیاش را در سال  1953با
نام «هراس و هوس» ساخت که با وجود تمجید منتقدین ،در
گیشه چندان موفقیتی نداشت.
وی دو سال بعد فلم «بوسه قاتل» را ساخت که جایزه بهترین
کارگردان سال را از جشنواره لوکارنو برای او بههمراه آورد.
پس از فلم پرهزینه و تاریخی «اسپارتاکوس» در سال ،1960
«کوبریک » فلم «لولیتا» را براســاس کتاب معروف «والدیمیر
ناباکوف» ساخت که در همان سال نامزد شیرطالی جشنواره
ونیز شد.
در ســال  1964بود که «کوبریک» فلم «دکتر استرنج الو» را
به ســینما آورد و این فلم نامزد اسکار بهترین فلم و بهترین
کارگردانی و بهترین فلمنامه شد.
چهار سال بعد« ،کوبریک» یکی از بهترین فلمهایش را بهروی
پرده سینما فرستاد؛ «ادیسه فضایی؛ »2001براساس رمانی از
«آرتور.سی کالرک» ،نویســندهی نامدار آمریکایی .این فلم
که دیدگاه «کوبریک» درباره دنیای صنعتی و عصر ماشــینی
را بهتصویر میکشــید ،نامزد اسکار بهترین کارگردانی بود و
توانست جایزه بهترین جلوههای ویژه را از اسکار بگیرد.
این کارگردان آمریکایی در ســال  1971فلــم بهیادماندنی
«پرتقال کوکی» را براساس کتابی از «آنتونی بورخس» ساخت
که کند وکاوی در نبرد خیر و شــر و اوج بدبینی او به انسان
است.
فلم بعــدی «کوبریک» بازهم یک اقتبــاس ادبی بود« .بری
لیندون» براســاس کتابــی از «ویلیام تاکری» ،داســتان
بیظرفیت بودن انســان هنگام دستیافتن به ثروت را نشان
میدهد .این فلم نیز اگرچه مانند بسیاری از آثار «کوبریک»
نامزد اسکار بهترین کارگردانی ،بهترین فلم و بهترین فلمنامه
بود ،اما توانســت جایزه بافتا بهتریــن کارگردانی را برای او
بههمراه آورد.
وی برای ســاخت فلم بعدیاش پنج سال عالقهمندان سینما
را به انتظار نشاند تا در سال  1980فلم ترسناک «درخشش»
را براســاس رمانی از «استفن کینگ» بسازد ،این فلم با بازی
درخشان «جک نیکلسون» ،ترسناکترین فلم تاریخ سینما
محسوب میشود.
هفت سال بعد فلم تحســینبرانگیز «غالف تمام فلزی» به
کارگردانی «استنلی کوبریک» درباره جنگ ویتنام بهتصویر
کشیده شــد .آخرین فلم این نابغه سینما در سال  1999و با
فاصله  12ســال بعد از فلم قبلی ساخته شد؛ «چشمان کامال
بسته» با بازی «تام کروز» و «نیکول کیدمن» که از جشنواره
ونیز موفق به کسب جایزه شد.
«کوبریک» پیش از اکران عمومی آخرین ساختهاش در هفتم
مارچ  1999درگذشت

