شنبه  5سرطان 1395

4

June 25 ,2016

«پیکاسو» باز هم رکورد جهان را
شکست

اثری از «پابلو پیکاســو» عنوان گرانقیمتترین نقاشی
سبک کوبیسم جهان را به دست آورد.

«دیلی میل» نوشت :تابلو «زن نشسته» از «پابلو پیکاسو»
به قیمت  43میلیون و  300هزار پوند در حراجی «ساتبی»
به فروش رسید و عنوان گرانقیمتترین نقاشی کوبیسم
جهان و گرانترین نقاشی فروختهشده در انگلستان طی
شش سال گذشته را از آن خود کرد.
عنوان ارزشمندترین اثر نقاشی انگلستان در حال حاضر
به «مرد در حال قدم زدن» اثــر آلبرتو جاکومتی تعلق
دارد که در ســال  2010به قیمت  65میلیون پوند چوب
حراج خورد .استاد سبک کوبیسم نقاشی «زن نشسته»
را در سال  1909یعنی زمانی که  27ساله بود ،از «فرناندو
اولیویه» دختر مورد عالقهاش کشید .به گفته کارشناسان،
آن زمان مهمترین و پرثمرتریــن دوران فعالیت هنری
«پیکاسو» محسوب میشود.
پرتــره «زن نشســته» یکــی از برجســتهترین آثار
پیکاسوست که ســال  1973در یک حراجی عمومی در
لندن به قیمت  340هزار پوند به فروش رسید .پیشبینی
میشد این کار در حراجی اخیر شعبه لندن «ساتبی» به
قیمت  30میلیون پوند خریداری شود.
در حراجــی هنر مدرن و امپرسیونیســت «ســاتبی»
همچنین پرترهای از «آمادئو مودیلیانی» که در سال 1919
کشیده شــده بود ،به قیمت  38میلیون و  500هزار پوند
فروخته شد.

«احضار روح» موفق بین المللی
دومین قســمت درام ترسناک «احضار روح» ،فروش 100
میلیون دالری در جدول گیشــه بین المللی سینما را رد
کرد .این فلم در  57کشور دنیا ،روی پرده است.
این رقم خوب و باالی فــروش تنها پس از  10روز نمایش
عمومی نصیب این فلم دلهره آور و پررمزوراز شده است.
به گفته تهیه کنندگان فلم در شرکت مستقل فلم سازی
نیو الین ،فروش  10روز اول فلم در ســطح بین المللی به
 116میلیون دالر رسیده است.
اهل فن و تحلیل گران اقتصادی سینما می گویند فروش
بین المللی «احضــار روح  »2تا مرز  200میلیون دالر هم
خواهد رفت و تبدیل به یکــی از موفق ترین محصوالت
سال  2016ســینما خواهد شــد.این در حالی است که
استقبال تماشاگران سینما در آمریکای شمالی هم ،از این
درام ترســناک خیلی خوب بوده است و آن را به صورت

یکی از کارهای موفق فصل درآورده است.
قسمت دوم «احضار روح» طی  10روز نمایش عمومی در
حدود  2هزار سالن ســینمای آمریکای شمالی ،موفق به
فروشی  72میلیون دالری شده است.
رقم فروش جهانــی  188میلیون دالری فلم در آمریکای
شــمالی و بقیه کشــورهای دنیا ،باعث خشنودی تهیه
کنندگان آن در شــرکت نیوالین و کمپانی برادران وارنر
شده است.
قسمت اول فلم در ســال  2013یک فروش کلی جهانی
 318میلیون دالری را تجربه کرد 137 .میلیون دالر از این
رقم ،اختصاص به سینماهای آمریکای شمالی داشت.
داستان این درام ترسناک در باره زوج میان سالی است
که در کار احضار روح هستند و به منازلی می روند که در
آن ها ،اثری از روح افراد مرده دیده شده است.
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گلیسون تا اواخر امســال فلمبرداری پروژه جدیدش
درباره ای ای میلن را شــروع نمی کند ،اما منتقدان می
گویند او در جمع نامزدهای اسکار حضور خواهد داشت.
فلم های بیوگرافیکی و جوایز اســکار دست به دست
هم پیش می روند .این مسئله تا حدی حقیقت دارد که
منتقدان از همین حاال می گویند دامنل گلیسون ممکن
است به خاطر ایفای نقش ای ای میلن نویسنده در فلم
«خداحافظ کریســتوفر رابین» یک مجسمه طالیی به
خانه ببرد.
هنوز فلمبــرداری این پروژه که درباره این نویســنده
مجموعه داســتان های محبوب «وینی پو» است آغاز
نشــده ،اما جوآنا رابینســون منتقد ونیتی فر متقاعد
شده که گلیســون می تواند برای ایفای این نقش نامزد
دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد بشود .او نوشت:
«حاال چه ســاده و دلگرم کننده یا چه پیچیده تر باشد،
به نظر می رســد «خداحافظ کریستوفر رابین» و دامنل
گلیسون شانسی واقعی در حضور در جوایز اسکار ۲۰۱۸
داشته باشند .این بازیگر  ۳۳ساله ایرلندی در مجموعه
ای از فلم های هالیوودی موفــق از جمله «بروکلین»،
«بازگشته» و «جنگ ســتارگان :نیرو بیدار می شود»
نقش آفرینی کرده اســت .نکته قابل توجه این اســت
که این ســه فلم توانستند در مراســم اسکار  ۲۰۱۶که
در ماه فبروری برگزار شد ،روی هم رفته نامزد دریافت
 ۱۹جایزه بشــوند .همه می دانند که آکادمی اسکار نگاه
مثبتی به فلــم های بیوگرافیکی دارد و از مثال های آن
می توان به پیروزی ادی ردمین برای ایفای نقش استیون
هاوکینگ در فلم «تئوری همه چیز» پارسال اشاره کرد.
جانی دپ هم برای ایفای نقش جی ام بری ،نویســنده
«پیتر پن» در فلم «در جستجوی ناکجاآباد» سال ۲۰۰۵
نامزد دریافت جایزه اسکار شــده بود و انتظار می رود
«خداحافظ کریستوفر رابین» هم بتواند این کار را انجام
بدهد .تــا به حال بازیگران بســیاری برای ایفای نقش
شخصیت های حقیقی به موفقیت دست پیدا کردند که
از جملــه آن ها می توان به جولیا رابرتس در نقش ارین
بروکوویچ درسال  ،۲۰۰۰جیمی فاکس در نقش ری چارلز
در فلم «ری» ســال  ۲۰۰۴و رابرت دنیرو که برای ایفای
نقش جیک الموتا در فلم ســال « ۱۹۸۰گاو خشمگین»
برنده جایزه اسکار شد اشاره کرد« .خداحافظ کریستوفر
رابین» که به کارگردانی سایمون کرتیس ساخته می شود
و مارگو رابی هم در آن بازی خواهد کرد ،داستان میلن
و پسرش کریستوفر رابین را تعریف می کند؛ پسری که
اســباب بازی هایش الهام بخش میلن شدند تا داستان
های محبوب وینی پو را بنویسد .این فلم اتفاق هایی که
برای خانواده میلن و همچنین پرستارشان الیو می افتد
را به تصویر می کشد .آن ها بعد از جنگ جهانی اول ،به
خاطر کتاب های میلن به شهرت بین المللی دست پیدا
کرده اند و با فشارهایی که با آن همراه می شود دست و
پنجه نــرم می کنند .با این حال ،مراحل فلمبرداری این
پروژه از اواخر امسال آغاز می شود و قرار است درسال
 ۲۰۱۷روی پرده برود .به این ترتیب گلیسون باید تا سال
 ۲۰۱۸صبر کند تا حاصل زحمات خود را در فصل جوایز
به دست بیاورد.

جواب سودوکو شماره
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سنگ ـ ســنگر ـ نگاه ـ
هنگام ـ نامه ـ نما ـ انس ـ
سنا ـ نهر ـ نهار ـ گران ـ
نگار ـ رنگ ـ سن ـ گناه ـ
گمان ـ نرم ـ منار.
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آل پاچینو» بازیگر سرشــناس و باسابقه هالیوودی ،به
پاس یک عمر دســتاورد هنری جایره مرکز «کندی» را
دریافت میکند.
«گاردین» نوشــت« :آل پاچینو» ســتاره ســهگانه
«پدرخوانده» به همراه چند تن از موسیقیدانان مشهور
به عنوان برنده جوایز یک عمر دســتاورد هنری مرکز
«کندی» آمریکا معرفی شد.
مرکز «کندی» امســال هنرمندانی را که در طول عمر
حرفهای خود بر فرهنــگ آمریکایی تاثیرگذار بودهاند
مورد تقدیر قرار میدهد .عالوه بر «آل پاچینو»« ،مارتا
آلگریچ» پیانیست ارجنتینی« ،میویس استپلز» خواننده
ســبک بلوز و «جیمز تیلر» خواننده و ترانهسرا در این
مراسم تجلیل میشوند.
«ایگلــز» گــروه معــروف موســیقی راک هــم از
دریافتکننــدگان این جایزه خواهد بــود .این گروه
موســیقی قرار بود سال گذشــته جایزه «کندی» را
دریافت کنند اما بــه دلیل وخامت حال «گلن فری» از
بنیانگذاران آن که در ماه جنوری درگذشت ،این اتفاق
به امسال موکول شد.
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میزان

حمل

مدتي اســت مهرباني و محبتتان نسبت به اطرافيان بيشتر شده و
ديگران نيز بياختيار با شــما همينگونه رفتار ميكنند .در واقع هر
چه بيشتر بخواهيد احســاستان را به ديگران نشان دهيد آنها نيز
بيشتر از شما و ايدههايتان حمايت ميكنند.

ثور

از اینکه تالش کرده اید و شکســت خورده اید بی حوصله هستید و
نمیدانید که با این مشکالت و مخالفتها چگونه برخورد کنید .اما باید
بیشتر منطقی باشید و به ایده های نو بی اندیشید.

جوزا

امروز داراي مهارت خاص براي ايجاد ارتباط با مردم اطراف خود مي
باشيد ،پس در حال حاضر ميدانيد كه آنها به چه فكر ميكنند حتي
اگر به شــما راجع به آن چيزي نگويند ارتباطات بدون كالم از اين
قبيل ميزان روابط وتفاهم بين شما را افزايش خواهند داد.

سرطان

شــما نیز چون یک روانشناس و با دقتی مهار شــده ،از نزدیک با
واقعیتهایی برخورد میکنید ،اما در عین حال آن هم بر اساس ذات
خود ،به مانند یک فرمانروای نیکو سرشت ،باید با دلسوزی به صدای
اطرافیان گوش کنید .نگویید توان اعمال قدرت را ندارید!

اسد

کسی که با زمان همراه شــود هرگز پیرو فرسودگی نخواهد شد و
همیشــه همانند ماهی که در آب تازه خواهد ماند .یکی از اعضای
خانواده امروز به همدردی احساسی یا شانهای برای تکیه کردن نیاز
دارد و خوشبختانه شما هم وقتش و هم انرژی اش را دارید تا به وی
کمک کنید.

سنبله

به مشــورت به عنوان یک عامل مهم تعیین کننده بنگرید ،نه یک
عامل مزاحم و دســت پاگیر .قوه تخیل شما همه را تحت تاثیر قرار
میدهد ،سعی کنید بیشتر از همیشه با دوستان با فکر رفتار کنید.

روحيه فداکاري متولدين اين ماه در مورد خانواده و فاميل نشان
از قلب پاک و مهربان شــان دارد و کاش همه آنها قدر مهرباني و
فداکاري اين عده را بدانند .اگر حتي جوابگو نيستند حداقل سبب
آزارشان نشوند.

عقرب

حتی اگر امروز روز كاریتان است ،برنامههایتان را طوری مرتب
كنید كه بتوانید ساعتی با دوســتانتان باشید .ولی هنگامی كه
برای نان با آنها بیرون رفتهاید اگر فقط در مورد سیاستهای كاری
صحبت كنید این گردش اص ً
ال ارزشی ندارد.

قوس

با رفت و آمدهاي جديد ،آشــنايان تــازه ،بگومگوها و بحث و
جدلهاي تازه نيز در زندگي متولدين اين ماه به وجود خواهد آمد.
مسلم ًا تفاهم ،دوستي و مقاومت و خوش قلبي سبب ميشود اين
رويدادها خيلي زود حل شود.

جدی

خيلي از متولدين اين ماه در رســيدن به خواسته ها و آرزوهاي
خود عجول هســتند .همين روحيه سبب شده گاهي براي کسب
موقعيتها به بيراهه بروند و يا از مســير پرفراز و نشيب و سختي
عبور کنند و گاه به بن بست برسند .همين روحيه در زمينه بدست
آوردن ثروت نيز برخي از اين عده را دچار دردسر ميسازد.

دلو

اگر به متولدين اين ماه امکانات مالي داده شود معموالً از بعضي کارها
اعجاز ميآفرينند و يــا به قولي با خالقيتها و توانايي خود از هيچ،
همه چيز ميسازند .به همين جهت به متولدين صالح و مطمئن اين
ماه بايد ميدان داد.

حوت

امروز شما زیاد به وظایف اجتماعی خود اهمیت نمیدهید ،برای
اینكه واقع ًا دلتان نمیخواهد كه انرژیتان را به خاطر افراد دیگر
تلف كنید .شما ترجیح میدهید.
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کتاب «هاردکسل» مجموعهای از  11داستان درباره چند
منطقه به حاشیهرفته در کانادا و مردم منزوی آنهاست.
ناشــر این کتاب هم جایزهای دو هــزار و پانصددالری
دریافت میکند.
جایزه  10هزار دالری شعر انگلیسیزبان «تریلیوم» 2016
به «سورایا پیربای» شــاعر مجموعه «بگو :اشعاری برای
دخترانگی» اعطا شد .وی پیشتر به مرحله نهایی جایزه
شعر «گریفین» راه پیدا کرده بود.
در بخش ادبیات فرانســه «تریلیوم» که شــامل جایزه
 20هزار دالری میشــود ،نام «ورونیک ـ ماری کای» به
عنوان برنده اعالم شد« .دیوید منارد» هم در بخش شعر
فرانسویزبان به عنوان برنده این دوره معرفی شد.

جایزه افتخاری برای «آل پاچینو»

آمرانه ـ ادبانه ـ برخی ـ پیامبر ـ تابلو ـ ثروتمند ـ جگرگوشه ـ چهارضلعی ـ
حوضچه ـ خنثی ـ درجه دار ـ ذاللت ـ روشندان ـ زاری ـ ژورنال ـ سوخاری
ـ شکنجه ـ صبحدم ـ ضمیمه ـ طلوع ـ ظهور ـ عابر ـ غنچه ـ فعاالن ـ قرار ـ
کاتب ـ گناه ـ لرزه ـ منبع ـ نصیب ـ وارث ـ هدر ـ یار.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد
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«کوین هارد َک ِسل» با اولین کتاب خود موفق شد جایزه
 20هزار دالری بخش ادبیات انگلیســی «تریلیوم» را به
خانه ببرد.
«سی.بی.سی» نوشــت :جایزه ادبی «تریلیوم» که ویژه
برترین آثار نویســندههای اهل انتاریو کاناداســت ،در
بخش ادبیات انگلیســی به مجموعه داســتان کوتاه
«دبریس» نوشته «کوین هاردکسل» تعلق گرفت.
«دبریس» اولین اثر ادبی این نویسنده اهل تورنتو است.
مجموعه جوایز «تریلیوم» در ســال  1987توسط دولت
انتاریو برای حمایت از نویسندگان این ایالت راهاندازی
شد« .مارگارت اتوود»« ،آلیس مونرو» و «توماس کینگ»
از جمله برندگان پیشین این جوایز هستند.

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

دامنل گلیسون
از همین حاال وارد
رقابت اسکار شده است

 بازی با اعداد

ر
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ت

نویسنده نوقلم جایزه  20هزار دالری
را مال خود کرد
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وزیر را در خانه  g 8حرکت دهید.
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مراسم اعطای جوایز «کندی»  27دسامبر به طور زنده از
سوی شبکه «سی.بی.اس» پوشش داده میشود.
به نظر میرســد اعطای این جایزه به بازیگر «بعدازظهر
سگی» کمی دیر باشد ،زیرا بسیاری از همنسالن او که در
دهه  1970در سینما ظاهر شدند همچون «رابرت دنیرو»،
«داستین هافمن»« ،رابرت ردفورد» و «جک نیکلسون»
پیش از این آن را کسب کردهاند.
آل پاچینو» طی پنج دهه حضور فعال در دنیای ســینما
در فلمهای مطرحی بازی کرده است که از مهمترین آنها
میتوان به «پدرخوانده»« ،سرپیکو»« ،بعدازظهر سگی»،
«عدالت برای همه»« ،گشتزنی»« ،صورتزخمی»« ،بوی
خوش زن»« ،مخمصه»« ،وکیل مدافع شــیطان»« ،کافه
چینی»« ،تاجر ونیزی» 13« ،یار اوشن» و «قتل منصفانه»
اشاره کرد.
وی بــرای فلمهــای «پدرخوانــده»« ،ســرپیکو»،
«پدرخوانده« ،»2بعدازظهر ســگی» «عدالت برای همه»،
«گلن گلی گلنراس»« ،دیک تریسی» و «بوی خوش زن»
نامزد جایزه اسکار شد که برای فلم آخر موفق به دریافت
این جایزه شد.

لبخند گیشه هند به
«اودتا پنجاب»

درام اجتماعی و پرتنش «اودتا پنجاب» با یک افتتاحیه خوب
 34کروری ،صدرنشــینی جدول گیشــه نمایش سینماهای
کشور آسیایی هند را از آن خود کرد.
با وجود داســتان ســنگین و غیرمتعارف فلم و ممنوعیت
تماشای آن برای افراد کمتر از  18سال ،استقبال مردم از فلم
قابل توجه بوده است.
منتقدان و تحلیل گران اقتصادی ســینما با توجه به دو عامل
فوق ،نسبت به استقبال باالی تماشاگران از آن ابراز تعجب و
شگفتی کرده اند.
برخی از تحلیل گران می گویند جنجال و بحث هایی که قبل
از اکران عمومی فلم در پیرامــون آن پدید آمد ،در توجه و
استقبال تماشاگران از آن بی تاثیر نبوده است.
داستان فلم درباره آزار و اذیت جوانان در ایالت پنجاب هند،
از نگاه چهار آدم متفاوت اســت .شاهد کاپور ،کارینا کاپور و
عالیا بهات بازیگران اصلی فلم هستند.
هفته قبل رســانه های گروهی هند خبــر از اختالف تهیه
کنندگان فلم با اداره سانسور و شکایت آن ها به دادگاه عالی
شهر بمبئی دادند .دادگاه رای خود را به نفع سازندگان «اودتا
پنجاب» صادر کرد.
از بیش از هشتاد حذفی مورد درخواست اداره سانسورهند،
دادگاه عالی بمبئی از تهیه کنندگان فلم خواســت فقط یک
صحنه را از آن کوتاه کنند.
«اودتا پنجاب» با هزینه ای  48کروری تهیه شــده و اهل فن
می گویند فروش آن در هفتــه اول نمایش ،از رقم تولید آن
فراتر خواهد رفت.
به نوشته ســایت انترنتی ایندیا اف ام ،این درام اجتماعی تا
هفتــه آینده لقب یک کار پرفروش و موفق ســینما را از آن
خود خواهد کرد.
این در حالی اســت که کار تازه آمیتاب بچن به نام «ســه»،
شکست ســخت تجاری را در جدول گیشه سینماهای هند
تجربه کرد .فروش  10روز اول فلم ،به  17کرور رسید.
این درام ترسناک با هزینه تولید  28کروری تهیه شده است.
با وجود هزینه پائین فلم ،عدم اســتقبال تماشاگران آن را
تبدیل به فلمی کم فروش کرد.

ماجراجویی تازه جکی
چان در استرالیا

جکی چان بازیگر رزمی کار هانگ کانگی ،در یک درام اکشن
علمی  -تخیلی تــازه بازی می کند .این فلــم با نام «آهن
سوزان» جلوی دوربین می رود.
شرکت فلم سازی آمریکایی «ویلج رودشاو پیکچرز» این فلم
را با همکاری صنعت سینمای کشور چین تهیه می کند.
لیو ژانگ کارگردان این اکشن علمی تخیلی است ،که با هزینه
ای  70میلیون دالری تهیه می شــود .فلم نامه غیر اقتباسی
فلم ،توسط خود او نوشته شده است.
کلید فلم برداری «آهن ســوزان» ماه ژوالی زده می شــود.
لوکیشن های مختلف کشــور استرالیا ،مکان های اصلی فلم
برداری این درام اکشن هستند.
به نوشته هالیوود ریپورتر« ،آهن سوزان» تا به امروز پرخرج
ترین محصول صنعت ســینمای چین اســت ،که در کشور
استرالیا فلم برداری می شــود .در عین حال ،این فلم اولین
کار جکی چان در لوکیشن های استرالیا از سال  1996است.
در این سال ،او در شهر ملبورن جلوی دوربین «آقای خوب»
بود .بخشــی از صحنه های کار تازه این بازیگر کهنه کار هم،
در لوکیشن های چشم نواز کشور تایوان فلم برداری خواهد
شد .کل کار فلم برداری ،حدود  40روز طول خواهد کشید .در
داستان فلم ،جکی چان در نقش یک مامور عملیات ویژه بازی
می کند .این داســتان در آینده ای نه چندان دور اتفاق می
افتد و او باید محافظت از زنی جوان را به عهده بگیرد.

