پنج شنبه  24سرطان 1395

4

July 14 ,2016

نامزدهای یوزپلنگ طالیی لوکارنو
معرفی شدند

 17فلم از کشــورهای مختلف جهان برای کسب جایزه
بهترین فلم جشنواره معتبر فلم لوکارنو در کشور سوئیس
رقابت میکنند .امســال  17فلم که اولین نمایش جهانی
خود را تجربه میکنند در بخش اصلی رقابت بینالملل15 ،
فلم در میدان بزرگ «پیازا گراند» و  13فلم از ساختههای
اول یا دوم کارگردانان نیز در بخش «نیو دیســکاوریز»
(کشفهای جدید) این جشنواره به روی پرده میروند.
فلمهای بخش رقابت بینالملل شــصتونهمین جشنواره
بین المللی فلم لوکارنو از این قرار است« :هرمیا و هلنا»
به کارگردانی «ماتیاس پینرو» (آمریکا ،ارجنتین)
«زمانی که هوادتاریک میشــود» به کارگردانی «آنوکا
سوئیچاکورنپونگ» (تایلند)

«زن خیــس در باد» به کارگردانی «آکیهیکو شــیوتا»
(جاپان)
«آخریــن خانواده» به کارگردانی «ژان ماتوزینســکی»
(پولند)
«بروکس ،میدو و چهرههای دوست داشتنی» (مصر)
«شــبهای بانکوک» به کارگردانی «کاتســویا تومیتا»
(جاپان ،فرانسه ،تایلند ،الئوس)
«مکاتبات» به کارگردانی «ریتا آزدوادو گومز» (پرتگال)
«راه فوق العاده» به کارگردانی «آنجال شانلک» (آلمان)
«بیخدا» به کارگردانــی «رالیتزا پتروا» (بلغاریا ،دنمارک،
فرانسه)
«قلبهای زخمی» به کارگردانــی «رادو جود» (رومانیا،

اعالم تاریخ اکران کمدی جدید
«رابرت دنیرو»
فلم «جنــگ با بابابزرگ» با بازی «رابــرت دنیرو» از 21
آوریل سال آینده میالدی اکران میشود.
 کمــدی خانوادگی «جنگ با بابابــزرگ» به کارگردانی
«تیم هیل» بر اســاس یک کتاب ادبیات کودک با همین
نام «رابرت کیمل اســمیت» ســاخته میشود که در آن
یک پســربچه مجبور میشــود ،اتاقش را برای استفاده
پدربزرگش ترک کند و این پســر بچه با کمک دوستانش
با ترفندهای گوناگون تالش میکند پدر بزرگ را مجبور
به ترک اتاق کند.
تهیهکنندگی این فلم کمدی که هنوز مرحله فلمبرداری
آن آغاز نشده اســت بر عهده «فیلیپ گالسر»« ،ماروین
پــرت» و «روزا موریس پرت» اســت و همزمان با فلم
«فراموشناشــدنی» محصول کمپانی برادران «وارنر» و
مستند «متولد چین» محصول دیزنی اکران خود را از 21
آوریل سال آینده میالدی آغاز خواهد کرد.
«دنیرو»  72ساله تاکنون در  80فلم سینمایی بازی کرده
و افتخارات فراوانی به دست آورده است و عالوه بر کسب
اســکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای قسمت دوم

«پدرخوانده» و اسکار نقش اصلی مرد در سال  1981برای
فلم «گاو خشمگین» ،در سال  1993شیر طالی افتخاری
جشنواره ونیز را گرفت ،در ســال  2000جایزه یک عمر
دستاورد سینمایی جشنواره سنسباستین را گرفت و در
سال  2008جایزه مشارکت چشمگیر در صنعت سینما را
از کارلوویواری دریافت کرد.
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اعطای عنوان شهروند
افتخاری به سوفیا لورن

سه محصول جدید چینی در سه روز آخر هفته در راس
جدول هفتگی گیشه نمایش سینماهای چین نشستند و
لبخند به لب صنعت سینمای این کشور آسیایی آوردند
ز اوایل ماه فبروری تا به حال ،این اولین بار اســت که
ردیف اول تا ســوم جدول گیشه نمایش چین در اختیار
تولیدات داخلی قرار می گیرد.
تازه ترین فلم «چو یون فت» بازیگر مشهور چینی به نام
«جنگ ســرد  ،»2با فروشی  45میلیون دالری در صدر
جدول گیشه نمایش نشست.
این اکشــن جنایت کارانه و دلهره آور ،در باره نزاع دو
گروه از جریان های گنگستری است
که نیروی پولیس به دنبال شان است.
انیمیشن «ماهی بزرگ و گیاه بگونیا»
ردیف دوم جــدول نمایش را با یک
فروش خــوب  34میلیون دالری ،در
اختیار خود گرفت.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال،
این فانتــزی ماجراجویانه با این رقم
فروش ،رکــورد بهتــری افتتاحیه
انیمیشن های چینی را در این کشور
شکست.
رسانه های گروهی چین می نویسند،
تهیه کنندگان فلم ســیزده ســال
مشــغول تولید آن بودند .برای این

ســوفیا لورن بازیگر ایتالیایی برنده جایزه اســکار
عنوان شهروند افتخاری شهر ناپل را دریافت کرد.
شورای شهر ناپل شــنبه در مراسمی با حضور تعداد
زیادی از شهروندان عنوان شــهروند افتخاری را به
سوفیا لورن بازیگر  81ساله سینما اعطا کرد.
لورن که از دریافت این عنوان بسیار هیجانزده بود،
زاده رم پایتخت ایتالیا اســت .ایــن بازیگر اما کنار
مادربزرگش در حومه شهر ناپل بزرگ شده است.
او بیان احساســش از دریافت این عنوان را بســیار
دشــوار خواند و اعالم کــرد که این افتخار ســبب
شادمانی و رضایت او شده است.
شــهردار ناپل ضمن اعالم این خبر در توئیتر نوشت
که ســوفیا لورن و ناپل قلبهایی درهم تنیده دارند.
لورن که یکی از بازیگران «طالی ناپل» به کارگردانی
ویتوریو دسیکا است ،در یک مصاحبه گفته بود « :من
ایتالیایی نیســتم .من ناپلی هستم .این چیز دیگری
اســت».لورن در طول دوران کاری خود دو بار برنده
جایزه اسکار شده اســت .او نخستین بازیگری است
که برای بازی در یک فلم غیرانگلیســی زبان اسکار
گرفته است.

2461

2373

 بازی با کلمات

جواب سودوکو شماره
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میزان

حمل

در مورد پول با يك نفر اختالف داريد و مي خواهيد بدانيد چرا پولي
را كه به زحمت به دست آورده ايد به هدر مي دهد اما از طرف ديگر
آن ها پول خودشان را هم به هدر مي دهند .در هر صورت حل كردن
اين مشكل به خودتان بستگي دارد.

ثور

سعی کنید آرامش داشته باشید و در منزل عصبانی نشوید به زمان
نیاز دارید تا در مورد مســائل خصوصی خودتان فکر کنید .در هر
صورت هنوز ســوءتفاهم ها و کارهای نیمه تمامی دارید که باید در
تنهایی آنها را حل کنید و از بین ببرید.

جوزا

امروز روز شگفت انگیزی برای قدرت تصور شماست .چرا که تخیل
شما ،شما را به مســیرهای جذاب و جالب هدایت کرده و سفری
جذاب برای شــما به ارمغان خواهد آورد .اگر چه شما مجبورید
امروز بــه حقایق بپردازید و یــا کارهای روزمره تــان را انجام
دهید،این کار اگر نمی توانید خبر خوشــی باشــد چرا که ممکن
است با زد و خوردی در درون برای دست کشیدن از این تصورات
جالب روبرو شوید.

عقرب

امروز می توانید موفقیت بیشــتری به دست آورید .البته باز هم
رقابتهایی پیشرو دارید و زندگی پر از حوادث است اما می توانید
استراحت کنید و کمی از وقت آزادتان لذت ببرید.

قوس

شايد خبر خوبي در رابطه با يك موضوع دفتري به دست آوريد كه
اخيرا ً شما را فوق العاده نگران كرده است .افرادي كه در مخارجشان
در خانه شريك هستند درآمد بيشــتري به دست مي آورند و اين
موضوع ســبب خوشــحالي آنها مي شــود .فرصت هايي داريد تا
تغييرات بزرگي ايجاد كنيد.

از قبل به مســايل فكر كردن يكي از مهارتهاي شما است و امروز
افكارتان به جاهاي دوردســت رفته .شــايد به يك تعطيالت كه
بزودي فرا مي رسد فكر مي كنيد يا به دور هم جمع شدن با كسي
كه از يك مليت ديگر اســت فكر مي كنيد .اگر امشــب با كسي
بيرون مي رويد ســعي كنيد خيلي شــب جالب و رويايي بوجود
آوريد.

می توانید با دوستان نزدیک تان معاشرت کنید ،مخصوص ًا زمانی که
کارتان تمام شــده است و به خانه برمی گردید .این موضوع مطمئن ًا
برای تان مهم اســت اما دیگران برنامه های دیگری دارند .شــما
میتوانید به خانه بروید و استراحت کنید.

اگر از خودتان بچه نداريد ،امروز مي توانيد فرزند كســي را از او
قرض كنيد .اگر مانند بچه ها رفتار كنيد بيش تر لذت خواهيد برد
تا اين كه مانند بزرگ تر ها باشيد .اگر عصبي و ناراحت هستيد به
جاي اين كه يك گوشه بنشينيد ،كمي ورزش كنيد.

سرطان

اسد

امروز شما پذيرنده سلســله افكار متفاوتي خواهيد بود .هم چنين
امروز داراي مهارت خاص براي ايجاد ارتباط با مردم اطراف خود مي
باشــيد ،پس در حال حاضر مي دانيد كه آنها به چه فكر ميكنند،
حتي اگر به شما راجع به آن چيزي نگويند.

سنبله

امروز بیش از اندازه فداکاری می کنید و به دیگران کمک میکنید.
حتی الزم نیست کسی از شما بخواهد،خودتان هر کاری از دستتان
برمی آید انجام دهید.

جدی

دلو

اگر در رابطه با مسائل مالی به شخصی مشکوک هستید و آنقدر ها
هم صادق نیست .بهترین کار این است که از حقیقت سر در آوردید.
با دقت فکر کنید و نقش خودتان را در تمام این موضوع بررسی کنید
شاید بهتر باشد به روی خودتان نیاورید.

حوت

یک جمع مهمانی خودمانی خانوادگی ممکن است اولین انتخاب
امروز شما نباشــد .اما بطور تعجب آوری لذت بخش خواهد شد.
شما در باالترین فرم موجود هستید و احساس درام شما همه را
مجذوب میکند.
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«احضار روح» در باره زوج جن گیری است که راهی منزلی
می شوند که روح سرگردان یک پرستار ،خواب خوش را
از چشــمان اهالی آن گرفته است .ورا فارمیگا و پاتریک
ویلســن دو بازیگر اصلی قسمت اول و دوم این مجموعه
هســتند ،که وظیفه مقابله با ارواح سرگردان را به عهده
دارند .قســمت اول فلم که به روی پرده سینماها رفت،
در سطح بین المللی حدود  180میلیون دالر فروش کرد.
در آن زمان ،تحلیل گران اقتصادی سینما گفتند این رقم
فروش باالی بین المللی یک استثنا برای آن است و دیگر
چنین اتفاقی در رابطه با قسمت های بعدی آن رخ نخواهد
داد .اما تهیه کنندگان «احضار روح  »2در شرکت مستقل
فلم سازی نیوالین می گویند انتظار یک چنین استقبال
بین المللی را از فلم خود داشته اند.

جشن جدول گیشه نمایش چین

آتشگاه ـ ادیان ـ برخورد ـ پوشنده ـ تحدیث ـ ثنویت ـ جاده ـ چکیده ـ حمید
ـ خزانه ـ دلخوش ـ ذلت ـ رسالت ـ زرگر ـ ژولیده ـ سیاح ـ شکارچی ـ صنویر
ـ ضیافت ـ طوطی ـ ظریف ـ عصمت ـ غفلت ـ فرهمند ـ قلمکاری ـ کنجکاو ـ
گریه ـ لطیفه ـ میراث ـ نمناک ـ وقفه ـ هواخواه ـ یک سخن.

2138

گل ـ نرگس ـ ســنگ ـ
سنگر ـ گناه ـ نگاه ـ نگار
ـ گران ـ رنگ ـ اگر ـ رگ
ـ ارگ ـ لنگر ـ گره ـ گاه.

دومین قسمت درام ترســناک «احضار روح» موفق به
یک فروش  200میلیون دالری در سطح بین المللی شد.
اهل فن از این موفقیت کالن ،ابراز شگفتی کرده اند.
تحلیل گران اقتصادی ســینما می گویند معموال کمتر
اتفاق می افتد که یک فلم ترســناک کم خرج ،به چنین
موفقیت باالیی دست پیدا کند.
موفقیت باالی بین المللی در حالی نصیب «احضار روح
 »2شده ،که  62کشــور دنیا در حال نمایش عمومی آن
هستند .این در حالی است که تماشاگران آمریکایی برای
دیدن این فلم جن گیری ،مبلغی حدود  99میلیون دالر
خرج کرده اند.به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،این
فلم ژانر ترس و وحشــت با هزینه ای  40میلیون دالری
تهیه شــده و کارگردان آن جیمز ون اســت .داستان

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

آلمان)
«جوانان» به کارگردانی «جولین ســامانی» (فرانســه،
پرتگال)
«ایده یک دریاچه» به کارگردانی «میالگروس مومنتالر»
(سوئیس ،ارجنتین ،قطر)
«نور چشمی من» به کارگردانی «اکسل روپرت» (فرانسه)
«ماریا» به کارگردانی «مایکل کوچ» (سوئیس ،آلمان)
«آقای جهان» به کارگردانی «تیزا کووی» و «رینر فریمل»
(اتریش ،ایتالیا)
«پرنده شــناس» به کارگردانی «ژائو پدرو رودریگوئز»
(پرتگال ،برازیل)
«شــکوه» به کارگردانی «کریســتینا گروزوا» و «پتار
واکانوف» (بلغاریا ،یونان)
«اســکرین دیلی» نوشــت :از مهمترین فلمهایی که در
میدان معروف و بزرگ «پیازا گراند» در جریان جشنواره
فلم لوکارنو به روی پرده مــیرود میتوان به فلم برنده
نخل طالی «من ،دنیل بلیک» ســاخته «کن لوچ» و فلم
«جیســون بورن» به کارگردانی «پل گرینگراس» اشاره
کرد.
امسال «آرتورو ریپســتین» کارگردان مکزیکی ریاست
هیئت داوران جشــنواره فلم لوکارنــو را بر عهده دارد
و «رفیع پیتز» کارگردان ایرانی تبار انگلیســی« ،کیت
موران»« ،رودریگو تیکسیرا» و «وانگ بینگ» او را در امر
انتخاب بهترینهای جشنواره یاری میکنند.
همچنیــن طبق اعــام پیشــین ،امســال «الخاندرو
خودروفسکی» سینماگر سرشــنای چیلیایی با دریافت
جایزه افتخاری جشــنواره «لوکارنو» مــورد تقدیر قرار
میگیرد و برنامهای برای بزرگداشــت عباس کیارستمی
کارگردان تازه درگذشــته و شناخته شده سینمای ایران
در سطح جهان نیز در نظر گرفته شده است.
شصتونهمین جشنواره لوکارنو از تاریخ سوم تا سیزدهم
اگست در شهر لوکارنوی کشور سوئیس برگزار میشود.
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انیمیشن ،پیش بینی فروش باالتری می شد.
سومین فلم جدول گیشــه نمایش ،یک درام رومانتیک
جوان پســند به نام «هیچ وقت نرفته» است .این فلم در
سه روز اول نمایش 27 ،میلیون دالر فروش کرد.
منتقدان و تحلیل گران اقتصــادی در چین از موفقیت
باالی تولیدات داخلی در جدول گیشــه نمایش ،بسیار
خوشحال هستند.
در همین حال ،رســانه های گروهی می نویســند اهالی
صنعت ســینمای چین هم ،این موفقیت خوب را جشن
گرفته اند.

لیام نیسن در یک فلم
کوریایی

لیام نیسن سهشنبه پیش از نمایش فلم «عملیات کرومیت»
در کوریا درباره نخســتین نقشآفرینی خــود در یک فلم
کوریایی سخن گفت.
نیســن که نخســتین بار در یک فلم از ســینمای کوریای
جنوبی بازی میکند ،اعالم کرد که شخصیت جنرال داگالس
مکآرتور در زمینه اعتقاد راسخش شبیه به شخصیت اسکار
شیندلر در فلم «فهرست شیندلر» است.
این فلم بر اســاس رویدادی واقعی در ســال  1950میالدی
نخستین سال جنگ کوریا ساخته شده است .این فلم بر 24
ساعت عملیات «اشــعه ایکس» که در این جنگ حکم مرگ
و زندگی داشــت تمرکز دارد .در این نبرد جنرال مکآرتور
فرماندهی عملیاتی را برعهده داشــت که کام ً
ال غیرممکن به
نظر میرسید.
جان اچ .لی کارگردان «عملیات کرومیت» با بازی لیام نیسن
ی یونگ جائه
در نقش جنرال داگالس مکآرتور اســت .لــ 
بازیگر سرشناس سینمای کوریای جنوبی نیز در این فلم بازی
میکند.
اکــران عمومی فلم از  27جــوالی در کوریایجنوبی و از 12
اگست در آمریکا اکران خواهد شــد .این پروژه سینمایی با
 14میلیون دالر بودجه به تهیهکنندگی چانگ تیوون ساخته
شده است.
نیسن گفت« :باور نمیکنم که جان اچ.لی کار ساخت فلم را به
پایان رسانده است .در آغاز این کار را همانند کوهی برابر خود
میدیدم ».او در ادامه افزود« :جنگ کوریا همواره حتی پیش
از اینکه بازیگر شــوم برای من جذاب بود ،چون این جنگی
است که در آمریکا فراموش شده است».
این بازیگر با اشــاره به جذابیت شخصیت مکآرتور توضیح
داد« :من نقش جنرال مک آرتور یک شخصیت کاریزماتیک،
افسانهای و در بسیاری جهات جنجالی را بازی میکردم .بازی
کردن در نقش شخصیتهای واقعی همواره سخت بوده است،
زیــرا در حالی که به عنوان یک بازیگر تالش میکنی این کار
را به درســتی انجام دهی در عین حال میدانی که فلم جنبه
داستانی هم دارد و تو باید دیدگاه کارگردان درباره شخصیت
را به تصویر بکشی».

دردسر برای «فلم لگویی »2

دومین قســمت انیمیشن پرفروش «فلم لگویی» ،کمی دیرتر
از زمان اعالم شده رســمی راهی پرده سینماهای کشورهای
جهان خواهد شــد .فلم نامه این فلم در حال دوباره نویسی
است.
قبل از ایــن قرار بود فلم در ســال  2018به نمایش عمومی
درآید .اما تماشــاگران سینما ،آن را در سال  2019روی پرده
خواهند دید.
علت تاخیر در تولید و نمایش این کمدی اکشن ماجراجویانه،
مشکالتی است که فلم نامه فلم با آن ها روبروست.
تهیه کنندگان «فلم لگویی  »2ناخشــنوی شان از فلم نامه را
اعالم کرده و این فلم نامه دارد دوباره نویسی می شود.
کار دوباره نویســی فلم نامه را رافائل باب واکزبرگ به عهده
دارد .مشخص نیســت این فلم نامه ،دستخوش چه تغییراتی
می شود.
فلم نامه اصلی را فیل لرد و کریس میلر نوشته بودند .آن ها که
فلم نامه نویس و کارگردان قسمت اول بودند ،نارضایتی شان
از دوباره نویسی فلم نامه را اعالم کرده اند.
این در حالی اســت که اهل فن می گویند ،فلم نامه فلم های
انیمیشنی تا قبل از ورود به مرحله تولید ،چند بار دستخوش
تغییر و دوباره نویسی می شوند.
«فلم لگویی» با حال و هوای خاص انیمیشنی خود ،سال قبل
اکران عمومی شد و توانست با موفقیت مالی خوبی در جدول
گیشه سینماها روبرو شود.

