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«عصر یخبندان» صدرنشین گیشه
سینمای جهان شد

پنجمین قســمت از انیمیشن «عصر یخبندان »با فروش
بالغ بر  53میلیــون دالر ،در صــدر پرفروشترینهای
سینمای جهان در هفته اخیر قرار گرفت.
«عصر یخبندان :دوره برخورد» که در سومین هفته نمایش
خود در  51کشور جهان به روی پرده رفته ،در نهایت با ثبت
فروش  53.5میلــون دالری در  35بازار خارجی ،در صدر
فهرست فروش جای گرفت .این انیمیشن از آغاز کران تا
به امروز به فروش  127میلیون دالری در گیشه بینالملل
دست یافته و این هفته نمایش خود در سینماهای فرانسه
را بــا فروش  7.2میلیون دالری آغــاز کرد که با توجه به
حادثه تروریستی در شهر نیس ،فروش فوقالعادهی برای
این انیمیشن محسوب میشود .سینماهای روسیه نیز در

در حالیکه انیمیشن «در جستجوی ُدری» پرفروشترین
انیمیشن تاریخ ســینما در آمریکا شد ،فلم جدید وودی
آلن به صورت میانگین در هر سینما  71هزار دالر فروخت.
انیمیشن «زندگی پنهان حیوانات خانگی» این پایان هفته
نیز به سادگی در صدر جدول فلمهای پرفروش سینما در
آمریکا ایســتاد تا حکمرانی فلمهای پویانمایی بر گیشه
را تداوم بخشــد .این انیمیشن با در دومین هفته اکران با
افت فروش  52درصدی نســبت به هفته نخست در بیش
از چهار هزار سالن سینما به فروشی برابر با  50.6میلیون
دالر دست پیدا کرد.
این انیمیشــن از کمپانی یونیورســال در  9بازار خارجی
نیز اکران میشــود .مجموع فروش جهانی «زندگی پنهان
حیوانات خانگی» به رقم قابل توجــه  254میلیون دالر
رسیده است.
«در جستجوی ُدری» سرانجام به پرفروشترین انیمیشن
تاریخ در آمریکا تبدیل شد .مجموع فروش «در جستجوی
ُدری» در آمریکای شــمالی به  445.5میلیون دالر رسید.
پیش از این قسمت دوم «شــرک» با  444.2میلیون دالر
فروش در آمریکا این عنوان را در اختیار داشت .انیمیشن
دیزنی چهارمین فلم پرفروش پایان هفته سینمای آمریکا
بود .مجموع فروش جهانی این انیمیشــن  721.8میلیون

 1236سالن سینمایی فروش  5.9میلیون دالری را برای
انیمیشــن «عصر یخبندان» رقم زدند و سهم سینماهای
انگلیس از فروش این هفته این انیمیشــن  5.2میلیون
دالر بود .قســمت قبلی این انیمیشــن در سال  2012با
عنوان «عصر یخبندان :رانش قارهای» به فروش بیش از
 715میلیون دالر در گیشــه بینالملل دست یافت تا 82
درصد از فروش جهانی  877میلیون دالری این انیمشین،
از محل گیشه خارجی تامین شود.
اولین قسمت از سری انیمیشنهای «عصر یخبندان» در
سال  2002به کارگردانی «کربیس وج» راهی سینما شد و
با بودجه ساخت  59میلیون دالری به فروش بالغ بر 383
میلیون دالر در گیشه جهانی دست یافت.

موفقیت دوباره «حیوانات خانگی»
در گیشه نمایش

دومین و ســومین قســمت از این انیمشن در سالهای
 2006و  2009و با عنوان «عصر یخبندان :ذوب» و «عصر
یخبندان :آغاز دایناســورها» به ترتیب به فروش بیش از
 655و  884میلیون دالر رسید و «عصر یخبندان :رانش
قارهای» به کارگردانی «استیو مارتینو» و «مارو تورمیر»
در سال  2012نیز فروش  877میلیون دالری را در گیشه
جهانی رقم زد.
به گزارش اسکرین دیلی ،فلم «روز استقالل :بازخیز» نیز
در آخر هفتهای که گذشــت  16.2میلیون دالر از محل
سینماهای  55کشــور جهان فروخت و مجموع فروش
بینالمللی خود را به بیش از  239میلیون دالر ارتقاء داد.
اما انیمیشــن «در جســتجوی ُدری » محصول استودیو
پیکســار کمپانی دیزنی نیز در پنجمیــن هفته نمایش
بینالمللیاش در  45کشور جهان به فروش  36.5میلیون
دالری دست یافت و مجموع فروش خارجی را از مرز 276
میلیون دالر عبور داد.
«درجســتجوی ُدری» که دنباله انیمیشــن معروف «در
جســتجوی نمو» اســت ،تا کنون بیش از  721میلیون
دالر در گیشــه جهانی فروخته که  445میلیون دالر آن
از ســینماهای آمریکا و باقیمانــده آن از محل اکران
بینالمللی این انیمیشن حاصل شده است .
سینماهای چین با فروش  58میلیون دالری بهترین بازار
خارجی انیمیشن « در جســتجوی ُدری» بوده و پس از
آن نیز سینماهای اســترالیا ( 33.7میلون دالر) برازیل
( 23.7میلیون دالر) ،فرانسه ( 16.8میلیون دالر) ،اسپانیا
(15.6میلیون دالر) و روســیه ( 9.1میلیــون دالر) برای
انیمیشن کمپانی دیزنی فروش داشتهاند .
فلــم «  »BFGیا «غول بزرگ مهربان» ســاخته جدید
«استیون اســپیلبرگ » نیز با  2.9میلیون دالری که این
هفته فروخت ،مجموع فروش خود را در  5کشور به 17.1
میلیــون دالر افزایش داد ،ضمن اینکــه فلم «آلیس در
آینه » نیز فروش خود در ســینماهای چین را به 58.8
میلیون دالر افزایش داد .فلم « افسانه تارزان» که توزیع
بینالمللی آن بر عهده کمپانی برادران وارنر است ،در آخر
هفت ه میالدی که گذشــت  22میلیون دالر در  55کشور
جهان فروخت.

انیمیشن کمپیوتری «زندگی خصوصی حیوانات خانگی»
برای دومین هفته متوالی ،صدر نشــین جدول هفتگی
گیشه نمایش سینماهای آمریکای شمالی شد.
این کمدی اکشن خانوادگی در سه روز آخر هفته باالی 50
میلیون دالر فروش کرد.
هم اکنــون رقم فروش فلم در  10روز اول نمایش ،به 203
میلیون دالر رسیده است .کمپانی یونیورسال ،تهیه کننده
این انیمیشن است.
نسخه تازه و احیا شده «شــکارچیان ارواح» با فروشی
 46میلیون دالری ،ردیف دوم جدول گیشــه نمایش را از
آن خود کرد.این محصول شــرکت سونی ،نسخه دوباره
سازی شده یک فلم موفق دهه هشتاد میالدی است .در
نسخه تازه ،چهار کاراکتر زن جایگزین چهار کاراکتر مرد
شده اند .ملیسا مک کارتی کمدین مطرح چند سال اخیر

جدول فروش فلمهای روی پرده سینمای جهان

دالر است.در حالیکه گیشۀ ســینمای آمریکا در اختیار
انیمیشنها است ،بازار ســینمای دیگر کشورها پذیرای
یک انیمیشن محبوب و پرطرفدار شد« .عصر یخبندان:
دوره برخورد» از شرکت فاکس در  51بازار خارج از آمریکا
 53.5میلیون دالر فروخت تا مجموع فروش انیمیشــن
پیش از اکــران در آمریکا به  127میلیون دالر رســید.
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جواب هدف

اکران «عصر یخبندان :دوره برخورد» از جمعه آینده در
آمریکا آغاز میشــود .در پایانهفتهای که گذشت اکران
فلم «شــکارچیان روح» از کمپانی ســونی در آمریکای
شمالی آغاز شــد .این فلم علیرغم هزینۀ تولید نسبت ًا
باال در افتتاحیه فروش متوســطی داشت و در نزدیک به
چهار هزار سالن سینما به فروشی برابر با  46میلیون دالر
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بسنده کرد« .شکارچیان روح» به کارگردانی پل فیگ با
بودجهای  144میلیون دالری ساخته شده است.
در نســخههای کالســیک «شــکارچیان روح» نقش
شکارچیان روح را بازیگران مرد بازی میکردند اما در فلم
جدید ملیسا مککارتی ،کریستن ویگ ،کیت مککینون
و لســلی جونز دنبال اشباح هســتند .در طول دو سال
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میزان

حمل

محبوبيت زيادي داريد و همه دوســت دارند به شــما كمك كنند.
ميتوانيد تفريح و كار را با هم تركيب كنيد كارهاي خالق در آينده
نتيجه خوبي خواهد داشت.

ثور

نهایت سعی خود را بکنید تا امروز بیرون بروید چرا که اگر مدت
زیادی را در یک جا بمانید بزودی احســاس ناآرامی خواهید کرد.
حس کنجکاوی شما آن قدر زیاد شده که می خواهید مکان های
تازه ای را که قب ً
ال ندیده اید،کشف کنید و یا با شخصی که خیلی
خوب با او آشنا نیستید شروع به صحبت و گفتگو کنید.

عقرب

امروز بیماری ها را فراموش می کنید .دوست دارید با شخصی که
قهر بوده اید آشــتی کنید .اگر شخصی سعی داشته باشد که شما
را بازنده کند با بدبختی می بازد .شخص مسن ،عاقل و با تجربه از
شما خوشش می آید.

ستارگان هماهنگی بیشــتری ایجاد می کنند بین شما و همسرتان
رابطه خوبی برقرار می شــود .هم چنین مســائل کاری نیز از این
هماهنگــی تاثیر می گیرند .البته گاهی اوقات بعضی از اتفاقاتی که
در پشت صحنه می افتد می تواند خســارات غیرمنتظره ای را در
آینده بیافریند.

قوس

متوجه مي شــويد كه رفتار اخير دوســتان يا همكاران كه شما را
عصبانــي كرده بود اكنون به نظر منطقي تر مي رســد .در حقيقت
اكنون كه مي دانيد كه با چه رفتاري مواجه مي شــويد ،بايد بتوانيد
آنها را بيشــتر حمايت كنيد و براي آنها پيشنهادهاي بيشتري هم
داشته باشيد.

جدی

جوزا

سرطان

شــما فردی احساساتی هســتید و گاهی اوقات تمام فکرتان را به
کار جمع کنید ،مشکل اســت .اگر می خواهید کسی متوجه وضع
غیرعادی شما نشود سعی کنید آن احساس را برطرف کنید.

اسد

امروز روز ديگري است كه در آن دوستان ،بخش مهمي از قلب شما
را پر مي كنند .اين دوســتان افراد بسيار خوبي هستند كه با ايشان
روابط جالبي خواهيد داشت .اگر وقت بگذاريد وارد سرگرمي خوبي
ميشويد كه از آن لذت ميبريد و اين وضع كاملتر ميشود البته در
صورتي كه با روحيه اي شاد با آن برخورد كنيد.

سنبله

در این ماه بر کار و آروزهای شما تاکید زیادی وجود دارد .میتوانید
از هر فرصتی به خوبی اســتفاده کنید .ایده هــای جدید خود را
یادداشت کنید .خوب اســت با دیگران مشورت کنید اما رازتان را
برای کسی نگویید که بعدا ً از آن استفاده کند.

سياره ها آدم هاي جديدي را به زندگي شما دارند وارد مي كنند
كه خيلي برايتان غير منتظره اســت .يك شــخص خاص خيلي
احتمــال دارد كه رل مهمي را براي مدتي در آينده ايفا كند ،پس
از آنها با آغوش باز اســتقبال كنيد .نگران نباشيد كه چگونه آن
شخص را ممكن است تشخيص دهيد.

امروز به همه چيز با نگاه مثبت مي نگريد بنابراين اگر دوســتي
صميمي يا همســرتان بخواهد برنامه هايتان را خراب كند واقع ًا
شــگفت زده مي شــويد .خوب ،اگر واقع ًا مي خواهند اين كار را
بكنند ،بگذاريد ،هر كاري دوســت دارنــد بكنند .اجازه ندهيد
حسادت آن ها اعتماد به نفس شما را كاهش دهد.

دلو

امروز خیلی جذاب به نظر نمی رسید .اما اگر فرمول امتحان و آزمایش
تکیه کنید و خطر نکنید امروز روز خوبی خواهد بود خســته کننده
است می دانم اما اگر این نصیحت را نپذیرید ناکام می شوید.

حوت

تصمیمات غالب ًا به وسیله احساسات شما رنگ می گیرند اما اگر
میتوانید ســعی کنید که امروز منصف باشید و بسیاری از مواقع
احتیاجات مردم را پیشــروی خود بگذارید .اما بعضی مواقع که
خودتان گم می شوید فکر کنید ببینید چه چیزی برای شما مهم
است پس پیشتر بروید و انجام دهید.
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قلعه را در خانه  g 7حرکت دهید.
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سینما ،نقش اصلی نسخه تازه را بازی کرده است .او همراه
سه زن دیگر ،در شهر نیویورک با ارواح سرگردان مبارزه
می کنند.
سومین فلم جدول گیشه نمایش« ،افسانه تارزان» است.
این محصول کمپانی برادران وارنر با فروشــی  11میلیون
دالری ،این ردیف را اشغال کرد.
فروش کلی این اکشــن فانتزی هم اکنون به  103میلیون
دالر رســیده است .استالن استارسگاد در فلم ،نقش مرد
جنگلی را بازی کرده است.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،انیمیشن کمپیوتری
«در جست و جوی دوری» با فروش  11میلیون دالری خود،
در ردیف چهارم جدول گیشــه نشست .فروش کلی این
محصول مشترک کمپانی والت دیزنی و شرکت پسکسار،
به رقم کالن  445میلیون دالر رسیده است.

گذشــته پل فیگ و کمپانی ســونی در معرض انتقادات
تندی افرادی قرار گرفتند کــه از دیدن بازیگران زن در
نقش کاراکترهای اصلی داستان ناخرسند بودند .بنابراین
جای شــگفتی نیست اگر در آمار تماشــاگران فلم کفۀ
ترازو به سمت بانوان سنگینی کند .از مجموع تماشاگران
«شــکارچیان روح»  57درصد زن و  63درصد باالی 25
سال داشتند.
فلم «نفوذی» با بازی برایان کرنستون دیگر فلم تازه وارد
سینما در آمریکا بود .کرنســتون در این فلم یک مامور
پولیس فدرال آمریکا اســت که به کارتــل مواد مخدر
پابلو اســکوبار نفوذ میکند .این فلم با فروش بیش از 5
میلیون دالری در رده هشتم پرفروشهای هفته ایستاد.
در «نفوذی» به کارگردانی برد فرمن به غیر از کرنستون،
جان لگویزامو ،دیــان کروگر ،بنجامین برت و ایمی رایان
نیز نقشآفرینی میکنند.
«کافه سوســایتی» فلم تازۀ وودی آلن به صورت محدود
در پنج سینمای نیویورک و لسآنجلس به نمایش درآمد.
این کمدی رمانتیک با بازی جســی آیزنبرگ و کریستن
اســتوارت به صورت میانگین در هر سینما  71هزار دالر
فروخــت و باالترین میانگین فروش در یک ســینما تا
اینجای سال  2016را به نام خود ثبت کرد.

خالق نقاشی  ۳۰۰هزار
پوندی پیدا شد

کارشناسان اعالم کردند ،یک نقاشــی که «لوسین فروید»
کشیدن آن را کتمان میکرد ،به همین هنرمند متعلق است و
حداقل  ۳۰۰هزار پوند ارزش دارد.
بیبیسی اعالم کرده است در یک برنامه تلویزیونی که در آن،
کارشناسان اصل بودن آثار هنری را بررسی میکنند مشخص
شد یک نقاشی که «لوسین فروید» در کل عمرش کشیدن آن
آن همین هنرمند سرشناس است.
را انکار میکرد ،از ِ
«لوسین» که نوه روانکاو معروف «زیگموند فروید» است و در
سال  ۲۰۱۱درگذشت،هرگز نپذیرفت که این نقاشی را کشیده
اســت .با این حال کارشناسان هنری به این نتیجه رسیدهاند
که این تابلو جزو آثار اولیــه او و ارزش آن حداقل  ۳۰۰هزار
پوند است.
این تابلو مردی را با دســتمال گردن مشکی نشان میدهد.
کارشناسان حراجی «کریستی» در سال  ۱۹۸۵این نقاشی را
به «فروید» نســبت دادند اما او این موضوع را تکذیب کرد.
«جان ترنر» طراح لندنی و مالــک کنونی این تابلو ،آن را از
دو دوســت هنرمند خود «دنیــس ورث ـ میلر» و «ریچارد
چاپینگ» هدیه گرفته است .این دو مدعی بودند که «فروید»
این نقاشــی را در ســال  ۱۹۳۹که در مکتب هنری «ایست
انگلیکن» تحصیل میکرد ،کشیده است.
«ورث ـ میلر» و «فروید» با هم در آن مکتب تحصیل میکردند
و گفته میشود دشمنی دیرینهای با هم داشتند« .ترنر» گفته
است که «ورث ـ میلر» این نقاشی را به من داد تا در یک جمع
عمومی به فروش برسانم و باعث تحقیر «فروید» شوم.
کارشناســان این برنامه تلویزیونی برای اثبات ادعای خود با
وکیل این هنرمند صحبت کردند و موفق شدند یادداشتی را
که نشاندهنده حرفهای «فروید» در سال  ۲۰۰۶درباره این
کار طی یک تماس تلفنی بود پیدا کنند.
در این مکالمه تلفنی «لوسین فروید» گفت که این نقاشی را او
شروع کرده اما چون توسط فرد دیگری کامل شده ،او خود را
صاحب آن نمیداند .با این حال بررسیهای متخصصان حاکی
از آن است که مواد و تکنیکی که در این اثر به کار رفته ،نشان
میدهد فقط یک نقاش روی آن کار کرده اســت .گروهی سه
نفره از کارشناسان اعالم کردند که «فروید» این نقاشی را در
سال  ۱۹۳۹کشیده است.

مت دیمون جیمز باند را
در هم کوبید

مت دیمون بازیگر سرشناس اسکاری از شخصیت جیمز باند
به عنوان یک شخصیت منفی زن ســتیز یاد کرد و او را زیر
سوال برد.
مت دیمون با انتقاد از جیمز باند آشکارا از شخصیت جیسون
بورن طرفداری کرد.
بازیگر نقش بورن گفت :بورن را از باند بیشــتر دوست دارم.
بورن ارزشهای امروزی دارد؛ باند ارزشهای دهه .۱۹۶۰
وی افزود :با این حال باندی کــه دانیل کریگ ارایه کرد این
شــخصیت را به روزرســانی و به امروز نزدیکتر کرد ،اما به
طور کالسیک شخصیت باند یک شخصیت زن ستیز است که
دوست دارد مردم را بکشد و هیچ جا هم رد پایی نگذارد.
دیمون در ادامه از شــخصیتی که نقشش را ایفا کرده دفاع
کرد و با قطعیت گفت :این در حالی اســت که جیسون بورن
دوست دارد همسر داشته باشد و از کارهایی که قبال کرده و
یادآوری آنها شکنجه میشود و احساس خالی بودن میکند و
با حسی از همدلی و دلسوزی به مردم نگاه میکند .او افزود:
اگر درســت نگاه کنیم میبینیم بورن فقط چند تا آدم بد را
کشته آن هم به دستور دیگران بنابر این بورن در مجموع یک
برنده است.جدیدترین فلم جیسون بورن با بازی مت دیمون
در نقش این شخصیت پرطرفدار به کارگردانی پل گرینگراس
تا آخر ماه جوالی اکران جهانی خود را شروع میکند.

