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منتخب عکسهای زیبا
در جوایز عکاسی ایتالیا

برندگان جوایز بینالمللی عکاســی «سیهنا» در کشور
ایتالیا در بخشهای گوناگون معرفی شدند و جایزه اصلی
به عکاس فرانسوی رسید.
در حالی که جوایز بینالمللی عکس «سیهنا» دومین دوره
برگزاری خود را در کشور ایتالیا تجربه کرد ،اما به تدریج
نام خود را به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای عکس
جهان تثبیت میکند.
نشریه گاردین در گزارشی تصویری عکسهای منتخب
این دوره جوایز عکاسی را در بخشهای گوناگون طبیعت،
سفر ،ورزش ،معماری و  ..منتشر کرده است.
هیئت داوران جوایز عکاســی «سیهنا» جایزه اصلی این
رویداد هنری را به «گِرگوری لکور» ،عکاس فرانســوی
برای مجموعه عکس «فرار ســاردین» داد که در جریان
فرار ماهیهای ســاردین از دست شــکارچیان هنگام
مهاجرت در سواحل جنوبی آفریقا ثبت شده است.

«رابرتدنیرو»جایزهکمدیسالرامیگیرد
جوایز فلم هالیوود از اعطای جایزه کمدی این رویداد
ســینمایی به «رابرت دنیرو» بازیگر مطرح آمریکایی
خبر داد.
به نقل از ددالین« ،دنیرو» برای فلم جدیدش «کمدین»
به عنوان برنده جایزه کمدی بیســتمین دوره جوایز
سینمایی هالییود انتخاب شد که در تاریخ  6نوامبر در
هتل بورلی هیلتون لس آنجلس برگزار میشود.
فلم «کمدین» با بازی «رابــرت دنیرو» اولین نمایش
جهانی خــود را روز  11نوامبر در جریان جشــنواره
موسسه فلم آمریکا تجربه میکند« .تیلیور هکفورد»
کارگردانــی فلم «کمدین» را بــا فلمنامهای از «آرت
لینسون»بر عهده داد و بازیگرانی چون «لسلی مان»،
«ادی فالکو»« ،هروی کیتل» و «دنی دویتو» همبازی
«رابرت دنیرو» در این فلم هستند.
داســتان این فلم درباره کمدینی با بــازی «دنیرو»
اســت که تالش میکند تا با بــازی در نقش جدیدی
خود را احیــاء کند اما در تصــور مخاطبان هنوز در
نقش یک گزارشــگر تلویزیونی کــه قبال آن را بازی
کرده شناخته میشود« .جود آپاتا»« ،بردلی کوپر»« ،
زک گالیفیناکیس»« ،امی شــوهر» و «بن استیلرز» از
چهرههایی هستتند که پیش از این موفق به دریافت
جایزه کمدی از جوایز فلم هالیوود شدهاند.
«رابرت دنیرو» تاکنون در بسیاری از ژانرهای سینمایی
به ایفای نقش پرداخته اســت ،برای مثال در سینمای

پیرترین بازیگر جهان درگذشت

«والدمیر زلدین» بازیگر روســی که پیرترین هنرپیشه
جهان لقب داشت ،در سن  ۱۰۱سالگی درگذشت.
«هافینگتون پست» نوشــت« :والدمیر زلدین» بازیگر
 ۱۰۱ســاله روسی پس از  ۷۱سال فعالیت در تئاتر مسکو
درگذشــت و «پوتین» رییسجمهور روسیه ،مرگ او را
فقدانی برای فرهنگ این کشور خواند.
این بازیگر باســابقه زمان حکومت تزار نیکالس دوم را
درک کرده بود و لقب پیرترین هنرپیشــه فعال را یدک
میکشید که تا ماه گذشته هم روی صحنه بازی میکرد،
او که سه هفته پایانی عمرش را در شفاخانه سپری کرد،
دچار شکستگی لگن شده بود و آخرین هنرنماییاش را با

دیزنی به دنبال روایت دوباره یک داستان محبوب قدیمی اما
در سر و شکلی تازه اســت؛ الیور توئیست اثر جادوانه چارلز
دیکنز این بار در قالب یک اثر موزیکال و هیپهاپ.
در نسخهی به روز شــده و رپ الیور توئیست قرار است که
نقــش فاگین را آیس کیوب بازی کنــد .کارگردانی اثر را هم
تومــاس کیل بر عهده دارد که این روزها به واســطهی تئاتر
موزیکال درخشــان «همیلتون» مشهور شــده است .تئاتر
موزیکال «همیلتون» در برادوی یکی از پدیدههای اخیر بوده
ن الکساندر همیلتون اولین وزیر خزانهداری و یکی
که داستا 
از موسســان اصلی ایاالت متحده آمریکا را به زبان موسیقی
و هیپهاپ روایت میکند .گفته میشــود که اقتباس جدید
دیزنی از الیور توئیست به شدت وامدار این نمایش موزیکال
خواهد بود.
نســخه موزیکال این رمان با عنوان «اولیور!» به کارگردانی
کارول رید در سال  ۱۹۶۸به روی پردهی سینماها رفت و شش
جایزه اسکار از جمله جایزه بهترین فلم را هم به دست آورد.

وحشت آثاری چون «فرانکشتاین» ( )1994و «موهبت
الهی»( )2004را دارد ،در ســینمای کمدی شاهکاری
چون «سلطان کمدی» را در کارنامه دارد که نقش مقابل
«جری لوئیس» ،کمدین بزرگ تاریخ سینما را بازی کرد،

در ژانر ورزشی در فلم ماندگار «گاو خشمگین» بازی کرد
که به عقیده برخی منتقدین بهترین فلم ورزشی تاریخ
سینما است و در ژانر گنگستری هم فلم «رفقای خوب»
و «تسخیرناپذیران» را در کارنامه هنریاش دارد.

«سفید برفی» در راه سینماها
کمپانی دیزنی از ساخت فلمی موزیکال براساس انیمیشن
کالسیک «سفید برفی» محصول  1937خبر داد.
به نقل از ورایتی ،کمپانی دیزنی هماکنون مشغول مذاکره
با «ارن کرسیدا ویلســون» فلمنامهنویس فلم «دختری
در قطار» است تا نگارش فلمنامه فلم موزیکال و جدید
«سفید برفی» را به او بسپارد و ترانهنویس فلم «الاللند»
نیز برای نوشتن شعرهای جدید این فلم استخدام شده
است.
«مارک پالت» نیز تهیهکنندگی فلم موزیکال «ســفید
برفی» را بر عهده دارد که امسال با فلم موفق «الاللند»
در فصل جوایز سینمایی حضور دارد.
انیمیشــن اصلی «سفید برفی و هفت کوتوله» به عنوان

اولین انیمیشن بلند کمپانی دیزنی در سال  1937رونمایی
شــد و به موفقیت گسترده تجاری و هنری دست یافت و
بارها و بارها نیز دوباره اکران شد تا نسخه نمایش خانگی
آن عرضه شود.
کتابخانه کنگره ایاالت متحده آمریکا در سال  1989این
انیمیشــن را از لحاظ تاریخی ،فرهنگــی و هنری دارای
اهمیت خواند و آن را برای حفظ در آرشیو ملی فلم آمریکا
انتخاب کرد .کمپانی دیزنی که چند ســالی است ساخت
فلمهای جدید بر اساس انیمیشــنهای کالسیک را در
برنامه خود قرار داده اســت ،هماکنون مشغول مذاکره با
«گای ریچی» برای کارگردانی فلم «عالءالدین» بر اساس
انیمیشن معروف سال  1992نیز اسنت.

عصا روی صحنه تئاتر مسکو نشان داد .این هنرمند بیش
از  ۱۰۰۰بار این نقش را ایفا کرد و قرار بود در فبروری سال
 ،۲۰۱۷صدودومین ســالگرد تولدش روی صحنه جشن
گرفته شــود« .زلدین» متولد ســال  ۱۹۱۵یعنی زمان
تاجگذاری نیکالس دوم بود .او با فلم «مالقات در مسکو»
که فلمبرداری آن اندکی پیش از حمله نازیها به شوروی
سابق در سال  ۱۹۴۱شروع شــد ،به شهرت رسید .این
بازیگر در آن زمان  ۲۶ســال سن داشت و پس از اتمام
این پروژه به تئاتر «ارتش ســرخ» مسکو پیوست .او تا
پایان عمرش عضو این گروه بود که بعدها به تئاتر «ارتش
روسیه» تغییر نام پیدا کرد.
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الیور توئیست رپ
در راه است

 بازی با اعداد

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی
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حمل

شكيبايي خصوصيتي اســت كه در حال حاضر بسيار به آن احتياج
داريد .شرايط بسيار خوبي داريد ،مي توانيد آرامش داشته باشيد و
به فكر ايجاد تغييراتي در زندگي باشيد.

ثور

امروز میخواهید که اســتراحت کرده به انجام هیچ کاری سخت
و انرژی گیری دســت نزنید .یک گفتگوی آرام با شــخص مورد
عالقه تان ،دیدار از جای فرهنگی و یا زیبا و یا رفتن به ســینما
اکنون میتوانند انتخابهای خوبی برای این حالت شما باشند .اگر
دوست دارید به خرید بروید ،غرق در چکمههای زیبا و لباسهایی
دوخته شده از پارچه های اعالء میشوید.

عقرب

سعی کنید خودتان را زیاد خســته نکیند و بیش از حد کار نکنید.
خستگیهای این هفته آخر اکنون بر شما اثر میگذارد .اگر این طور
شد حتم ًا در آرامش خانه استراحت کنید و از شرایط لذت ببرید.

امروز بسیار خود رای هستید و هیچ کس نمیتواند شما را منصرف
کند .به هر حال میتوانید به اهداف آیندهتان فکر کنید .از آنجایی
که در حال حاضر انرژی زیادی دارید میتوانید موفقیتهای زیادی
هم به دست آورید.

امروز ،روز متفاوتي اســت كه البته در مورد تمامی شــماها صدق
نميكند .امروز آغازي از يك فصل زندگي شماست و ميتوانيد انتظار
اتفاقات خوبي را داشته باشيد.

امروز تأثير ســياره ها خيلي جالب نيســت .پس مواظب باشيد
ساده لوحي نكنيد چون شخصي امكان دارد با گفتن يك حرف و
انجام كاري ديگر شــما را كام ً
ال منحرف سازد .شايد فكر كنيد كه
حواستان جمع است ولي هر چه ميكنيد مواظب باشيد.

جوزا

سرطان

امروز کمی عصبی و پرخاش گر هســتید .متأسفانه به نظر میرسد
راهتان را اشتباه میروید ،اما گاهی این اتفاق میافتد.

اسد

قوس

جدی

ديگران تمايل دارند كه فراموشــكار و كمي گيج باشند؛ بنابراين
اگر متوجه آن شديد ،عصباني و بداخالق نشويد .با رفتاري كام ً
ال
واضح و روراست به آن ها يادآوري كنيد كه شما هم آنجا هستيد
و مطمئن باشيدكه پاداش زيادي خواهيد گرفت.

هر كاري كــه امروز انجام ميدهيد ،ميخواهيــد كه با تمام روح و
قلبتان توأم باشــد .در غير اين صورت ،از اين كه ناراحتيد و يا در
نيمه كار ،آن را رها كردهايد ،متعجب خواهيد شد .امروز روزي عالي
براي وقت گذراندن با اشــخاصي است كه واقع ًا به آنها توجه داريد،
حاال هر رابطهاي كه بين شــما وجود دارد مهم نيست .تنها بودن با
آنها به شما يادآور خواهد شد كه چه قدر آنها برايتان مهماند.

دلو

امروز جدی هستید ،مخصوص ًا در رابطه با گذشته ،اختالفات قدیمی
دوباره ظاهر میشوند ،باعث میشود به مشکالتی فکر کنید که هرگز
نتوانستید آنها را حل کنید .وقت آن رسیده که برخی از این کینهها
را دور بریزید .مخصوص ًا اگر کاری از دستتان بر نمیآید.

حوت

سنبله

امروز باید بین کار و تفریح یکی را انتخاب کنید و این موضوع راه
پس و پیش را بر شــما می بندد .در حقیق احساس میکنید که بر
ســر دو راهی ماندهاید و مطمئن هستید که هر تصمیمی بگیرید
یک نفــر را ناراحت میکند .پروژهای که بر روی آن کار میکنید با
مانعی برخورد می کند امــا اجازه ندهید که اعتماد به نفس تان را
تضعیف کندِ زیرا این یک تغییر ناگهانی و موقتی اســت که بر کار
شما تأثیری ندارد.
شما با بخشندگیتان قرار است به یک همکار یا آشنا کمک کنید.
اما بعضی از مردم نمیتوانند از کمک برخوردار شــوند .در نتیجه
خودتان باید کل پروژه را به اتمام برسانید.
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تام کروز در نقش جد
بزرگ حضرت نوح
بازی میکند

تام کروز قرار است در نقش شخصیتی بازی کند که نزدیک به
هزار سال زندگی کرد.

تام کروز پس از بازی در شــماری از فلمهای علمی-تخیلی
چون «فراموشی» و «لبه فردا» و بازی در فلمهای اکشن چون
«ماموریت :غیرممکــن» و «جک ریچر» اکنون بازی در فلمی
تاریخی را تجربه میکند.
تام کروز آماده میشــود تا در تاریخ عقب و عقبتر برود و به
دوران پیش از نوح بازگردد.
این بازیگر پرطرفدار قرار اســت در نقش شخصیتی تاریخی
به نام «متوشالح» نقشآفرینی کند .این شخصیت انجیلی که
نامش بر فلم جدید برادران وارنر گذاشته شده جد نوح پیامبر
بود و  ۹۶۹سال زندگی کرد.
گفته شده این پروژه شماری از عناصر کلیدی را که از توانایی
زیادی برای ساختن دنبالههای ســینمایی نیز برخوردارند با
خود همراه میکنــد .ابتدا خود کمپانی برادران وارنر که تهیه
کننده مجموعه «هری پاتر» بوده و ســپس دیوید هیمن که
تهیه کننده همین مجموعه بوده اســت از جمله این عناصر
هســتند .این دو تالش دارند تا این پروژه را به سرعت کلید
بزنند و تام کروز را هم به تازگی جذب این پروژه کردهاند.
این در حالی اســت که یوآخیم رونینــگ کارگردان «دزدان
دریایی کاراییب  »۵نیز بــرای کارگردانی این پروژه انتخاب
شده است.
این فلم داستان زندگی «متوشالح» جد بزرگ حضرت نوح را
روایت میکند و فلم به مخاطب نشــان میدهد که او چگونه
نزدیک به هزار سال زندگی کرد و توانست به روشهایی برای
زندگی در آن دوران دســت یابد .جالب این است که پذیرش
توانایی او برای مقابله با زندگی و زندگی طوالنی او برای مردم
دورانش سخت بود.
زک دین نویســنده فلمنامه «بن هــور» و «هجرت :خدایان
و پادشــاهان» که زندگی نوح پیامبر را روایت میکرد برای
نوشتن فلمنامه این فلم انتخاب شد و آن را نوشته است ولی
این فلمنامه باید بازنویسی شــود چون استودیو میگوید با
توجه به این که هنوز نمیدانیم این داستان اسطورهای اکشن
چه وجوهی دارد ،باید به فلمنامه بیشتر فکر کنیم و استودیو
آمادگی دارد تا این فلمنامه را برای شــماری از نویسندگان
درجه یک ارسال کند تا از نظرات آنها مطلع شود.

همسر «پیکاسو» متهم
اصلی یک سرقت

همســر «پیکاسو» به عنوان متهم اصلی پنهان کردن  300اثر
هنری ارزشمند برای مدت  40سال ،شناخته شد.
به نقل از گاردین« ،پیر لگوئنه» که ســال گذشــته به جرم
نگهداشــتن نزدیک به  300اثر هنری «پابلو پیکاســو» برای
مدت  40ســال در گاراژ خانهاش محکوم شده بود ،در دادگاه
«استیناف» فرانسه اقرار کرد که بیوه «پیکاسو» از او خواسته
تا این آثار هنری را برای خانوادهاش پنهان کنم.
«لگوئنه» در دادگاهی که در منطقه «اگزان-پروانس» در جنوب
فرانسه برگزار شد ،توضیحات جدیدی درباره ماجرای ناپدید
شدن تابلوهای «پابلو پیکاسو» ارائه داد و گفت :خانم «ژاکلین
پیکاسو» که پسرخواندهاش «کلود پیکاسو» مشکالتی داشت،
پس از مرگ «پیکاســو» در سال  1973میالدی بین  15تا 17
کیســه حاوی آثار هنری را به او داده و از خواست که آنها را
نگهداری کند و قصد داشــت از وارد شدن این آثار هنری در
فهرست اموال وراثتی «پیکاسو» جلوگیری کند».
وی همچنین فاش کرد که در جلسه دادگاه بدوی از ترس آن
که به جرم دزدیدن این کیسهها محکوم شود حقیقت را نگفته
است.
«اریک دوپوند-مورتی» وکیل خانوادگی پیکاســو نیز عنوان
کرد کــه تنها چند روز پیش از نســخه جدید از داســتان
ناپدیدشدن آثار هنری ،آگاه شده است.
«پیر لگوئنه»  77ســاله که خدمتکار «پیکاسو» بوده است،
پیش از این شــهادت داده بود که «ژاکلین پیکاســو» این
کیســههای حاوی آثار هنری را در سال  1971یا  1972یعنی
زمانی که «پیکاســو» هنوز زنده بود به او داده است 271 .اثر
هنری شــامل  180تک اثر و دفترچهای شامل  91طراحی را
در گاراژ خانه گذاشــتم و در سال  2009بود که مجددا آنها را
کشف کردم.

