شنبه  15عقرب 1395

4

November 05 ,2016

 22انیمیشن بلند وارد رقابت اسکار شدند

آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار فهرست 22
انیمیشن بلند واجد شرایط برای رقابت در جوایز اسکار
 2017را منتشر کرد.
به نقل از ورایتی ،آکادمی اســکار پس از انتشار فهرست
فلمهای واجد شرایط در شــاخه بهترین فلم خارجی و
مستند بلند 22 ،فلم بلند را نیز را دارای شرایط الزم برای
رقابت در شــاخه بهترین انیمیشن بلند هشتادونهمین
دوره این جایزه سینمایی معرفی کرد.
«فلم پرندگان خشمگین» به کارگردانی «کلی کایتیس»
و «فرگال رایلی» (ســونی پیکچرز)« ،در جســتجوی
ُدری» ساخته «اندرو اســتانتون» وئ «اندرو مکلین»
(والت دیزنــی پیکچرز)« ،عصر یخبندان :دوره برخورد»
ســاخته «مایک تورمیر» و «گالن تی.چو» (فاکس قرن
« ،)20زندگی من به عنوان کد سبز» به کارگردانی «کلود
باراس» (اســتودیو پُل پیکســل)« ،الکپشت قرمز» به
کارگردانــی «مایکل دودک دویت» (ســونی پیکچرز)،
«پاندا کونگفوکار  »3به کارگردانی «الســاندرو کارلونی»
و «جنیفر یو نلســن» (دریم ورکس انیمیشن)« ،مائونا»
ســاخته «ران کلمنس» و «جان ماسکر» (والت دیزنی)،
«زندگی مخفی حیوانات خانگی» بــه کارگردانی «یارو
چینــی» و «کریس رناد» (ایلومینیشــن)« ،زوتوپیا» از

«بایرن هاوارد» و «ریچ مور» (استودیو والت دیزنی)،
«آواز خواندن» ساخه «گرث جنینگز» (ایلمومینیشن)،
«لک لکها» ســاخته «نیکالس اســتولر» و «داگ

« ،) CoMix Waveشــاهزاده کوچک» ساخته «مارک
اوزبورن» (استودیو انیمیشن « ،)ONراه طوالنی به سوی
شــمال» از «رمی چالیه» (Sacrebleu Prods., Maybe
« ،)Moviesخانم هاکوســای» به کارگردانی «کِسشی
هــارا» ( « ،)Production I.Gآوریل و دنیای شــگفت
انگیز» به کارگردانی «کریســتین دسمارس» و «فرانک
اکینســی» ( « ،)Je Suis Bien Contentکوبو و دو تار»
ساخته «تراویس نایت» (استودیو الیکا)« ،میون نگهبان
ماه» به کارگردانی «الکســاندر هبویان»و «بنوا فیلیپو»
(استودیو انیمیشن « ،)ONپسر فانتومی» ساخته «ژان-
لوپ فلیسیولی» (اســتودیو « ،)GKidsرچت و کلنک»
ســاخته «کوین مونرو» و «جریکا کلیلند» (Gramercy
« ،)Picturesمیهمانی سوسیسی» ساخته «گرگ تیرنام»
و «کونارد ونون» 22 ،اثری هستند که در شاخه بهترین
انیمشن بلند جوایز اسکار رقابت خواهند کرد.
سال گذشته انیمیشــن « »Inside Outموفق به کسب
جایزه بهترین انیمیشن بلند جوایز اسکار شد.
مراسم اعطای جوایز هشتادونهمین دوره جوایز سینمایی
اسکار روز  26فبروری  2017در دالبی تئاتر لسآنجلس
برگزار میشود و قرار است این رویداد سینمایی در بیش
از  225کشور جهان به صورت زنده به روی آنتن برود.

ســوئیتلند» (وارنر انیمیشــن)« ،ترولها» ساخته
«مایک میشــل» و «والــت دورن» (فاکس قرن ،)20
«نام تو» به کارگردانی «ماکوتو شــینکای» (استودیو

مهمترین جوایز ادبی فرانسه برای «یاسمینا رضا»
و «لیال سلیمانی»

دو جایزه مهم ادبی کشــور فرانسه یعنی «گنکور» و
«رنودو» نصیب دو نویسنده زن شد.
«نیویورک تایمز» نوشــت :جایــزه «گنکور»  2016به
«لیال سلیمانی» رماننویس مراکشی ـ فرانسوی رسید
و «یاســمینا رضا» رمان و نمایشــنامهنویس مشهور
فرانسوی موفق شد جایزه «رنودو» را به خود اختصاص
دهد« .سلیمانی»  35ســاله که پیش از این در حوزه
روزنامهنگاری به طور جدی فعال بوده ،این جایزه مهم
را برای نگارش «ترانه شــیرین» دریافت کرد .او که در

 17ســالگی مراکش را به مقصد فرانســه ترک کرده،
دوازدهمین زنی اســت که مهمترین جایزه ادبی کشور
فرانســه را از آن خود کرده است .داستان رمان برنده
جایزه او که اثری پرفروش اســت و تاکنون بیش از 76
هزار جلد فروش داشــته ،با کشته شدن دو کودک به
دست پرستارشان شــروع میشود و براساس داستانی
واقعی به نگارش درآمده است.
«یاســمینا رضا» هم در این دوره برای نوشــتن رمان
«بابل» برگزیده شــد .او که بیشــتر برای نگارش دو
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 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

2221

حال ـ حالــت ـ محل ـ
حمال ـ حیــات ـ حیه ـ
محله ـ حملــه ـ حامله ـ
حل ـ محال ـ حیله ـ حایل
ـ حلیم ـ حلیمه.

اســتینگ ،خواننده بریتانیایی ،با برگزاری کنسرتی در
سالگرد حمالت پاریس ،ســالن موسیقی باتاکالن را که
مرگبارترین حمله در آن رخ داد ،بازگشایی میکند.
اســتینگ روز شــنبه  ۱۲نوامبر ،یک روز قبل از اولین
سالگرد حمالت پاریس که  ۱۳۰کشته به جا گذاشت ،در
سالن باتاکالن برنامه خواهد داشت.
او گفته میخواهد یاد و خاطره کســانی را که جانشان را
از دست دادند ،زنده نگه دارد و «زندگی و موسیقی را که
این سالن قدیمی نماد آن است» جشن بگیرد.
سالن اجرای باتاکالن از زمان حمله اسالمگرایان مسلح
به این سالن در شبی که کنسرت گروه آمریکایی «ایگل
او دت متال» در آن اجرا میشد ،تعطیل بوده است.
در آن شب سه مرد مسلح که جلیقههای انتحاری به تن
داشتند در حملهای که از پیش هماهنگ شده بود ،به این
سالن حمله کردند و  ۹۰نفر را کشتند.
اســتینگ گفته است که تمام درآمد کنسرت او به گروه
خیریهای که بعد از حمالت  ۱۳نوامبر  ۲۰۱۵تشکیل شده،
خواهد رسید.
این خواننده مشهور در ســال  ۱۹۷۹زمانی که در گروه
موسیقی «پولیس» بود در این سالن برنامه اجرا کرده بود.
فروش تکت های کنســرت هفته آینده ،روز سهشنبه
شروع خواهد شد( .بی بی سی)

 بازی با کلمات

2456

آرامجو ـ ابوریحان ـ بابه ـ پایه ـ تندرو ـ ثبات ـ جهاد ـ چربدست ـ حجابت ـ
خالیگاه ـ ذلیل ـ ریان ـ زمینه ـ ژاله ـ سپاس ـ شهامت ـ صنعت ـ ضامن ـ طور
ـ ظرفیت ـ عقیم ـ غرغره ـ فهیم ـ قصه ـ کمان ـ گلبدن ـ لحظه ـ میرغضب ـ
نویسنده ـ وال ـ هموژن ـ یادکردن ـ دودکش.

 جواب بازی با اعداد
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بازگشایی میشود

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

جواب هدف

نمایشنامه «خدای کشتار» و «هنر» شهرت دارد ،برای
کسب این جایزه «آدالید دو کلرمون ـ تونره» (آخرین
نفر ما)« ،رژی ژافرت» (آدمخوارها)« ،سیمون لیبراتی»
(دختران کالیفرنیا) و «لیال سلیمانی» (ترانه شیرین) را
پشت سر گذاشــت« .رضا» از معروفترین نویسندگان
فرانسوی اســت که تاکنون جوایز «انگلو ساکسون»،
«تونی» و «الرنس اولیویر» را کسب کرده است.
جایزه «گنکور» در سال  ۲۰۱۵به رمان «قطبنما» نوشته
«ماتیاس انارد» اعطا شــد .این جایزه اولینبار در سال
 ۱۹۰۳از سوی «ژول» و «ادمون گنکور» راهاندازی شد.
اگرچــه برنده این جایزه تنها مبلغــی ناچیز معادل ۱۰
یورو دریافت میکند ،اما جایزه غیررسمی «گنکور» که
فروش باالی رمان برنده را برای نویسندهاش به ارمغان
میآورد ،بســیار باارزشتر از جایزه اصلی است .گفته
میشود اثر برنده جایزه «گنکور» بین  ۳۰۰تا  ۵۰۰هزار
نسخه در بازار فروش خواهد داشت.
از برندگان سرشــناس این جایزه میتوان از «مارسل
پروست» در سال « ،۱۹۲۹ســیمون دوبووار» در سال
 ۱۹۵۴و «پاتریک مودیانو» ،برنده نوبل ادبیات ســال
 ۲۰۱۴نام برد .جایزه «رنودو» در سال  ۱۹۲۶توسط چند
منتقد هنری در تکمیل جایز ه «گنکور» راهاندازی شد
و به نویســندهای که جایز ه ادبی بزرگی دریافت نکرده
است ،اعطا میشــود« .ژولین کراگ» تنها نویسندهای
بود که در سال  ۱۹۵۱با وجود آنکه برای کتاب «ساحل
جزیر ه سرت» موفق به کسب این جایزه شد ،از دریافت
آن خودداری کرد.

در سالگرد حمالت
پاریس سالن باتاکالن
با کنسرت استینگ
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حمل

از ديگران دلگير ميشويد منظورشان را اشتباه برداشت ميكنيد .اما
نبايد با همسرتان هم همينن طور رفتار كنيد.

ثور

به شدت کار می کنید .البته با همکاران تمام روز را غیبت میکنید،
بنابراین حوصلهتان ســر نمیرود .بهتر است امروز کار و تفریح را با
هم ترکیب کنید که البته نیاز به انگیــزه دارید که باید به دنبالش
بگردید.

جوزا

امروز كمي مشكل وجود دارد ،مث ً
ال در رابطه با مسایل ملكي ،خانه و
خانواده سعي كنيد شرايط را تا چند روز ديگر تحمل كنيد .تا بتوانيد
بعد از آن پيشــرفت كنيد و سوء تفاهم ها را حل كنيد و همين طور
براي آينده نقشه بكشيد.

سرطان

احساساتتان بر شما غلبه کرده است و هر نوع استرس و اضطرابی
بر کارتان تأثیر میگذارد .همکارانتــان از این که حالت غیرعادی
پیدا کردهاید ،خوشحال هستند.

اسد

عقرب

اگر در آرزوهایتان به دنبال کســی میگردیــد که میدانید در
واقعیــت هرگز وجود ندارد ،مطمئن باشــید ،امــروز در مقابل
چشمانتان میباشد .شاید رابطهای در حال حاضر صورت نگیرد،
اما مطمئن باشید در آینده یک رابطه عمیق صورت میگیرد.

قوس

احتمال يك اختالف عاشــقانه بين شما و آن شخص خاص وجود
دارد .يكي از شــما خيلي عيب جو و عصبــي خواهيد بود و يا به
طور آگانه يا غير عمدي ســعي خواهد كرد كه ديگري را ناديده
بگيرد .اين كه اين مســئله فقط يك اختالف زودگذار باشد يا به
يك مشكل بزرگ تبديل شود بستگي به اين دارد كه شما چقدر
سرعت عمل در حمل اختالف نشان دهيد.

جدی

امشب شما بسيار جذاب هستيد .اگر امروز دعا نكنيد ،نميتوانيد
كارهايتان را به خوبي انجام دهيد .ســيارات از شما حمايت مي
كنند بنابراين شجاع ودلير باشيد و سعي كنيد خجالتي و بي اراده
نباشيد.

امروز ارزشهاي شما ممكن است دستخوش تغييرات اساسي شود
كه نه تنها شــما ،بلكه اطرافيان شما را نيز شگفت زده خواهد كرد.
مواردي كه تا به حال برايتان بســيار مهم بوده ممكن است ناگهان
جلوه خود را از دســت بدهند ،يا روي مطالبــي كار كنيد كه قب ً
ال
برايتان حتي ارزش دوباره فكر كردن را نداشت .اين تجربهاي عالي
است و ذهن شما را به روي انواع احتماالتي باز ميكند كه هرگز قب ً
ال
مورد توجه قرار نداده بوديد.

ستارگان تشویقتان میکنند تا در رابطه با چگونگی پیشرفت در
هفته های آینده فکر کنید .با کســانی که اطالعاتی دارند یا می
توانند شــما را به چنین افرادی معرفی کنند صحبت کنید .دانش
قدرت است بنابراین شاید در فکر اضافه کردن معلومات یا مهارت
به گنجینه خود باشــید ،در این مورد برای به دست آوردن تمامی
اطالعات مربوط درنگ نکنید.

امروز بعضی از افراد قابل پیش بینی هستند .بنابراین در برخورد با
آنها با مشکل روبرو میشوید .اما خودتان هم همین رفتار را دارید.
امروز بهتر اســت هر کســی به حال خودش باشد و با خودش تنها
باشد .صحبت کردن درباره مشکالت بیفایده است.

سنجاق کردن دیگران در یک چهارچوب ترتیب داده شده کار و بار
تمام وقت امروز است .اگر میخواهید به تلف شدن وقتتان پایان
دهید باید برنامههای قریبالوقوع بزنید ،این نیســت که دوستان
شما را نرنجانند.

سنبله

دلو

حوت

فلم حماســی ماجراجویی کونگ  -جزیره جمجمه از  10مارچ
 2017اکران خود را در سینماهای امریکای شمالی آغاز خواهد
نمود.
فلم حماســی ماجراجویی «کونگ  -جزیره جمجمه (Kong
 »)Skull Islandاز  10مارچ  2017اکران خود را در سینماهای
امریکای شمالی آغاز خواهد نمود.
«جزیره جمجمه» فلمی حماسی ماجراجویی است که جوردن
وی روبرت بر اساس فلمنامه ای نوشــته درک کانالی آن را
کارگردانی کردهاست.
تام هیدلستون ،بری الرسن ،ساموئل ال جکسون و جان رایلی
از جمله بازیگرانی هســتند که در این فلم به ایفای نقش می
پردازند.
پس از موفقیت فلم گودزیال ( )Godzillaدر سال  ،2014کمپانی
برادران وارنر و لجندری پیکچرز تصمیم به ایجاد یک مجموعه
سینمایی مشترک گرفتند ،که عالوه بر ،Kong: Skull Island
دو فلم گودزیال  )2 Godzilla( 2که در سال  2019اکران خواهد
شــد و فلم نبرد گودزیال با کونگ ( )Godzilla vs. Kongقرار
است دیگر فلمهای این مجموعه باشند.
فلم  Kong: Skull Islandبرای اکران در تاریخ  10مارچ 2017
برنامه ریزی شده است و فلمبرداری این فلم در هاوایی ویتنام
و استرالیا انجام شده است.
داستان فلم در مورد گروهی از اکتشافگران است که سفری
ماجراجویانه را به جزیرهای گرمسیری ،اسرارآمیز و پر رمز و
راز آغاز میکنند.
قرار است «کونگ» در این فلم بزرگترین کونگی باشد که تا
به حال وجود داشته است .اندازه این گوریل قرار نیست  10پا
یا  30پا باشد ،بلکه اندازه او  100پا است.

آرنولد شوارتزنگر برای
روسیه و چین بازی میکند

آرنولد شــوارتزنگر به جمع بازیگران فلم «ســفر به چین:
راز نقاب آهنین» محصول مشــترک سینمای روسیه و چین
پیوست.
پیش از این حضور جکی چان و جیســن فلمینگ در این فلم
قطعی شده بود .این فلم قسمت دوم فلم «امپراتوری ممنوع»
( )Viyاست که پرفروشترین فلم سال  ۲۰۱۴سینمای روسیه
بود.
نماینده آرنولد شــوارتزنگر حضور او را در این اثر سینمایی
تایید کرد.
فلم «ســفر به چین :راز نقــاب آهنین» ( )2 Viyداســتان
ماجراجویهای یک جهانگرد انگلیســی به نام جاناتان گرین
گ » در قرن هجدهم میالدی است که
با بازی «جیســن فلمین 
ماموریت دارد نقشه روسیه در خاور دور را ترسیم کند .گرین
در این سفر ناچار به چین وارد میشود.
«امپراتوری ممنوع» با اقتباس از رمانی نوشته نیکالی گوگول
در قرن نوزدهم میالدی با مشارکت سینمای روسیه ،اوکراین
و جمهوری چک ساخته و ســال  ۲۰۱۴اکران شد .این فلم با
فروش  ۳۴میلیون و  ۶۰۰هزار دالری در آن سال پرفروشترین
فلم سینمای روسیه شد.
در قســمت دوم این فلم چین با ســرمایهگذاری  ۱۵میلیون
دالری حضور دارد .بودجه کلی در نظر گرفته شده برای ساخت
این فلم  ۳۶میلیون دالر اســت .با این میزان بودجه «سفر به
چین :راز نقاب آهنین » عنوان پرهزینهترین محصول مشترک
سینمای روسیه را به دست خواهد آورد.
اولگ استپشنکو کارگردانی «سفر به چین :راز نقاب آهنین»
را برعهده دارد.

پایان معمایی و معماهای
بیپایان «الست»

بازیگر نقش منفی «الست» پس از سالها درباره پایان رازآمیز
این سریال صحبت کرد.
اگر به چند سال قبل برگردیم ،ســریال الست (گمشدگان)
پدیدهای بود که بر روی دیویدیها فراگیر شــد و به همه
خانهها راه پیدا کرد .تماشــای این سریال عجیب و اعتیادآور
اولین برخورد مخاطبان با نسل جدید سریالهای تلویزیونی به
شمار میآید .اما هنوز هم خیلیها نتوانسته اند با فصل آخر و
به ویژه با فینال «الست» کنار بیایند .مایکل امرسون که نقش
بنجامین الینوس بدمن جذاب سریال را بازی میکرد اخیرا در
نشستی از پایان سریال گفته:
«چیزی که درباره سریال مطمئنم ،این است که تمام داستان
در جزیــره واقعا اتفاق افتاده بود .البته بهتر اســت بگویم تا
فصل پنجم .پایان سریال در آیندهای اتفاق میافتاد که شاید
ســالها ،قرنها و هزارهها از ماجرای جزیره زمان گذشــته.
تمام شــخصیتها در تاالری بودند که به ابدیت بعد از مرگ
میرسید ،همه برای جشن گرفتن پایانی شاد برای زندگی آنجا
بودند .مانند نمایشنامههای شکسپیر همه دو به دو آنجا بودند
و به نظرم این از قوانین الســت بود که نمیتوانتی به بهشت
بروی مگر با کسی که تو را بیتوقع دوست داشته باشد .همه
میتوانســتد از این تاالر بگذرند به غیر بن که هنوز باید برای
یافتن ناجیاش صبر میکرد».
برای طرفدارن «الســت» هنوز هم معماهای بیشــماری حل
نشده باقی مانده.

«تارانتینو» خداحافظی از
سینما را تائید کرد

میزان

زمان آن فرا رسیده که راجع به کارهای روزانه و شرایط کاریتان
فکر کنید ،خصوص ًا اگر آنها آن قدر خســته کننده هســتند که
میخواهید از دستشــان فریاد بزنید (خسته شده اید) کارهای
تکراری و وظایف همیشگی نیز امروز اعصاب شما را خرد میکند
و باعث میشود از کوره فرار کنید.

بازگشت «کینگ کونگ»
به سینمای جهان
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«کوئنتین تارانتینو» اعالم کرد که پس از ساخت دو فلم دیگر،
از دنیای سینما کنارهگیری میکند.
به نقــل از گاردین ،کارگردان «داســتان عامه پســند» و
«ســگهای انباری» ابراز امیدواری کرد :تا زمانی که از دنیای
سینما بازنشسته میشــود ،او را به عنوان یکی از بزرگترین
کارگردانان تاریخ سینما در نظر بگیرند.
این کارگردان آمریکایی که از سال  2012صحبتهایی پیرامون
کنارهگیری از عالم ســینما پس از ســاخت دهمین فلم بلند
سینمایی خود و پرداختن به نگارش رمان و تئاتر انجام داده
بود ،در یک کنفرانس در «ســندیهگو» با قطعیت این خبر را
تائید کرد.
«هشت نفرتانگیز» که ژانویه امســال اکران شد ،هشتمین
ســاخته بلند «تارانتینو» بود ،البته او فلم «بیل را با بکش» را
که در دو قسمت راهی سینما شد را یک فلم محسوب میکند
و پیش از این اشــارههایی به ساخت قســمت سوم این فلم
معروف نیز داشته است.
وی در کنفرانس «ادوبی مکس» در پاســخ به سوالی درباره
تعریفش از موفقیت گفت :تعریف من از موفقیت این است که
زمانی که ساخت فلم در سینما را کنار گذاشتم من را به عنوان
یکی از بزرگرترین کارگردانان تاریخ ســینما در نظر بگیرند و
فراتر از آن یک هنرمند بزرگ و نه فقط یک فلمساز باشم.
وی دباره جدیدترین پروژه ســینماییاش نیز گفت :ایدهای
درباره ســاخت یک فلم در اســترالیا و در حال و هوای دهه
 1930میالدی دارم .این فلم داستانی در سبک و سیق «بانی و
کالید» دارد ،البته باید ببینیم چه اتفاقی روی میدهد.
«تارانتینو» فعالیت ســینمایی خود را در اوایل دهه  ۱۹۹۰به
عنوان فلمســاز مستقل آغاز کرد و فلم «سگهای انباری» را
ســاخت که به عقیده بسیاری از منتقدین از خارقالعادهترین
فلمهای مستقل همه ادوار است.

