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November 15 ,2016

«جکیچان»

نمایشگاه عکسهای مجموعه دیدنی
التون جان در لندن

سر التون جان ،خواننده مشهور بریتانیایی ،عالقه خاصی
به هنر عکاســی دارد .این عالقه در  ۲۶سال گذشته به
شــکل مجموعهای منحصر به فرد از آثار باارزش درآمده
است .شــماری از عکسهای مجموعه او در موزیم «تیت
مدرن» بــه نمایش درآمدهاند .در خانه ســر التون جان
در آتالنتــا قابهای دور طالیی کنار هم روی دیوار نصب
شدهاند .این قابها دربرگیرنده عکسهایی متعلق به دهه
 ۱۹۲۰تا  ۱۹۵۰میالدی هستند که به هنر عکاسان نامداری
مانند مان ری ،آندره کرتس یا الکساندر رودچنکو تعلق
دارند .ایــن قابعکسهای بــاارزش در همه جای این

خانه  ۱۶۰۰متری ،از راهرو ،اتاق نشــیمن تا اتاق خواب
روی دیوارهــا خودنمایی میکننــد .التون جان خود در
مصاحبهای گفته است که او در اصل به فضای زیادی برای
زندگی کردن احتیاج ندارد ،بلکه« :من فقط برای آویزان
کردن عکسهایم فضا میخواهم».
مجموعه شخصی این خواننده سرشــناس بریتانیایی و
همسرش دیوید فرنیش ،در برگیرندهی  ۸۰۰۰قطعه عکس
است« .موزیم تیت مدرن» هم اینک نزدیک به  ۲۰۰عکس
از ایــن مجموعه را که حاصل کار  ۷۰هنرمند اســت ،به
نمایش گذاشته است( .دویچه وله)

درگذشت موسیقیدان مشهور

«لئون راسل» خواننده ،ترانهسرا و پیانیست آمریکایی
در سن  ۷۴سالگی از دنیا رفت.
«گاردین» نوشت« :لئون راســل» موسیقیدان معروف
«راک اند رول» که در کنســرت بسیاری از خوانندگان
درجه یک نوازندگی کــرده ،هنگامی که خواب بود در
ایالت تنسی آمریکا درگذشت.
«راسل» طی سالهای اخیر درگیر بیماریهای مختلفی
بود؛او ســال  ۲۰۱۰تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت و
در جوالی  ۲۰۱۶دچار حمله قلبی شد.
«التون جان» موســیقیدان سرشــناس انگلیسی ،او
را مهمترین الگوی خود در ترانهســرایی ،خوانندگی و
پیانونوازی میدانست.
«لئون راســل» در دهه  ۱۹۶۰نوازنــده گمنام پیانو در
اســتودیوها بود که در دهه  ۱۹۷۰به یکی از فعالترین

سرانجام جایزه اسکار را گرفت

«جکی چان» ،بازیگر سرشــناس فلمهای اکشن پس از
پنج دهه حضور چشمگیر در ســینما و بازی در بیش از
 ۲۰۰فلم ،به پاس یک عمر دســتاورد هنری جایزه اسکار
افتخاری گرفت.
به نقل از رویترز ،مراســم اعطای جوایز اسکار افتخاری
شنب ه در لسآنجلس برگزار شد و «سیلوستر استالونه»،
از چهرههــای نامدار ســینمای رزمی جایــزه یک عمر
دستاورد ســینمایی را به پاس پنج دهه فعالیت هنری به
«جکی چان» ،بازیگر سرشناس آسیایی اعطا کرد.
این بازیگر  ۶۲ســاله که بــرای نقشآفرینی در فلمهای
هنرهای رزمی مشهور است ،بازی در مقابل دوربین سینما
را از  ۸سالگی آغاز کرد.
وی از سال  ۱۹۸۰در هالیوود مشغول فلمسازی شد.
«جکی چان» دریافت جایزه اسکار را مانند «رویا» دانست
و خطاب به تماشاگران فلمهایش گفت« :به خاطر شماست
که به بازیگری ادامه میدهــم ،از پنجره بیرون میپرم،
مشت و لگد میزنم و استخوانهایم را میشکنم».
وی در صحنههای حادثهای فلمهایش از بدلکار استفاده
نمیکند و خــودش همه را انجام میدهــد که گاهی به
مصدومیتش نیز منجر میشود.
در مراسم شنبه شب همچنین سه سینماگر دیگر اسکار
افتخاری گرفتند ،از جمله «ان وی کوتس »،تدوینگر ۹۰
ساله انگلیسی که بیش از نیمقرن پیش برای فلم «لورنس
عربستان» اسکار بهترین تدوین را گرفته بود.

«کوتس» چهار بار دیگر نامزد جایزه اســکار شــد که
آخرینبار در سال  ۱۹۹۹برای فلم «خارج از دید» بود.
امســال همچنین «لین استالمستر» ،بازیگردان سینمای
هالیوود و «فردریک وایزمن» ،مستندساز آمریکایی نیز
اسکار افتخاری گرفتند.
در مراســم شنبهشــب که در لسآنجلس برگزار شد،
تعدادی از ستارگان هالیوود همچون نیکول کیدمن ،تام

«داکتر استرنج» به مرز نیم میلیارد دالر رسید

نوازنــدگان موســیقی «راک اند رول» بدل شــد .این
هنرمند سال  ۲۰۱۱جایگاهی برای خود در تاالر «راک اند
رول» پیدا کرد .در آن دوران «راسل» را با لقب «استاد
فضا و زمان» میشناختند.
«راســل» برای مدتی نوازندگی را کنار گذاشته بود اما
«التون جان» دوباره او را به صحنه برگرداند .این دو در
ســال  ۲۰۱۰آلبومی به نام «وحدت» را منتشر کردند که
نامزد جایزه «گرمی» شد.
«راســل» طی دوران فعالیت خود بیــش از  ۳۵آلبوم
و حــدود  ۴۳۰ترانه منتشــر کرد و برای بســیاری از
خوانندگان ترانه میســرود .او در سال  ۱۹۷۶در بخش
ترانه سال نامزد جایزه «گرمی» شد« .رابرت بنسون» با
نسخهای از ترانه «این بالماسکه» راسل موفق شد جایزه
«گرمی» بهترین رکورد سال  ۱۹۷۷را کسب کند.

بازیگر «دراکوال» در سن  106سالگی درگذشت

«لوپیتا توبار» بازیگر پیشکســوت سینمای هالیوود در
سن  106سالگی و بر اثر کهولت سن درگذشت.
لوپیتا توبار» بازیگر مکزیکی ســینمای هالیوود در سن
 106سالگی درگذشــت .وی  27جوالی  1910در ایالت
اوآخاکا مکزیک به دنیا آمد .بازی در ســینما را در سال
 1929و نقش آفرینی در فلــم «زن دیندار» آغاز کرد.
لوپیتا در کارنامه کاری خود بازی در فلم هایی همچون

«ساعت سیاه»« ،یانکی دان»« ،بابانوئل»« ،رستاخیز» و
از همه مهم تر «دراکوال» را ثبت نموده است.
وی در سال  1999جایزه جشنواره «اوورگه» مکزیک را
از آن خود نمود و در سال  2001جایزه افتخاری آکادمی
ســینمای مکزیک را به خاطر یک عمــر فعالیت هنری
دریافت کرد« .لوپیتا توبار» در سن  106سالگی و بر اثر
کهولت سن در ایالت کالیفرنیا امریکا درگذشت.
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

آموختن ـ اسطوره ـ برومند ـ پایان ـ تسلیم ـ ثروتمندان ـ جهان نما ـ چهارگل
ـ حبیب ـ خشــونت ـ دانشمند ـ ذاللت ـ رعدوبرق ـ زنگ ـ ژاله ـ سرایت ـ
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 493میلیون دالر رساند و از فروش کل دیگر محصوالت
استودیو مارول چون «کاپیتان آمریکا :اولین انتقامجو» و
«ثور» پیشی گرفت.
این فلم در آخر هفتهای که گذشت ،توانست در  53بازار
بینالمللی  60.2میلیون دالر به بفروشــد و در سینماهای
آمریکا نیز  43میلیون دالر فروخت.
چین ( 83.5میلیون دالر) ،کوریای جنوبی ( 37.1میلیون

جدیدترین محصــول از دنیــای ابرقهرمانی «مارول»
توانسته پس از ســه هفته اکران به فروش نزدیک به نیم
میلیارد دالر دست پیدا کند.
به نقل از اسکرین ،فلم جدید «داکتر استرنج» به کارگردانی
«اسکات دریکسون» و با نقشآفرینی «بندیکت کامبربچ»
با فروش  103میلیون دالری این هفته خود مجموع فروش
جهانی خود را در ســومین هفته نمایش به رقمی بالغ بر

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 20 کلمه :عالی
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میزان

حمل

فرصتي داريد تا برخي از ايدههايتان را عملي كنيد .بهتر است بين
واقعيت و كارهاي تئوري تعادل برقرار كنيد .بدانيد كه چه كارهايي
را بايد انجام دهيد .اگر كمي فكر كنيد موفقيت بزرگي به دست مي آوريد.

ثور

امروز راحتر از همیشه تفکر و کارهای دیگران بر شما اثر میگذارد؛
زیرا سیارات شکلی حســاس دارند .امروز تغییر پذیرتر از همیشه
هســتید و این طرز فکر جدید دوســتانتان را خوشحال میکند.
تعجب نکنید اگر دیگران هم رفتار عجیبی داشتند.

جوزا

روز خوبي براي روابط دوســتانه و زناشــويي است هم چنين براي
فعاليت هنري و خالق شــما .به نظر ميرســد يكــي از اختالفات
وتضادهاي شــما خود به خود در حال حل شــدن است .ديگران به
نصايح شما اهميت ميدهند و اراده شما را تحسين مي كنند.

سرطان

اگر فامیلی در خارج دارید .خبری میگیرید که آرزوی شــنیدن آن
را داشتید .همه چیز خوب اســت و برای کریسمس دوباره دور هم
جمع میشوید شاید یه یکی از دوستان قدیمی سری بزنید .بنابراین
امروزه فوق العاده است.

اسد

سعی کنید در احاطه اشخاصی که دوستشان دارید باشید ،چون
آنها در این زمان مصاحبانی دوست داشتنی برای شما خواهند بود.
سعی کنید کمک کنید تا شخصی از زندان خودش در بیاید ،چون
به نظر میرسد نیاز دارد که درددلهایش را بازگو کند و به دنبال
مصاحبی دلسوز میگردد.

عقرب

سعی کنید از آینده ترسی نداشته باشید؛زیرا زمانی که از چیزی
بترسید دیگر نمیتوانید به جلو گام بردارید .انرژیتان و وقتتان
را صرف کارهای غیر ممکن نکنید .به کارهای ممکن و عملی فکر
کنید.

قوس

اگر ســعي كنيد كه شخص خاصي را به مسير فكري خود بياوريد
آنها به اين نتيجه ميرسند كه ايدههاي شما خيلي با فكر آنها فرق
دارد .به هرحال ،اين به ضرر آنهاســت ،و وقتي كه با يك دوست
عاقل و قابل اعتماد صحبت ميكنيد ،كام َ
ال مشــخص ميشود كه
شما واقع ًا سنجيده صحبت ميكنيد .فقط بايداين حقيقت را قبول
كنيد كه بعضيها افكار بزرگ دارند و بعضيها افكار كوچك و اين
دو هيچگاه نميتواند در يك مكان با هم وجود داشته باشند.

جدی

يك دور همي با دوســتان ديدگاه جديدي را به وجود مي آورد.
شخص جديدي را مالقات ميكنيد كه بسيار جذاب است .هميشه
محتاط هستيد .اما اگر فرصتي به دست آورديد كه اين شخص را
بهتر بشناسيد ،درنگ نكنيد.

دلو

امروز بسيار هنرمند شــدهايد و از اين كه استعدادهايتان را نشان
دهيد احساس لذت زيادي خواهيد داشت .اگر برخي از كارهايي را
كه به اتمام رســاندهايد به افرادي مناسب آن كار نشان دهيد ،حتي
ممكن اســت بازاري براي كارهايتان پيدا كنيد .حتي اگر اين امر
بســيار دور از انتظارتان باشد ،ممكن است تشويق به درست كردن
هداياي فصل جشني كه پيش رو داريد شويد.

امروز بین تمایــل به کارهای روزمره و اصرار بــرای از بین بردن
چارچوبها تناقض وجود دارد .حتم ًا این دو موضوع آنقدرها که شما
ال محدود نیستند .تمام کارهایی که الزم است
فکر می کنید متقاب ً
انجام دهید این است که زندگی خود را طوری بازسازی کنید که هم
چهارچوب و هم بدعتها در آن حضور داشته باشند.

امروز بعد ازمشــکالت دیروز کمی احســاس راحتی میکنید .اگر
بتوانید زمانی را با افرادی که به آن ها اعتماد دارید باشید احساس
بهتری پیدا میکنید.

به خاطر خدا در مورد خرید با شــریک زندگی مشاجره نکن ! اگر
نمیتوانید چشم در چشم ببینید هر کدام راه خودتان را جداگانه
برید و توافق کنید دوباره همدیگر را برای نوشیدن ببینید.

سنبله

حوت

هنکس ،ریچارد گییر ،امی آدامز ،آرنولد شوارتزینگر
و هلن میرن حضور داشتند.
جوایز افتخاری اســکار از ســال  ۲۰۰۹در مراسمی
جداگانــه که چند ماه پیش از مراســم اصلی برگزار
میشــود ،به دســتاندرکاران منتخب آکادمی اهدا
میشود .پیشتر این جوایز در شب اهدای جوایز اصلی
به برگزیدگان داده میشد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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 جواب شطرنج 2464
اسب را در خانه  B 2حرکت دهید.

C

B

A

دالر) ،بریتانیا ( 24.2میلیون دالر) ،روسیه ( 20میلیون
دالر) و آلمان ( 13.9میلیــون دالر) بهترین بازارهای
خارجی فلم «داکتر اســترنج» بودهاند و سینماهای
جاپان نیز از تاریخ  17جنوری  2017میزبان اکران این
فلم خواهند بود.
فلم «خانه خانــم پرگرین بــرای بچههای عجیب و
غریب» ســاخته «تیم برتون» نیز با فروش  2میلیون
دالری این هفته خود به مجموع فروش خارجی نزدیک
به  173میلیون دالر رســید و فلم «قدم زدن طوالنی
ی لین در نیمه وقت» جدیدترین ساخته «آنگ لی»
بیل 
نیز با آغاز اکران در  10بازار آسیایی  13.2میلیون دالر
در  6600سالن سینمایی فروخت.
همچنین فلم «دوزخ» با بازی «تام هنکس» که توزیع
بینالمللی آن بر عهده کمپانی ســونی است با فروش
 8.6میلیــون دالر در  61بازار خارجی ،مجموع فروش
گیشه بینالملل خود را به  171میلیون دالر ارتقاء داد.
فلم «سالی» ساخته «اسیتون اسپیلبرگ» و «دختری
در قطار» نیز به ترتیب فروش خارجی خود را به 63.4
و  80.4میلیون دالر ارتقاء دادند.
انیمیشــن «زندگی مخفیانه حیوانــات خانگی» نیز
تاکنون به ترتیب  505و  827میلیون دالر در گیشــه
بینالملل و جهانی فروخته است.

دیزنی در مسیر
رکوردشکنی

برنامهریزی بلند مدت و خریدهای سیســتماتیک ،کمپانی
دیزنی را در مسیر ثبت رکوردی تازه در صنعت سینمای جهان
قرار داده است.
کمپانی دیزنی در ســال  ۲۰۱۶با یاری یک مشت ابرقهرمان،
جنگهای ستارهای و یک ماهی فراموشکار در گیشه سینمای
جهان یکهتازی میکند.
بر اساس پیشبینی کارشناسان ســینما مجموع فروش آثار
ســینمایی این کمپانی در ســطح جهان تا پایان سال جاری
میــادی از مرز هفــت میلیارد دالر خواهد گذشــت که در
تاریخ این صنعت بیسابقه است .این کمپانی با ارائه فلمهای
پرفروشی چون «در جستجوی ُدری»« ،کاپیتان آمریکا» و به
تازگی «داکتر اســترنج» در حال حاضر بیش از شش میلیارد
دالر در ســینماهای جهان تکت فروخته است و هنوز تا پایان
سال آثاری چون انیمیشن «موانا» و فلم «روگ وان :داستانی
از جنگ ستارگان» را در نوبت اکران دارد.
اکنون تنها چیزی که میتواند مانع از رســیدن دیزنی به مرز
هفت میلیارد دالر فروش شود شکست تجاری فلم «روگ وان:
داســتانی از جنگ ستارگان» است که با توجه به تعداد باالی
هواداران دو آتشه «جنگ ستارگان» بعید به نظر میرسد.
البته باب ایگــر مدیر اجرایی کمپانی والت دیزنی اشــتیاق
هواداران «جنگ ستارگان» برای دیدن «روگ وان :داستانی از
جنگ ستارگان» را با اشتیاق سال گذشته آنها برای تماشای
ن :نیرو برمیخیزد» یکسان میبیند« .جنگ
«جنگ ســتارگا 
ســتارگان :نیرو برمیخیزد» اواخر سال  ۲۰۱۵اکران شد و در
نهایت با بیش از  ۲میلیارد دالر فروش و رســیدن به عنوان
سومین فلم پرفروش تاریخ سینما به کار خود پایان داد.
یک ســال پس از اکران موفق فلم «جنگ ســتارگان :نیرو
ش کاالهای این فلم به پنــج میلیارد دالر
برمیخیزد» فــرو 
رسیده است .برای پی بردن به بزرگی این بازار بد نیست اشاره
کنیم که دیزنی تا کنون بیش از  ۱۰۷میلیارد دالر کاالی مرتبط
با انیمیشن « / Frozenمنجمد» را به فروش رسانده است.
تحلیلگران صنعت سینما بر این اعتقادند که موفقیت بینظیر
دیزنی امر شگفتانگیزی نیست .چرا که این استودیو در چند
سال گذشته به شیوهای برنامهریزیشده دست به خریدهای
بزرگی در صنعت سینما زده بود و اکنون در حال بهرهبرداری
از آن خریدها است.
گای بیســون پژوهشگر ســینما در مرکز تحقیقاتی «امپر»
با اشــاره به ســرمایهگذاری  ۱۵میلیارد دالری دیزنی برای
خریدهای بزرگ ســینمایی میگوید« :آنچه اکنون در دیزنی
روی میدهــد از روی تصادف و اتفاقی نیســت .این رویداد
نتیجه اســتراتژی بلندمدت این کمپانی برای سرمایهگذاری
روی شخصیتها و آثار موفق سینمایی است».
دیزنی سال  ۲۰۰۶اســتودیوی انیمیشنسازی نامدار پیکسار
را به قیمــت  ۷میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالــر خریداری کرد.
پیکسار خالق آثار موفقی چون «در جستجوی نمو»« ،داستان
اسباببازی» و «شگفتانگیزان » است .خرید پیکسار به دیزنی
که خودش ید طوالیی در ساخت انیمیشنهای سینمایی موفق
دارد ،کمک کرد تا از کارزار تولید نسخه مدرن انیمیشنهای
پرهزینه سینمایی سربلند و موفق بیرون آید.

