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بازگشت «وارن بیتی» به هالیوود بعد از
پانزده سال

وارن بیتی ،بازیگر و کارگــردان آمریکایی با کار جدید
خود بعد از پانزده سال با فلم «قوانین در این مورد صدق
نمی کند» روی پرده سینماها باز می گردد.
وارن بیتی ،بازیگر و کارگردان آمریکایی با کار جدید خود
بعد از پانزده سال به روی پرده سینماها باز می گردد.
این بازیگر  ۷۹ســاله در ماه نوامبر اکران افتخاری فلم
جدید خود را در موزه تصاویر متحرک در نیویورک آغاز
کرد .وی تهیه کننده ،نویســنده ،بازیگر و کارگردان این
فلم است.
وارن بیتی درباره بازگشت به دنیای بازیگری و کارگردانی
می گوید« :هر بار که ایــن کار را انجام می دهم متفاوت
است .به من خیلی خوش گذشت .بازیگران خوبی داشتم
و گروه هم عالی بودند .داســتان را هم خیلی دوســت
داشتم؛ هم شاد بود و هم غمگین .دوستش داشتم».
در فلم «قوانین در این مورد صدق نمی کند» وارن بیتی
در نقش یک تاجر و تهیه کننده سینما با نام هوارد هیوز
بازی می کند .داستان این فلم در هالیوود دهه  ۸۰میالدی

می گذرد .یک بازیگر زن و یک راننده که برای این تهیه
کننده کار می کنند ،عاشق یکدیگر هستند .در حالی که
هیوز ،روابط عاشقانه میان کارمندان خود را ممنوع کرده
است.
آلدن ارنرایک بازیگر نقــش اول مرد این فلم می گوید:
«یکی از دالیل من برای اصــرار در بازی در این فلم این
بود که فکر می کردم یکی از آن فرصتهای نادر است .می
توانستم در فلمی حضور داشته باشم که با دیدن فلم های
هالیوودی شبیه به آن بزرگ شده بودم وارن بیتی هم که
یک اسطوره است».
لیلی کالینز ،بازیگر نقــش اول زن فلم می گوید« :بیتی
به بازیگر برای ایفای درســت نقش کمک می کند .از او
می توان کارگردانی هم آموخــت .اینکه چطور در حال
بازیگری ،جزئیات الزم را برای تنظیم نهایی فلم مجسم
می کند .او یک نابغه است».
فلم «قوانین صدق نمی کند»  23نوامبر  2016اکران خود
را در امریکای شمالی آغاز خواهد کرد.

رکوردشکنی«دیوودلبر»قبلازاکران!
تریلر فلم «دیو و دلبر» که اقتباس از انیمیشــن معروف
دهه  90میالدی اســت در  24ساعت اول انتشار بیش از
 127میلیون بار دیده شد.
به نقل از ورایتی ،کمپانی دیزنی اعالم کرد که تریلر فلم
جدید «دیو و دلبر» که به اقتباس از انیمیشــن کالسیک
محصول  1991ســاخته شده است ،در  24ساعت نخست
انتشــار به رکورد  127.6میلیون بازدید دست یافت تا از
این حیث از رکورد تریلر فلمهای « 50طیف خاکستری» و
«جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد» با به ترتیب  112و 114
میلیون بازدید پیشی بگیرد.
دیزنــی همچنین خبر داد که تریلر ایــن فلم جدید که
ترکیبی از انیمیشن کالسیک «دیو و دلبر» و تصاویری از
فلم جدید بوده است 29 ،میلیون بار در شبکه اجتماعی
فیسبوک بازدید داشته و هماکنون پربازدیدترین ویدئوی
سایت یوتوب نیز هست.
انیمیشــن «دیو و دلبر» در  ۲۲نوامبر سال  ۱۹۹۱توسط
کمپانی والت دیزنی اکران شــد و توانست چندین جایزه
اسکار از اسکار بهترین ترانه و موسیقی را کسب کند.
کارگردانی فلم جدید «دیــو و دلبر» را «بیل کاندون» با
فلمنامهای از «استفن چبووسکی» بر عهده خواهد داشت
و «اما واتسون» قرار است به همراه «دن استیونز» در دو
نقش اصلی این فلم بازی کنند.
کمپانی دیزنی که چند سالی است ،ساخت فلمهای جدید
بر اساس انیمیشنهای کالســیک را در برنامه خود قرار

شارلیز ترون«:چطور از چیزی که اینقدر طبیعی است
میتوانم بترسم؟

داده است هماکنون مشغول مذاکره با «گای ریچی» برای
کارگردانی فلم «عالءالدین» بر اســاس انیمیشن معروف
سال  1992نیز است.
ضمن این که در حال ســاخت فلم «موالن» بر اســاس
انیمیشن محصول  1998است و اخیرا نیز برای ساخت فلم
اقتباسی از «شیر شــاه»« ،پری دریایی کوچک»« ،الیور

دختران روی پل ،اثر مونک حدود  ۵۵میلیون دالر
فروخته شد

تابلوی دختران روی پل ،اثر ادوارد مونک ،نقاش اکسپرسیونیست نروژی در
یک حراجی به بهای  ۵۴میلیون و  ۴۰۰هزار دالر فروخته شد.
به گفته حراجی ساتبیز ،این تابلو پس از «جیغ» گرانترین اثر این نقاش اواخر
قرن نوزدهم/اوایل قرن بیستم است که حراج شده است.
«جیغ» که مشــهورترین اثر مونک است در سال  ۲۰۱۲حدود  ۱۲۰میلیون دالر
فروخته شد.
«دختران روی پل» که روز دوشــنبه در نیویورک حراج شــد در سال ۱۹۰۲
ترسیم شده است.
ساتبیز پیشبینی میکرد که این تابلو بیش از  ۵۰میلیون دالر فروخته شود.
«دختران روی پل» هر بار که به حراج گذاشــته شده رکورد قبلی فروش خود
را شکسته است.
این تابلو نخســتین بار در سال  ۱۹۹۷حراج شد که  ۷میلیون و  ۷۰۰هزار دالر
فروخته شد و سپس در سال  ۲۰۰۸نزدیک به  ۳۱میلیون دالر به فروش رفت.
ادوارد مونک ( )۱۹۴۴ - ۱۸۶۳آفرینش هنری را از اواخر قرن نوزدهم شــروع
کرد ،زمانی که هنوز آخرین نقاشــان امپرسیونیست مانند پل گوگن و ونسان
ونگوگ فعال بودند.
او از مهمترین و تاثیرگذارترین هنرمندان تاریخ هنر جهان به شــمار میرود.
زندگی تلخ و دشوار او با ســبکی کامال شخصی و نوآورانه در آثارش منعکس
شده است.
مونک در آخرین ســالهای قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم ،به راهی تازه قدم
گذاشــت و با نوآوریهای خود از پیشقراوالن سبک اکسپرسیونیسم شناخته
شد( .بی بی سی)

هنرپیشه مشهور هالیوودی به تازگی مصاحبه ای انجام داده است.
شــارلیز ترون ،هنرپیشــه  41ســاله متولد افریقــای جنوبی که از
مشهورترین و موفق ترین هنرپیشگان زن در دنیای سینما و مد است،
به تازگی مصاحبه ای انجام داده است که در نشریه ونیتی فر ایتالیا به
چاپ رسیده است.
این هنرپیشــه زیبا رو درباره تبعیض سنی هالیوود گفته است « :یک
زمانی می رســد که زنان می فهمند ،زیبایی بیرونی شــان مهم ترین
مساله نیســت .آن ها می فهمند با گذر زمان و افزایش سن و سال ،از
ارزش مان کم نمی شود .من االن  41ساله هستم و خیلی بیش تر از قبل
کار می کنم و لذت می برم .تمام زنانی که می شناســم نیز همین حرف
را می زنند ،وقت آن رسیده که کلیشه ها را کنار بگذاریم .فلم ها آینه
جوامع هستند ،مشکل آنجاست .تبعیض جنسیتی هالیوود در مقایسه
با تبعیض جنسیتی جامعه چیزی نیست».
شــارلیز ترون در این مصاحبه درباره پیر شدن گفته است « :چطور از
چیزی که اینقدر طبیعی اســت می توانم بترسم؟ پیر شدن بخشی از
زندگی اســت و نمی توانیم از آن اجتناب کنیم .و بخشی از من قدردان
و شــکرکزار همه آن تغییراتی است که با افزایش سن در من به وجود
آمده است ،حاال من بسیار عاقل تر از بیست سال پیش هستم».
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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.
 11 کلمه :خوب
 22 کلمه :متوسط
 34 کلمه :عالی
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حمل

بعد از چند ســال تالش مداوم ،اکنون وقت استراحت و لذت بردن
از برآوردها را خواهيد داشــت .شايد ميخواهيد برای مدتي با خود
بوده و به تفريح بپردازيد و برای همين نيز اگر مجرد هستيد ،آخرين
نگرانيتان در رابطه با عشق خواهد بود.

ثور

شرايط فعلي خود را در محيط کار حفظ کنيد .تغيير و تحول در اين
مقطع زماني براي شما مفيد نيســت .با افراد خانواده بحث و جدل
نکنيد چرا که ممکن است باعث دلخوری يکي از آنها شويد.

جوزا

تالش شبانه روزی و خستگي ناپذير بعضي از متولدين اين ماه برای
رسيدن به مقام و منزلت ايده آل  ،به هر حال قابل تقدير است ولي
نبايد به مسير جاه طلبي افراطي برسد ،چرا که تالش برای رسيدن
به قله هميشه مفيد و آينده ساز است و در غير اين صورت ويرانگر
شخصيت سازنده انسانها.

سرطان

مدتي اســت که خيال کمک به کسي را داريد و ســرانجام آن را
عملي خواهيد ساخت .انجام يک عمل خير از طرف کسي که انتظار
نداشتيد ،موجب ميشود نظر شــما نسبت به او عوض شود .ممکن
است يک پيشنهاد ازدواج شما را غافلگير کند .حتم ًا در مورد طرف
مقابل تحقيق و بررسي کنيد.

اسد

در محيط کار و يا تحصيل به شــايعات توجــه نکنيد و به کار خود
مشغول شويد در مورد تصميمي که بايد بگيريد ،راه خود را برويد و
منافع خود را در نظر بگيريد تا بهترين نتيجه را به دست آوريد .رؤسا
و بزرگترهاي شما به فعاليتهاي شما با ديد کنجکاوانهای مينگرند.

سنبله

حرکات سيارات به گونه ای خواهد بود که احساس توان و قدرت فوق
العادهای در خود پيدا خواهيد نمود و به همين دليل نيز بهتر اســت
به زندگي خصوصي خود سروسامان بخشيد و با جرأت مسؤوليتهای
بزرگ را به عهده بگيريد.

برای پيشبرد اهدافتان بدون ترديد به مشورت نياز داريد .به ويژه
اينکه يکي دو مشکل مالي کوچک در مسير راه شما وجود دارد که
به زودی برطرف خواهد شد.

عقرب

انجام تعهدات خود را به تعويق نيندازيد و در کارها کوتاهي نکنيد
بگذاريد ديگران هم از امکاناتي که در اختيار شــما ست بهره ای
ببرند .ممکن است برای حل يک مشکل بزرگ خانوادگي به داوری
بنشينيد .روز خوبي در راه داريد .نامه های مهم و مثبتي در رابطه
با موقعيت مالي دريافت خواهيد نمود.

قوس

امروز خبر خوشي خواهيد شنيد که موجب خوشحالي شما خواهد شد
ممکن است به سفری دور و دراز برويد .با احتياط در انجام کارهايتان
عمل کنيد تا موفق شويد .روز آرام و دلپذيری خواهيد داشت.

جدی

گروهي از متولدين اين ماه خود را درگير وکيل و شکايت و اختالف
ساخته اند که مسلم ًا عاقبت آن هر چه باشد ،به دردسرها و اعصاب
خورد شدنهايش نميارزد ،اصوالً بعضي اختالفات وقتي در اولين
مراحل حل شود جای گسترش نمييابد ولي وقتي ديگران هم در
آن دخالت کنند و دامنه اش را وسعت دهند ،قابل کنترل نيست.

دلو

اجازه ندهيد برخي مســايل شما را آزار دهد .برخي کارهای شما
متوقف شده است ولي در اين ماه بنيه و توان بيشتري برای انجام
آنها خواهيد داشــت .اين ماه ،ميتواند ماه پيشرفت و ترقي برای
شــما باشد ،ا ّما اين موضوع يک شــرط دارد و آن تمرکز شما بر
چيزهای مهم است ،که در اين صورت بهترين نتيجه را برای شما
پي خواهد داشت.

حوت

توئیست» و «سفید برفی» را در دستور کار قرار داده
است .فلمهای «ســیندرال» و «کتاب جنگل» از این
مجموعه اکران شدهاند که هر دو به فروش خوبی در
گیشه سینمای جهان دست یافتند.
طبق برنامهریزی فلم «دیو و دلبر» را از تاریخ  17مارچ
اکران میشود.

بعضــي از متولدين اين ماه به داليلي روابط شــان با اطرافيان تا
حدودی کدر و تيره شده است ،البته بايد ريشه اين تيره شدنها را
در بعضي آدمهای دو رو و دو به هم زن دانست ،آنهايي که معموالً
آتش بيار معرکه هستند و مرتب از اين برای اون و از اون برای اين
خبر ميآورند به تحريک و دسيسه مشغول اند.
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فیل را در خانه  C 3حرکت دهید.
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بازیگران «جانوران
شبانه» روی فرش
سیاه رفتند

امی آدامــز ،جیک جیلنهال و مایکل شــنون بازیگران فلم
«جانوارن شبانه» روی فرش سیاه این فلم شرکت کردند.
ایسال فیشر و آرمی همر از دیگر بازیگران فلم تام فورد بودند
که با همکاران خود در این پروژه ،روی فرش ســیاه این فلم
حاضر شدند .برای افتتاحیه این فلم که جدیدترین ساخته تام
فورد است ،به جای فرش قرمز فرش سیاه پهن شد بود.
تام فورد که کت و شــلواری سیاه بر تن داشت و عینک سیاه
نیز به چشــم زده بود گفت :این همان چیزی است که دوست
دارم« .جانوران شبانه» دومین فلمی است که تام فورد طراح
و کارگردان جلوی دوربین برده اســت و مراسم افتتاحیه آن
در موزه همر لسآنجلس برگزار شــد .فلم داستان یک گالری
هنر را روایت میکند که مالک آن زندگی خیلی سطح باالیی
دارد و وقتی دستنوشــته یک رمان نوشته همسر سابقش را
میخواند متوجه می شــود این رمان روایت کننده خشونتی
است که او میتوان به طور ســبملیک انتظار وقوع آن را در
زندگیاش داشته باشد.
شــماری از بازیگران فلم از جمله امی آدامز ،جیک جیلنهال،
مایکل شــنون و ایلسا فیشر در مراســم افتتاحیه این فلم
شرکت کردند و روی فرش سیاه آن رفتند.
امی آدامز در این مراســم در گفت و گوی کوتاهی با هالیوود
ریپورتر گفت :من تام فورد را به عنوان طراح مد میشناختم و
از ارزشهای زیباشناختی او مطلع بودم .اما نمیدانستم خود
او چه جور فردی اســت و چه خصوصیتی دارد .این بازیگر که
در فلم علمی-تخیلی «ورود» هم بازی کرده در فلم «جانوران
شبانه» در نقش سوزان مورو مالک گالری هنری جلوی دوربین
رفته است .او درباره شخصیتی که نقشش را ایفا کرده کفت:
این شخصیتها خیلی متفاوت هستند من در این دو فلم بین
دو جهان کامال متفاوت متوقف شده بودم.

رومن پوالنسکی
برای فلم بعدیاش
سرمایهگذار پیدا کرد

رومن پوالنسکی کارگردان کهنهکار که قرار است با همکاری
اولیویه آسایاس یک تریلر روانشــناختی را جلوی دوربین
ببرد ،برای ساخت این فلم سرمایهگذار پیدا کرد.
شرکت سرمایهگذاری «بلگا فلمز» اعالم آمادگی کرده تا برای
این فلم در دست تولید ،سرمایهگذاری کند.
این کمپانی بلجیمی با اعالم اســامی جدیدترین پروژههایی
که سرمایهگذاری در آنها را پذیرفته است خبر داد فلم بعدی
رومن پوالنسکی نیز در این کمپانی تولید خواهد شد.
این ســرمایهگذاری در قالب معافیت مالیاتی و تا پایان سال
 ۲۰۱۶انجام میشــود و این کمپانی گفته در جدیدترین فلم
پوالنســکی ســرمایهگذاری میکند .امانوئل سینیه بازیگر
فرانسوی و همســر رومن پوالنسکی و ایوا گرین دیگر بازیگر
فرانسوی در این تریلر روانشناختی بازی میکنند.
کار فلمبرداری این فلم همین ماه در پاریس آغاز میشــود.
این فلم بر مبنای همکاری پوالنســکی و اولیویه آســایاس
نوشته شده و واســیم بژی از شــرکت وای پروداکشنز در
پاریس این پروژه را تهیه میکند .اولیویه آسایاس کارگردان و
فلمنامهنویس فرانسوی امسال برای درام «خریدار خصوصی»
با بازی کریســتن اســتوارت برنده جایزه بهترین کارگردان
جشنواره فلم کن شد.

