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November 21 ,2016

برندگان معتبرترین جایزه فلمبرداری جهان معرفی شدند
ِ

بیستوچهارمین جشنواره بینالمللی فلم «کمرا ایمِیج»
به عنــوان مهمترین رویداد ســینمای جهان در عرصه
فلمبرداری برندگانش را شناخت.
به نقل از ورایتی ،جشنواره بینالمللی فلم «کمرا ایمیج»
پولند ویژه هنر فلمبرداری در حالــی به کار خود پایان
داد که جایزه بقه طالیی این رویداد ســینمایی به «گرگ
فراســر» برای فلمبرداری فلم «شیر» محصول مشترک
سینمای استرالیا ،آمریکا و انگلستان اعطاء شد.
فلم « شیر» به کارگردانی «گرث دیویس» که تاکنون در
جشــنوارههای زوریخ ،لندن و تورنتو به روی پرده رفته،

روایتگر داستان پسربچهای هندی است که در جستجوی
خانوادهاش است.
اما جایزه بقه نقرهای این جشــنواره به «بردفورد یانگ»
برای فلمبــرداری فلم «ورود» ســاخته جدید «دنیس
ویلنوو» رسید و هیئت داوران این رویداد سینمایی جایزه
بقه برنزی را نیز به «آنتونی دادمنتل» برای کار خالقانه در
فلم «اسنودن» ساخته «الیور استون» دادند.
از دیگر نامزدهای مهم امســال جشنواره «کمرا ایمیج»
میتوان به فلم «پستصویر» ســاخته کارگردان بزرگ
و تازه درگذشــته ســینمای پولند با فلمبرداری «پاول

هریسون فورد با فلم «بلید رانر»
نقش آفرینی میکند

بلید رانر  ۲۰۴۹قرار است به صورت دو بعدی ،سهبعدی و
آیمکس سهبعدی در امریکای شمالی اکران شده و پس
از آن اکران جهانی خود را آغاز نماید.
فلم «بلید رانر  »2049بــه کارگردانی دنی ویلنو  6اکتبر
 2017اکران خود در ســینماهای امریکای شمالی را آغاز
خواهد نمود.
این فلم علمی تخیلی بر اساس فلمنامه ای نوشته «مایکل
گرین» و «همپتون فانچر» توســط «دنی ویلنو» مراحل
تولید خود را سپری می کند.
«بلید رانر  »2049دنبالهای بــر فلم «بلید رانر (»)1982
به شمار میرود و «هریسون فورد» یکبار دیگر به ایفای
نقش «ریک دکارد» میپردازد.
از دیگــر بازیگران آن میتوان به «رایان گاســلینگ»،
«رابین رایت»« ،دیوید باتیستا»« ،لنی جیمز»« ،جرد لتو»

ادلمن»« ،ستیغ ارهای» به کارگردانی «مل گیبسون»
و با فلمبــرداری «ســیمون دوگان»« ،یادآوری» به
کارگردانی «آتــون اگویان» بــا تصویربرداری «پل
ساروسی» اشاره کرد.
همچنین در بخش سینمای پولند نیز «کاسپر فرتاس»
برای فلم تک برداشــتی «آخرین خانواده» موفق به
کسب جایزه این جشنواره سینمایی شد.
ســال گذشــته «اد الچمن» برای فلمبــرداری فلم
«کارول» جایزه اول جشــنواره «کمراایمج» را از آن
خود کرد.

اعطای نشان هنر و ادبیات فرانسه به کارگردان
«فارست گامپ»

«رابرت زمهکیس» پیش از آغاز اکران فلم جدیدش
در پاریس ،نشــان عالی هنر و ادبیات فرانسه را از
وزیر فرهنگ این کشــور دریافت کرد .به نقل از
ورایتی« ،رابرت زمهکیــس» ،کارگردان آمریکایی
برنده اسکار که برای اکران فلم جدیدش «متفقین»
در پاریس حضور داشــت ،از سوی «آندره آزوالی»
وزیر فرهنگ فرانســه با دریافت نشان عالی هنر و
ادبیات این کشــور مورد تقدیر قرار گرفت .در این
مراسم که «ماریو کوتیار» ،بازیگر فلم «متفقین» نیز
حضور داشت« ،زمهکیس» گفت :این اولین جایزهای
اســت که با دریافت آن از سوی کل یک ملت مورد
تقدیر قرار میگیرم .وی همچنین درباره عالقهاش به
سینمای فرانسه نیز گفت :فرانسه زادگاه سینماست
و ســینمای فرانســه و کارگردانان بزرگ آن تاثیر
عمیقی در کارهای من داشتهاند .بارها این نقل قول
را که واقعا به آن اعتقاد دارم را از «ژان لوک گدار»
روایت کردهام کــه یک فلم خوب آمیزهای کامل از
حقیقت و مناظر تماشایی اســت« .ماریو کوتیار»
که در ســال  ۲۰۱۰موفق به کسب نشان عالی هنر
و ادبیات فرانسه شد ،نیز «زمهکیس» را فلمسازی
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خالق «جان ویک» روی چوکی کارگردانی
«ددپول »۲

پیشــگام و بلندپرواز معرفی کرد که مهمتر از همه
یک داستانسرای فوقالعاده است.
«آندری آزوالی» ،وزیر فرهنگ فرانسه نیز در این
مراسم خطاب به «زمهکیس» اظهار کرد شما دوست
فرانســه و فرهنگ آن و یک عاشــق هنر هستید
و همچون دوســتانتان «اســتیون اسپیلبرگ» و
«جورج لوکاس» از بزرگان عرصه سرگرمی هستید.
«رابرت زمهکیس» پس از ســاخت چندین فلم از
جمله ســهگانه «بازگشت به آینده» ،در سال ۱۹۹۴
موفقترین فلمش یعنی «فارست گامپ» را با بازی
«تام هنکس» ساخت و با عبور از دو رقیب قدرتمند
خود یعنی فلمهای «داســتان عامه پسند» ساخته
«کوئنتین تارانتینو» و «رستگاری در شائوشنگ» از
«فرانک دارابونت» موفق به کسب شش جایزه اسکار
از جمله بهترین فلم سال و بهترین کارگردانی شد.
وی پس از فلم « فارســت گامپ» از «تام هنکس»
در دو فلم موفق دیگــر یعنی «دورافتاده» ()۲۰۰۰
و «قطار سریعالسیر قطبی» ( )۲۰۰۵استفاده کرد و
سال گذشته نیز فلم «قدم زدن» را با بازی «جوزف
گوردن لویت» به سینما آورد.

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

کالن ـ کالم ـ کام ـ کل ـ
تکان ـ نکته ـ تک ـ مکه
ـ کان ـ کتان ـ تکه ـ مکان
ـ نمــک ـ کمان ـ ملک ـ
مالک ـ کامه ـ ناک ـ ملکه
ـ نکات ـ کمال.

آتشــپاره ـ اهرام ـ بادکش ـ پالتو ـ تبدیل ـ ثابت ـ جدال ـ چاره ساز ـ
حجله ـ خشکسار ـ دوش ـ ذرات ـ رعیت ـ زیارت ـ ژیان ـ سازش ـ شاه
گون ـ صوت ـ ضرورت ـ طیب ـ ظلمت ـ علما ـ غمزات ـ فرسخ ـ قیمتی
ـ کمبود ـ گالب ـ الری ـ موقت ـ نگاریدن ـ ولت متر ـ هاضمه ـ یاسا.
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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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی
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دنباله «ددپول» به عنوان پرفروشترین فلم با ریتینگ
 Rدر تاریخ به کارگردانی دیوید لیچ ساخته خواهد شد.
ف با
کمتر از یک ماه بعد از اینکه تیم میلر به خاطر اختال 
رایان رنولدز ستاره فلم «ددپول  »۲از این پروژه جدا شد،
دیوید لیچ کارگردان «جان ویــک » به عنوان کارگردان
جدید آن انتخاب شد.
لیچ که تریلر «سردترین شــهر » با نقشآفرینی شارلیز
ترون را هــم کارگردانی کرده ،بعد از جدایی میلر در روز
بیست و دوم اکتبر به عنوان کسی که بیشترین شانس را
برای کارگردانی دنباله «ددپول» دارد ،معرفی شده بود .با
این حال جدایی میلر ناگهانی و تعجبآور بود چون او در
پروسه نوشتن فلمنامه به سر میبرد و همه انتظار داشتند
خودش هم مسئولیت کارگردانی پروژه را بر عهده داشته
باشد.
فاکس ماه اپریل در مراسم سینماکان گفته بود رنولدز و
میلر هر دو بازخواهند گشت« .ددپول» یکی از موفقترین
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میزان

حمل

در موقعيت روحي مناســبي قرار داريد و مشــتاق انجام کارهای
مختلف هســتيد .حتي تمايل داريد برای رســيدن به اهداف خود
مسافتهاي طوالني را طي کنيد .مطمئن باشيد آنچه پرداخت کرده
ايد باز خواهد گشت.

ثور

اجازه ندهيد برخي مســايل شــما را آزار دهد .برخي کارهای شما
متوقف شــده است ولي در اين بین بنيه و توان بيشتري برای انجام
آنها خواهيد داشــت .امروز میتواند سرآغاز پيشرفت و ترقي برای
شما باشد.

جوزا

اگر در گام برداشــتن خود دقت کنيد و هدف خود را به درســتي
انتخاب کنيد در چشــمان ديگران خواهيد درخشيد .زياد صحبت
خواهيد کرد و ايدههاي فراواني بــرای همکاری با ديگران خواهيد
داشت.

سرطان

فشــار زيادی به خود نياوريد شــما در اين روز احساس ويژهای از
دوســتان و خانواده خود انتظار داريد .چنــد قدم عقب بگذاريد و
درباره ناز پروردگي خود کمي بينديشــيد .اگــر چنين نکنيد يک
شکست در انتظار شماست و آن نتيجه خطا و اشتباه خودتان است.

اسد

شــما پر از انرژی خواهيد بود و هر که در سر راه شما قرار گيرد او را
کنار خواهيد زد .نســبت به کسي که به او عشق مي ورزيد ،دلکش،
دراماتيک ،کام ً
ال گشاده دست و بخشنده خواهيد بود.

سنبله

بهتر اســت به موضوعي که دانش شما نســبت به آن بيشتر است،
محکم بچســبيد و به ديگران اجازه ندهيد بيجهت در کار شــما
دخالت کنند.

با هر چه برخورد ميکنيد پيش خود بگویيد ميتوانم انجام دهم .يک
ديدگاه مناسب نسبت به چيزهايي که شما را ا ميتوانند رؤياهای شما
را برای کمک در اختيار بگيرند.

عقرب

محدود کردن و عقب نگاه داشتن خود را خاتمه دهيد .نياز داريد
از کمک ديگران استفاده کنيد و سعي نکنيد همه کارها را خودتان
انجام دهید.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8

قوس

برای خود خوشــي فراهم کنيد .اگر با ديگران ارتباط برقرار سازيد
اطالعات ارزشمندی به دست خواهيد آورد.

7
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جدی

اجازه ندهيد خشــم بر شــما غلبه کند .توانايي پيشنهاد کردن
طرحهای مختلف را خواهيد داشــت و بهتر اســت کوشش جدی
داشته باشيد.

دلو

فعاليتهاي زيادی در اطراف شما انجام خواهد شد .شما فرصتهای
فروان رومانتيک خواهيد داشــت و قادر خواهيد بود با ديدگاه
پيشرو خود ،دوستان خود را مبهوت سازيد.

حوت

انديشــه خود را برای خود نگه داريد ،با ايــن کار ارتباط خود را
با ديگران حفظ خواهيد کرد .اگر ســرمايه خــود را در جای امن
نگهداری نکنيد برای رفع مشــکالت در سراشيبي قرار خواهيد
گرفت.

و «آنا د آرماس» اشاره کرد.
بلید رانر  ۲۰۴۹قرار است به صورت دو بعدی ،سهبعدی و
آیمکس سهبعدی در امریکای شمالی اکران شده و پس
از آن اکران جهانی خود را آغاز نماید.
دکارد (هریســون فورد) از طرف نیروهای پلیس کالن-
شــهر لس آنجلس در ســال  2019ماموریــت دارد که
انســانهای با ژن مصنوعی (موسوم به رپلیکانت) را که
حضورشان بر روی کره زمین ممنوع گردیده را شناسایی
و تعقیب و خطرشان را از جامعه زمینی رفع کند .تا اینکه
یک گروه شبه نظامی رپلیکانت متواری ،مخفیانه وارد لس
آنجلس گردیده و ســعی در نفوذ به داخل شرکت تایرل
کورپوریشــن میکنند .یعنی همان شــرکتی که آنها را
بوجود آورده است .این بخشی از داستان نسخه اول این
فلم بود که نسخه دوم ادامه پیدا می کند.
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فیل را در خانه  D 2حرکت دهید.
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فلمهای سال کمپانی فاکس بود و روز ولنتاین اکران شد.
این فلم  ۷۸۲.۶میلیون دالر در سراســر جهان فروخت و
پرفروشترین فلم تاریخ با ریتینگ  Rشد.
بخش اعظم تیم خالق سازنده فلم اول برای «ددپول »۲
بازمیگردد و استیسی اســنایدر رییس کمپانی فاکس
هم در ســینماکان تایید کرد که ِرت ریس و پل ِورنیک
فلمنامهنویس هم بار دیگر مســئولیت نوشتن فلمنامه را
بر عهده خواهنــد گرفت .فاکس هنوز تاریخ اکرانی برای
«ددپول  »۲تعیین نکرده است.
لیچ نخســتین تجربه کارگردانیاش را به طور مشترک
بــا چد استالســکی در فلم «جان ویک » داشــت .او و
استالســکی عالوه بر کارگردانی فلــم ،هماهنگکننده
بدلکاریها و کارگردانان واحد دوم آن هم بودند.
شــایعههایی به گوش میرسد که فاکس مراحل اولیه کار
روی ســومین فلم «ددپول» را هم آغــاز کرده اما هنوز
فلمسازی برای آن پیدا نکرده است.

حراج نقاشی
«فریدا کالو» پس از
 ۶۰سال

نقاشــی که «فریدا کالو» ،هنرمند مشهور مکزیکی در سن
 ۲۲سالگی کشــیده بود ،پس از گذشت  ۶۰سال پیدا شده و
بهزودی چوب حراج میخورد.
«هافینگتون پست» نوشت« :دختری با گردنبند» یکی از ۲۰
اثر هنری نخســت «فریدا کالو» ـ نقاش معروف مکزیکی و از
زنان تأثیرگذار تاریخ ـ است که از  ۶۰سال پیش کسی از آن
خبر نداشته است.
این نقاشی که در سال  ۱۹۲۹کشیده شده ،قرار است بهزودی
از ســوی حراجی «ساتبی» برای فروش گذاشته شود .به نظر
میرســد این اثر هنری وضعیت خوبی دارد .این نقاشی پیش
از حراج شــدن ،از دیروز ( ۱۹نوامبر) در نیویورک به نمایش
گذاشته شد.
یکی از مدیران حراجی «ساتبی» درباره این نقاشی گفت :این
تابلو خیلی تازه به نظر میرسد .این اثر در بخش تاریک یک
خانه نگهداری شده ،بنابراین رنگهای آن هنوز زنده هستند.
«دیگو ریورا» همســر «فریدا» که خود از نقاشان مطرح آن
زمان بود ،سال  ۱۹۵۵یک سال پس از مرگ همسرش ،این اثر
را به یکی از دستیاران «فریدا» هدیه کرد .این خودنگاره که
«فریدا»ی کچل را نشان میدهد ،از آن زمان تاکنون در اتاق
خواب خانه دستیار این هنرمند در کالیفرنیا نگهداری میشده
اســت .چندی پیش به این زن که بیش از  ۹۰سال از عمرش
نمیگذرد ،پیشنهاد شد یادگاری «فریدا» را به فروش بگذارد.
حراجی هنر آمریکای التین «ساتبی» روز  ۲۲و  ۲۳نوامبر در
نیویورک برگزار میشود و نقاشی «کالو» از روز روز شنبه برای
عموم مردم به نگارش درآمد.
چند ماه پیش شعبه نیویورک «کریستی» یک تابلوی نقاشی
از «کالو» را به قیمت هشــت میلیون دالر به فروش رســاند.
این تابلو ،گرانقیمتترین اثر هنــری به حراج رفته از یک
هنرمند مکزیکی لقب دارد .در ســال  ۲۰۰۶نقاشی دیگری از
این هنرمند با عنوان «ریشهها» به قیمت پنج میلیون و ۶۰۰
هزار دالر در حراجی «ساتبی» به فروش رسید.
«فریدا کالو» اولین هنرمند آمریــکای التینی بود که قیمت
کارهایش از مرز یک میلیون دالر گذشت .اثری از او در سال
 ۱۹۹۰به قیمت یک میلیون  ۴۰۰هزار دالر چوب حراج خورد.
در دنیای هنر ،این زن هنرمند را بیشــتر برای خودنگارههای
منحصربهفردش میشناسند .شــخصیت ،سبک و تعداد کم
آثار «کالو» باعث شــده بســیاری از مجموعهداران مشتری
کارهای او باشند.

