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نمایش فلم در
سینماها برای

نابینایان و ناشنوایان

برخی اســتودیوهای بزرگ دنیا قصد دارند افراد
نابینا و ناشنوا را نیز به جرگه طرفداران خود بیاورند
و برای این کار از فناوریهایی که تصویر را به تفسیر
صوتی تبدیل میکنند و همچنیــن فناوریهایی
که صوت را به صــورت زیرنویس درمیآورند ،بهره
خواهند برد.
توزیع دیجیتال دیگر فقط به این معنا نیســت که
فلمها بــا توضیح صوتی و زیرنویس ارائه شــوند.
هماکنون برخی اســتودیوها پــا را فراتر از این
گذاشتهاند و قصد دارند افرادی که تاکنون از نعمت
فلم تماشا کردن محروم بودند را نیز به این عرصه
وارد کنند .آنها میخواهند افراد ناشــنوا و نابینا را
جزو طرفداران سینما کنند و تجربهای تمام عیار را
برای آنها به ارمغان آورند.
براساس قانونی که سارنوالی «لورتا لینچ» تصویب
کرده است ،تئاترها یا تماشــاخانهها باید با هدف
افراد ناتوان محتوای فلم ارائه دهند .فناوریهایی
که قرار است این سالنهای نمایش فلم ارائه دهند،
چندان دور از ذهن نیســتند .زیــرا هماکنون نیز
ابزارهایی مثل «عینکهای زیرنویس» در دسترس
وجود دارند که محتوا را به صورت تمام عیار نمایش
میدهند.
این عینک زیرنویس محصول شــرکت سونی است
که هماکنون نیز بســیاری از کســب وکارها از آن
استفاده میکنند.
این فناوری عنوانها را جلوی چشــمان مخاطب به
نمایش درمی آورد و بیش از  ۶هزار مکان مختلف را
به مخاطب معرفی میکند.
از ســوی دیگر ،ســختافزار توضیح صوتی که با
رادیوی  FMشــخصی سازی شــده کار میکند،
تصویر و فلم را به صورت صوتی در اختیار نابینایان
یا کســانی که از اختالل بینایی رنج میبرند ،قرار
میدهد.
پیادهســازی این ایده جدید کار ســخت و طاقت
فرسایی نیســت و در واقع فرصت مناسبی است
که کسبوکارها تجهیزات خود را ارتقاء دهند .یک
صفحه نمایش فقط به چهــار عینک و یک گیرنده
صوتی نیاز دارد .این در حالی است که یک سینما یا
سالن نمایش که  ۱۶صفحه نمایش دارد ،فقط نیاز به
 ۱۲عینک و هشت گیرنده صوتی دارد.

اعالم10نامزداسکارفلمکوتاه
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار ،فهرستی از 10
نامزد جایزه اسکار فلم کوتاه را منتشر کرد.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرستی از ۱۰
فلم کوتاه را منتشر کرد که وارد فرایند رایگیری شاخه
بهترین فلم کوتاه اکشــن زنده میشوند .بر این اساس
فهرست نامزد شاخه بهترین فلم کوتاه بدین شرح است:
« .۱وایشای نابینا» به کارگردانی «تئودور اوشف»
« .۲زمان قرضی» به کارگردانــی «اندارو کوتس» و «لو
هامو-الج»
« .۳پایان خوش» به کارگردانی «یان یاسکا»
« .۴ســری که ناپدید میشــود» به کارگردانی «فرانک
دیون»
« .۵فعالیتهای درونی» به کارگردانی «لئو ماستودا»
« .۶روزی یک خط» به کارگردانی «الیسیا جاسینا»
« .۷سیب گالبی و سیگرت» به کارگردانی «رابرت ولی»
« .۸مروارید» به کارگردانی «پاتریک اوزبورن»
« .۹فلوت زن» به کارگردانی «آلن باریالرو»

« .۱۰زیر انگشــتانت» به کارگردانی«مری کریســتین
کورتس»
اعضای شــاخه فلم کوتاه آکادمی اسکار پس از تماشای
این فلم فهرســت کوتاه پنج نامزد این شاخه از جوایز
اســکار را معرفی میکنند و این فلمها درماه دســمبر
در لس آنجلس ،لندن ،نیویورک و سانفرانسیســکو به

نمایش گذاشته میشود .فهرست نامزدهای نهایی جوایز
سینمایی اسکار  ۲۰۱۷روز  ۲۴جنوری اعالم خواهد شد.
مراسم اعطای جوایز هشتادونهمین دوره جوایز سینمایی
اسکار روز  ۲۶فبروری  ۲۰۱۷در دالبی تئاتر لسآنجلس
برگزار میشود و قرار است این رویداد سینمایی در بیش
از  ۲۲۵کشور جهان به صورت زنده به روی آنتن برود.

کتاب سال  ۲۰۱۶انگلستان معرفی شد

کتابی بــا موضوع مهاجرت ،باالتر از «هری پاتر و فرزند
نفرینشــده» و «دختری در قطار» ،عنوان کتاب سال
 ۲۰۱۶را از سوی کتابخوانان انگلیسی دریافت کرد.
«ریفاینری» نوشت :مجموعهای از مقاالت که با موضوع

مهاجرت نوشــته شده و ماه ســپتمبر در کتابی به نام
«مهاجر خوب» منتشــر شده است ،از سوی خوانندگان
انگلســتان به عنوات محبوبترین اثر در ســال ۲۰۱۶
برگزیده شد.

ایــن کتاب که تمام فصلهایش توســط نویســندگان
رنگینپوســت نوشته شــده ،برای کســب این عنوان
آثار پرفــروش و معروفی همچون «هــری پاتر و فرزند
نفرینشده» نمایشنامه «جی.کی .رولینگ» و «دختری
در قطار» رمان مشــهور «پائوال هاوکینز» را پشت سر
گذاشت.
 ۵۰هزار نفر در این نظرســنجی شرکت کردند« .نیکش
شوکال» ویراستار و ناشر این کتاب است که تنها در عرض
سه روز انتشــاراتی را راهاندازی و این اثر را روانه بازار
کرد.
جالب است که «رولینگ» خود یکی از افرادی بود که از
چاپ و نشــر کتاب «مهاجر خوب» حمایت کرد و مبلغی
 ۵۰۰۰پونــدی را در این راه صرف کرد .او دلیل این کار را
مهم بودن و در زمان درســت نوشته شدن این اثر اعالم
کرد.
هدف «شــوکال» از چــاپ این کتاب میــدان دادن به
نویسندگان رنگینپوست انگلیسی که «جایگاهی برای
مبارزه در جریان اصلی نشر کتاب ندارند» ،بوده است .او
گفته که نگارش این کتاب را پیش از همهپرسی برای جدا
شدن انگلیس از اتحادیه اروپا و بحران پناهندگان شروع
نویسندگان این اثر داستانهای خود را
کرده و هر یک از
ِ
به روش خود روایت کردهاند.

«پسر جهنمی  »3در حاشیه اقیانوس آرام نشسته است

«گیلمو دل تورو» که این روزها فلمبرداری نسخه دوم از
فلم سینمایی «حاشیه اقیانوس آرام» با نام اصلی «گرداب»
را پشت ســر می گذارد از عالقه خود برای ساخت نسخه
سوم فلم پرطرفدار «پسر جهنمی» خبر داده است .گیلمو
دل تــورو» که این روزها فلمبرداری نســخه دوم از فلم
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کاراواجو؛ نقاشی
تندخو که دنیای هنر را
شگفتزده کرد

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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گوهر ـ راه ـ هوا ـ هویدا
ـ ده ـ دره ـ هدر ـ گره ـ
گروه ـ گریه ـ دهر ـ داهی
ـ هر ـ گهر ـ گاه ـ درگاه ـ
رویه ـ هادی ـ اره ـ دوره
ـ دایره.

 بازی با کلمات
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آخ ـ اتومبیل ـ بابا ـ پاسبز ـ تاریک ـ ثامن ـ جاهلیت ـ چرخاب ـ حالت
ـ خاصره ـ دالل ـ ذرات ـ روغن ـ زینه ـ ژوژه ـ ســهل ـ شورش ـ صیاد
ـ ضیافــت ـ طنین ـ ظفر ـ عمید ـ غوزه ـ فوالدین ـ قوروت ـ کوال ـ گل
اندام ـ لوبیا ـ مینا ـ نورافکن ـ ویران ـ هیچگاه ـ یخدان.

 جواب بازی با اعداد
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تیائو جین برای اکران در ســال  2018آماده می شــود.
«گیلمو دل تورو» در حاشیه پشت صحنه این فلم در گفت
و گو با خبرنگاران گفته اســت که زمزمه هایی از ساخت
«پسر جهنمی « 3شنیده می شود اما تا پایان فلمبرداری
«حاشیه اقیانوس آرام» خبری از آن نخواهد شد.

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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

سینمایی «حاشیه اقیانوس آرام» با نام اصلی «گرداب» را
پشت سر می گذارد از عالقه خود برای ساخت نسخه سوم
فلم پرطرفدار «پســر جهنمی» خبر داده است« .حاشیه
اقیانوس آرام» از جمله خبرسازترین فلم هایی حال حاضر
هالیوود اســت که با بازی اسکات ایستوود ،ران پرلمن و
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میزان

حمل

اگر مي خواهيد كاري را از پيش ببريد بهتر است افرادي را كه ميدانيد
از شما دفاع ميكنند ،قانع كنيد .اگر تصميم بگيريد كار جديدي انجام
دهيد فرصتهايي به دست ميآوريد كه موفقتر ميشويد.

ثور

اخیرا ً جرأت و اراده زیادی از خودتان نشــان دادهاید .گاهی اوقات
احســاس میکنید عاقالنهتر آن است که به دیگران اجازه دهید راه
خودشان را بروند .نباید وقت را تلف کنید .باید موقعیت و شرایط را
کنترول کنید ،اگر میدانید که میتوانید در شرایط بهتر و امنتری
قرار بگیرید ،اکنون زمان مناسبی برای این حرکت است.

جوزا

بار ديگر به جاي اين كه به عقل خود رجوع كنيد بهتر است به غريزه
خود اعتماد كنيد ،مطمئن هستيد كه هيچ مشكلي وجود ندارد كه
نشــود آن را حل كرد ،مخصوص ًا در مورد احساسات؛ هم احساسات
خودتان و هم ديگران.

سرطان

امروز مســایل مالی و دارایی اهمیت زیادی دارند .غریزه شما باید
راهنمایتان باشد ،اما حتم ًا با یک مشاور یا دوست دانا صحبت کنید.
باید دقت کنید.

اسد

امروز ،قدرت جذابيت شما ،از ديد كسي پنهان نميماند .پس آماده
اين باشــيد كه افرادي شما را شخصي سخت و مقاومت ناپذير تلقي
كنند .اين به شما احساس خوب و بيحد و مرزي ميدهد ،اما مطمئن
شــويد كه با انصاف با آنها رفتار كردهايد و آنهــا را به دنبال خود
نكشــيدهايد؛ زيرا اين روشي است كه بعدها در مورد خودتان مورد
استفاده قرار خواهد گرفت.

سنبله

دوســت دارید تغییراتی در خانه ایجاد کنید .نمیخواهید تغییرات
زیادی ایجاد کنید حتی تغییر وضعیت نور خانه هم کافی اســت .از
اینکه زمانی را برای خودتان داشته باشید خوشحال می شوید.

هماهنگی بین شما و ســیاره حاکم بر شما ونوس ،همچنین پلوتر
شــما را قادر میسازد که تغییراتی اساســی و سازنده در برخی
از روابطتــان به وجــود بیاورید.آماده این باشــید که از طریق
احساساتتان با برخی مردم مورد توجهتان صحبت کنید چون در
این صورت آنها میفهمند که جایگاهشان در قلب شما چیست .آن
چه که اخیرا ً ما بین شــما اتفاق میافتد وضعیت روابط شما را طی
چند ماه آینده بهتر میکند.

عقرب

اعضای خانواده امروز بسیار شاداب و سرزنده هستند .شاید وقتی
به خانه بروید شــاهد تغییراتی در آن جا باشید .سعی کنید هر
چقدر میتوانید انعطاف پذیرتر باشــید؛ زیــرا در حال حاضر به
دوست بیشتر از دشمن احتیاج دارید.

قوس

امروز بهترين زمان براي انجام كارهاي عملي نيست چون سر شما در
آسمانها سير ميكند .و قدرت تمركز زيادي نداريد .خيلي مهم است
كه كارهاي اداري و نوشتهجات را انجام ندهيد ،چون با روحيهاي كه
داريد به سادگي از همه چيز برداشت اشتباه خواهيد كرد.

جدی

امروز مســئلهاي پيش ميآيد .اگر از نتيجه آن ناراحت شديد ،الزم
است كه حتم ًا با وجود اين ناراحتي اميدوار و شاد باشيد .البته شما
تا حدي عالي هســتيد ،اما شايد كمي بدتر باشد ،و تا حدي بيش از
اندازه ولخرجي ميكنيد .بنابراين شكرگزار چيزهاي خوبي باشيد كه
در اختيار داريد.

دلو

ستارگان بیشترین صمیمیت و گردش با دوستان را برای شما تأمین
میکنند و این موضوع حتم ًا در رابطه با کار و تجارت سودمند خواهد
بود .امروز بهترین روز برای تأثیر بر دیگران است و این موضوع شما
را به اهدافتان نزیک میکند.

حوت

یکتایی شــما زندگی را مقداری خشمگین میکند و بقیه مردم را
ســرگرم ،بنابراین چرا زندگی را تلف میکنید آن هم از نوع تیره
و رنجآور کسی در پایین آوردن شــما اصرار میکند .آن طرفتر
چهرههای خندان و دستهای اشاره گر را میبینید به آن جاست
که باید زمانتان را به سر برید.
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سبک انقالبی کاراواجوبر بســیاری از هنرمندان از عکاسان
مدرن گرفته تا مارتین اسکورســیزی تاثیر گذاشته است .اما
زندگی او نیز به اندازه آثارش تحریک آمیز بود.
آیا زندگینامه هیــچ هنرمند دیگری به اندازه نقاش ایتالیایی
میکلآنجلو مریسی دا کاراواجو ( )۱۶۱۰-۱۵۷۱تاثیرگذار بوده
است؟ او به شورشی گســتاخ و تندخوی تاریخ هنر شهرت
دارد که در دهههای پایانی قرن شانزدهم دنیای هنر را با آثار
و رفتارش شوکه میکرد.
به گفته کارل فان مندر یکی از اولین کسانی که زندگینامه او
را نوشته ،کاراواجو حدود دو هفته به شدت کار میکرد و بعد
«حدود یکی دو ماه با شمشیری به کمرش هر روز از یک زمین
تنیس به بعدی میرفت و دنبال دعوا و مجادله میگشــت .به
این خاطر دوستی با او ساده نبود».
در اولین ســالهای قرن هفدهم او حداقل یازده بار محاکمه
شــد .جرایمش عبارت بودند از فحاشی به پولیس ،سرودن
ابیات طنز در مــورد یکی از رقبا و کوبیدن بشــقابی پر از
آرتیشو به صورت یک مستخدم.
ســال  ۱۶۰۶پس از کشــتن مردی در جریان دعوایی که با
مجادله بر سر بازی تنیس شروع شده بود مجبور شد از شهر
رم فرار کند .بقیه عمرش را تحت تعقیب گذراند و باالخره در
تابستان  ۱۶۱۰در مسیر سفر به رم برای درخواست عفو از پاپ
درگذشت.
ندای سنت ماتئو ( الهام متی) یکی از دو بوم بزرگی است که
یک شبه کاراواجو را به شهرت رساندند.
نقاشیهای او به اندازه خالقشان تحریک آمیز بودند .لتیسیا
تروز برگزار کننده نمایشگاهی با عنوان «ورای کاراواجو» که
در نشــنال گالری شهر لندن بر پا شــده و موضوع آن تاثیر
عمیق این نقاش ایتالیایی بر هنر قرن هفدهم اســت ،معتقد
اســت کاراواجو تاریخ هنر را از جنبه های گوناگونی عمیقا
متحول کرده است.
نکته اول این است که او از مدلها به شیوه نامتعارفی استفاده
میکرد ،افراد عــادی را از خیابان به آتیلــه خود میبرد و
مستقیما از روی این مدلهای زنده نقاشی میکرد .نتیجه این
روش نقاشیهایی هســتند که به خاطر کیفیت واقع گرایانه
خود بســیار نافذ و تاثیر گذارنــد و در آن حتی کوچکترین
جزییات مثل چرک زیر ناخن مدلها تصویر شدهاند.
نور و سایه
دومین کشف (نوآوری) مهم کاراواجو روش استفاده او از نور
بود .لتیسیا تروز میگوید»:این مهمترین دلیل شهرت اوست.
زندگینامه نویسان او به این نکته اشاره کردهاند که او در نور
روز نقاشــی نمیکرد و از باال به مدلهای خود نور میتاباند.
او با استفاده از نور فرم را شــکار میکرد ،فضا خلق میکرد
و به صحنهها و افرادی که معمولــی بودند حالتی دراماتیک
میافزود».
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شام درعمواس به خوبی نشان میدهد چطور کاراواجو از نور
برای افزودن درام به آثارش بهره میجست.
این ترکیب از رئالیسم (واقع گرایی) و نورپردازی دراماتیک
در تابلوهای کاراواجو به حکایتهای نیرومندی بدل میشد.
لتیســیا تروز میگوید»:او حکایتهای انجیل را به تصاویری
زنــده بدل میکرد و به زمانه خودش میآورد تا بیننده با آنها
رابطه عمیقی برقرار کند».
نمایشــگاه «ورای کاراواجو» تاثیر او بر هنرمندان هم عصر و
پیروانش را بررسی میکند .عالقه به آثار او در اولین دهههای
قرن هفدهم سراســر اروپا را در برگرفته بود .افراد متمول به
دنبال خریدن آثارش بودند و گروهی از نقاشــان از او تقلید
کرده و یا خیلی راحت سبک منحصر به فرد او را میدزدیدند.
نکته عجیب این است که در اواسط قرن هفدهم عطش نقاشی
به شیوه کاراواجو فروکش کرد .لتیسیا تروز میگوید»:ناگهان
ذائقه عمومی به سمت کالسیســیم تغییر جهت داد و شیوه
نقاشــی طبیعت گرایانه کاراواجو نگاهی مغایر با سنت واالی
نقاشی که قدمت آن به رافائل باز میگشت تلقی میشد».
حدود ســه قرن طول کشید تا اهمیت کاراواجو یک بار دیگر
مطرح شــود .به عنوان مثال کافی است یادآوری کنیم تنها
دلیلی که باعث شــد تابلو مهم او با عنوان «شام درعمواس»
در سال  ۱۸۳۹از نشنال گالری لندن سر دربیاورد این بود که
هشت سال قبل صاحبش نتوانست آنرا در حراج بفروشد .جان
راسکین ،منتقد هنری مهم قرن نوزدهم کاراواجو را به خاطر
«پستی»»،بی مایگی» و «بی تقوایی» به شدت تخریب کرده
بود و از اینکه در دورهای ایتالیاییها «زیبایی را فدای وحشت،
زشتی و ناپاکی گناه کرده بودند» اظهار تاسف میکرد.

شبیهترین فرد به
«ونگوگ» معرفی شد

در یک مســابقه بینالمللی ،یک بازیگر بهعنوان شبیهترین
فرد به «ونسان ونگوگ» نقاش معروف هالندی معرفی شد.
«بیبیسی» نوشت :در مســابقهای که در سطح جهانی برای
پیدا کردن شــبیهترین فرد به «ونسان ونگوگ» برگزار شد،
«دنیل بیکر» هنرپیشهای اهل شهر دورسِ ت انگلیس بهعنوان
برنده معرفی شد.
«داگالس کوپلند» نویســنده و هنرمنــد کانادایی داور این
رقابت بود که «بیکر» را از میان  ۱۲۵۰فرد از  ۳۷کشور جهان
که تصور میکردند بیشترین شــباهت را با خالق «شبهای
پرستاره» دارند ،انتخاب کرد.
برنده این مسابقه که  ۳۵ســال دارد ،پنجهزار یورو (۴۱۸۰
پوند) را بهعنوان جایزه دریافت کرد .ایده برگزاری رقابت «من
ونسان هستم» ،زاییده ذهن «کوپلند» نویسنده پستمدرن
رمان «نسل ایکس» اســت .او درباره انتخاب «بیکر» گفت:
دیدن «دن» بعد از ماهها نگاه کردن به افراد شبیه «ونسان» در
صفحه کمپیوتر ،تجربه عجیبی بود .ناگهان این آدم را دیدم،
ونسان من .او قســمی از تکسی پیاده شد ،که انگار مستقیم
از ســال  ۱۸۸۹آمده اســت .عالوه بر اعطای جایزه نقدی،
مجسمهای برنزی هم از «دنیل بیکر» ساخته و در ماه اپریل در
تاکستان بریتیش کلمیبیا نصب میشود« .ونسان ونگوگ»
نقاش نامدار هالندی اگرچه در زمان حیاتش در گمنامی کامل
بهســر برد ،اما اکنون بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین نقاشان
پستامپرسیونیست شناخته میشود.

