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ساخت فلم زندگینامه
«برلوسکونی»
متوقف شد

باالترین نشان انجمن کارگردانان آمریکا
برای «اسکات»

پروژههای آینده

فلمسازان مهم سینمای جهان

برای یک عشــق به ســینما ،هیچ تجربهای همچون انتظار
کشیدن برای تماشای پروژه تازه فلمساز محبوباش نیست.
«پائولو ســورنتینو» اعالم کرد به دلیل پیچیدگی
فلمســازان مهم ســینمای امروز را در کافه سینما انتخاب
داستان ،ساخت فلم زندگینامه «سیلویو برلوسکونی»
کردهایم و درباره پروژههای آیندهشــان نوشتهایم .برای یک
انجمــن کارگردانان آمریکا اعالم کــرد که از «ریدلی
عشق به ســینما ،هیچ تجربهای همچون انتظار کشیدن برای
ممکن نیســت .به نقل از گاردین ،پائولو سورنتینو» اســکات» با اعطای جایزه یک عمر دستاورد سینمایی
تماشــای پروژه تازه فلمساز محبوباش نیست .این تجربه را
کارگردان ایتالیایی که با فلــم «زیبایی بزرگ» در تقدیر خواهد کرد.
با هم شریک میشویم.
سال  2014موفق به کسب جایزه اسکار بهترین فلم به نقــل از ورایتــی« ،پاریس بارکلــی» رئیس انجمن
ریچارد لینک لینتر
خارجی شد ،چندی پیش از ساخت فلمی بر اساس کارگردانان آمریــکا در بیانیهای اعــام کرد« :ریدلی
)2017( Last Flag Flying
زندگی «سیلویو برلوســکونی» نخستوزیر سابق و اسکات» اســتاد همه ژانرهای سینمایی و دارای قریحه
یک فلم پربازیگر پس از پروژههای مستقل اخیر لینکلیتر،
جنجالی این کشــور خبر داده بود اما در جدیدترین کارگردانی بیهمتایی است که به یادماندنیترین فلمهای
با حضور برایان کرانستون ،استیو کارل و الرنس فیشبرن ،بر
مصاحبــهاش عنوان کرده به دلیــل پیچیدگیهای معاصر را برای ما به ارمغان آورد و با به تصویر کشــیدن
اساس کتابی از داریل پونیکسون ،نویسنده تعدادی از فلمهای
داستان همیشه نمیتوانید فلمی که را که میخواهید اســتقامت روح انسان ،قلب و اذهان مخاطبان سینمایی
مهم دهه  ،1970همچون سیندرال لیبرتی و آخرین جزییات.
بســازید .این فلم که قرار بود فلمبــرداری آن از در سراسر جهان را تسخیر کرد.
وودی آلن
اوایل ســال  2017میالدی آغاز شود «لورو» (به زبان «ریدلی اسکات» جایزه دستاورد سینمایی شصتونهمین
)2017( Untitled Woody Allen Project
ایتالیایی به معنای «آنها») نام داشــت و قرار بود با دوره جوایز سینمایی انجمن کارگردانان آمریکا را چهارم
پروزه تازه وودی آلن پرکار ،به سنت معمول ،هنوز نامی ندارد
فلمنامهای از خود «ســورنتینو» و به زبان ایتالیایی فبروری و در جریان برگزاری مراســم اعطای جوایز این
و فهرست چشــمگیری از بازیگران را یدک میکشد :از کیت
ساخته شود .این کارگردان ایتالیایی در سال  2013رویداد ســینمایی در هتل «بورلــی هیلتون» دریافت
وینسلت تا جاستین تیمبرلیک.
با فلم «زیبایی بزرگ» موفق به کسب جایزه اسکار میکند.
گلن فیکارا ،جان ریکوا
بهترین فلم خارجی اســکار شد و در سال  2015نیز
«اسکات» تا کنون برای فلمهای «سقوط شاهین سیاه»
ACME
و
فلم «جوانی» را ساخت که برنده جایزه بهترین فلم
(« ،)۲۰۰۱گالدیاتور» (« ،)۲۰۰۰تلمــا و لوئیس» ()۱۹۹۱
یک انیمیشن با کاراکترهای لونی تونز
کارگردانی از جوایز فلم اروپا شد .سریال  10قسمتی نامزد جایزه اســکار و انجمن کارگردانان آمریکا شده و از دیگر فلمهای این ســینماگر  ۷۹ســاله میتوان به «ریدلی اسکات» اکنون مشغول ساخت «بیگانه :میثاق»
یورگوس النتیموس
«پاپ جوان» با بازی «جود ال» که امسال دو قسمت یک بار نیز با فلم «مریخی» در سال  ۲۰۱۵جایزه انجمن «اکسدوس»« ،مشــاور»« ،پرومته»« ،افسانه»« ،قلمرو دنباله فلم «پرومته» است و پس از آن نیز پروژه سینمایی
 )2017( The Killing of a Sacred Deerو The
وسترن «خشم زمین شکسته» را کلید خواهد زد.
بهشت»« ،رابینهود» و  ...اشاره کرد.
اول آن در جشنواره فلم ونیز رونمایی شد جدیدترین کارگردانان آمریکا را از آن خود کرد.
Favourite
ساخته «سورنتینو» است و طبق اعالم این کارگردان
پروژههای تازه سازنده فلم تحسین شده خرچنگ ،اولی یک
وی پس از کنارهگیری از ساخت فلم «لورو» به سراغ
داستان تاریخی اســت درباره روابط پشت پرده سیاسی ،در
ســاخت فصل دوم این سریال خواهد رفت .پیش از
زمان حکومت ملکه آن .و بعدی ،داســتان یک تینایجر در
این در چند فلم دیگر از جمله فلم «کیمن» محصول
روزگار فعلی.
ســال  2008میالدی به کارگردانــی «نانی مورتی»
دیوید میکود
دیگر فلمســاز معروف ایتالیایی به زندگی «سیلویو
)2017( War Machine
برلوسکونی» پرداخته شده است.
کمــدی درام کارگردان قلمرو حیوانــات ،درباره افرادی که
کمپینی را در رابطه با جنگ آمریکا و افغانستان ،براد پیت و
پس از اینکه یک اســتاد دانشگاه اصالت دستنوشته انگلیسی نوشته و زیر آن نام این موسیقیدان و همچنین
تیلدا سویینتون بازی میکنند.
یکیی از از آهنگهای «بتهوون» را زیر ســوال برد ،این تاریخ  ۲۰نوامبر  ۱۸۱۷در شهر وین ثبت شده است.
مورتن تیلدام
پروفسور
پس از شکست حراجی ساتبی در فروش این اثر،
اثر در حراجی ساتبی لندن هیچ خریداری پیدا نکرد.
 )2018( The Last Days of Nightو Pattern
فلم سینمایی «زندگی» به کارگردانی «دانیل اسپینوزا»
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به نقل از گاردین ،حراجی ساتبی که امیدوار بود یک
Recognition
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ســال  ۱۸۱۷را با قیمت تخمینی  ۲۰۰هزار
اســت .او مســافران را با بازی جنیفر الرنس و کریس پرات،
این فلم در ژانر علمی تخیلی بر اســاس فلمنامه ای
مبنی
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ه
نشان
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و
پرداخت
بحث
به
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آماده نمایش دارد و دو پروژه مهم را در راه :اقتباسی از رمان
بودن
کپی
یا
اصل
نتهای یکی از آثار گوستاو مالر ،آهنگساز اتریشی برساند ،به سبب بحثهایی که بر سر
نوشته «ریت ریس» و «پائول ورنیک» توسط اسپینوزا
ویلیام گیبســون (جانی مکانیک) ،و دومی داستانی درباره
که در یک حراجی چهار و نیم میلیون پوند (حدود این دستنوشته مطرح شد ،نتوانست خریداری برای این بر کپی بودن آن توضیح داد.
ساخته شــده و به سفر انسان به ســیاره مریخ می
توماس ادیسون و جرج واشنگتن.
 ۶میلیون دالر) فروخته شــد ،رکــورد گرانترین اثر پیدا کند .پس از ناتوانی حراجی ســاتبی در فروش از ســوی دیگر ،مدیر بخش کتاب و دستنوشــتههای
پردازد.
دستنوشته موسیقی در جهان را شکست.
دیوید فرانکل
دستنوشته «بتهوون» در حراجی لندن ،این حراجی از ساتبی گفت :دو متخصص در ســطح جهانی این اثر را
در این فلم چند فضانورد برای یافتن حیات عازم مریخ
)2016( Collateral Beauty
این دستنوشــته  ۲۳۲صفحهای ،نت سمفونی دوم اقدام غیرمســؤوالنه پروفسور «بری کوپر» درباره مورد بررســی و تایید کردهاند و فکر میکنم موضوع ،اشتباه
می شوند اما در آنجا به یافته های تازه ای می رسند که
از فرانکل کمدی رومانتیکهــای جذاب پرمغزی دیدهایم و
این آهنگساز اواخر قرن نوزدهم است که صبح روز تردید قرار دادن اصالــت این اثر ،بدون انجام تحقیقات پروفسور «کوپر» در خواندن این دستنوشته باشد.
بازگشتشان به زمین را دچار مشکل می کند.
حاال نوبت فلم تازهاش اســت ،یک درام با بازی ویل اسمیت،
سهشــنبه ۲۹ ،نوامبر در حراجی ساتبیز در لندن بهشدت انتقاد کرد؛ اما این استاد دانشگاه گفت که اظهار در حراجی ســاتبی که ویژه کتاب و نسخههای خطی
جیک گالینهال ،رایان رینولدز ،ربکا فرگوسن ،هیروکی
که به قلمروی آشنا بازگشته است.
بود ،رکورد فروش دستنوشــتههای موسیقی با فروش
فروخته شــد .نام خریدار این اثر فاش نشده است .نظرش مورد حمایت دیگر محققان نیز هست.
ساندا و الکساندر نگوین از جمله بازیگرانی هستند که
راب راینر
گمان میرود که این سمفونی بین سالهای  ۱۸۸۸تا ســاتبی اعالم کرده که بتهوون این دستنوشــته را از سمفونی کامل دوم «گوستاو مالر» با قیمت حدود چهار
در «زندگی» به ایفای نقش می پردازند.
)2017( Shock and Awe
 ۱۸۹۴نوشته شده است .اما نتهایی که این حراجی یک قطعه موســیقی کوتاه در سال  ۱۸۱۷برای یک فرد میلیون و  ۵۴۶هزار پوند شکسته شد.
اســپینوزا که از کارگردان های جوان سینمای هالیوود
میگوید به خط بتهوون است فروخته نشد .در مورد
راب راینر کارگردان معروف و باسابقه جریان اصلی سینمای
محسوب می شــود پیش از این کارگردانی فلم هایی
اصالت این دستنوشــته که گفته شده تاریخ آن به
هالیوود ،این بار ســراغ یک پروژه سیاسی مربوط به دوران
همچون «خانه امن»« ،بچــه « ،»44خارج از عالقه» و
ســال  ۱۸۱۷باز میگردد ،تردید هست .ساتبیز بر
جرج بوش رفته است .قصه یک گروه از خبرنگاران که درباره
«پرنده» را در کارنامه دارد.
اصالت آن تاکید داشت و پیشبینی میکرد که آن را
تصمیم بوش برای حمله به عــراق و ادعای او مبنی بر وجود
به بهای  ۲۰۰هزار پوند بفروشد .پیش از این بیشترین
«زندگی» دومیــن تجربه همکاری مشــترک «دانیل
سالحهای کشتار جمعی صدام حسین ،تحقیق میکنند.
بهایی که برای نت موســیقی به قلم خود آهنگساز
استیون اسپیلبرگ
اســپینوزا» با رایان رینولدز» محسوب می شود .این
)2018( Ready Player One
پرداخت شده ،نتهای  ۹سمفونی موتزارت بوده که
دو پیش از این در فلم «خانه امن» با یکدیگر همکاری
فهرست محصوالت آقای اسپیلبرگ تهیه کننده و کارگردان،
در سال  ۱۹۸۷دو و نیم میلیون پوند فروخته شد.
داشته اند.
بیش از آن است که بشود حتی نامشان در این مجموعه کوتاه
آورد :از ایندیانا جونز  5تا سریال هالو .این فلم اما ،یک پروژه
علمی تخیلی اســت که به تازگی فلمبــرداری آن به پایان
2767
بازی با کلمات
2567
 بازی با اعداد
رسیده است.
مارتین اسکورسیزی
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
)2018( The Irishman
حروف زیــر را ترکیب
آراســته ـ اتباع ـ بارانی ـ پاســخ ـ تاســوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ ماجرا درباره عمو مارتی هم مثل اســپیلبرگ است :فهرست
نمــوده و کلماتــی را
حاجتمند ـ خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ رویش ـ زرده ـ ژاله ـ سرشــت ـ طوالنی پروژههــای در دســت کار .البته اغلــب در مقام
بســازید کــه در آنها
شــعور ـ صحنه ـ ضرب ـ طاقه ـ ظروف ـ عقده ـ غذا ـ فندک ـ قدر ـ تهیهکننده .معروفترین پــروژه او به عنوان کارگردان ،مرد
الزام ًا حرف وسط جدول
ایرلندی است که قرار اســت آل پاچینو و رابرت دنیرو را بار
کنیزک ـ گلیسرین ـ لکه ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.
وجود داشته باشد.
دیگر در کنار هم قرار دهد.
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)2018( Untitled Wes Anderson Project
پس از شــاهکار هتل بزرگ بوداپســت ،اندرسن دوباره به
دنیای اســتاپ موشــن بازمیگردد .منتهی اگر آقای فاکس
میزان
شگفتانگیز با شخصیتهای روباه بودند ،در این یکی ،سگها
امروز قادرید کارهای زیادی انجام دهید در نتیجه از خود بســیار
نقش اصلی را دارند!
شاد و راضی خواهید شد .افرادی که دارای مقام وموقعیتی هستند
حمل
دارن آرنوفسکی
با عالقه به شــما مینگرند و میخواهند به طریقی از شما حمایت
هفته پيش احساس ميكرديد انســانها مانعي بر سر راه پيشرفت
)2017( Untitled Darren Aronofsky Project
کنند .شــما میدانید که زمان برایتان بسیار حایز اهمیت است،
شما هستند و امروز ديگران در مورد شما اين طور فكر ميكنند.
فرهاد صفینیا
پس به مؤثرترین نحو برنامهریزی کنید که وقتتان تلف نشود.
The Professor and the Madman
ثور
عقرب
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نویسنده درایو ،و ســینماگر ایرانیاالصل هالیود ،حاال دارد
دارید.
تان
ی
مال
مســایل
در
حاضر
حــال
در
که
امنیتی
خاطر
بــه
امروز به احساسات تان توجه کنید سعی کنید از قدرت درونی تان
روی متنی از جان بورمن کار میکند .ستارگان مشهوری مثل
آمادگی داریــد تا تصمیمات و طرز فکرتــان را تغییر دهید .بهتر
با
باید
شما
است،
سفید
های
مهره
نوبت
برای روبرو شدن با مشکالت اســتفاده کنید.اگر این کار را انجام
مل گیبسون
است اشتباهاتتان را بپذیرید؛ زیرا شما موضوعی را اشتباه متوجه
کنید.
رفتار
چطور
سخت
شرایط
در
تا
گیرید
می
یاد
دهید
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
دیوید فینچر
شدهاید .کمتر به دیگران کمک کردهاید.
قوس
Mindhunter
جوزا
گرچه امروز يك برخورد كوچك ممكن است بين شما و شخصي 8
نام کارگردان محبــوب ما ،به جز این مجموعه تلویزیونی که
ستارگان شما را تشــويق مي كنند تا ماجراجوتر باشيد .روش هاي
كه با او كام ً
نگران
كه
نيســت
نيازي
آيد.
پيش
ايد
ه
بود
صادق
ال
از  2017پخشاش شروع میشــود ،روی هیچ فلم سینمایی
متفاوتي را براي كارهــاي روزانه خود در نظر بگيريد .در زمان وقت
باشيد .نيازي نيســت به اهميت درستکار بودن تأكيد شود چون
نیســت .تنها شایعات خبر از حضور او به عنوان کارگردان در
7
آزاد خود ،به مكان هايي برويد كــه قب ً
ال نرفتهايد .روابط قديمي را
عدم صداقت ميتواند به همه گونه مســایل پيچيده و ناخواسته
قسمت دوم جنگ جهانی زد ،همراه با بازیگر محبوباش براد
كنار بگذاريد و روابط جديدتر پيدا كنيد.
تبديل شود .يادتان باشد كه به شما هشدار داده شده.
پیت میدهند.
6
جدی
سرطان
الکساندر پاین
در حال حاضر آرمانگرا هستيد و اين مسئله باعث بروز مشكالتي
اکثرا ً در خانه هســتید؛ اما امروز دوســت دارید بروید بیرون ،زیرا
)2017( Downsizing
ميشود .سعي ميكنيد صلح و آرامش برقرار كنيد ،اما اگر اصول 5
فضای خانه ناراحت کننده است .شاید تقصیر شما باشد ،اما شما نیز
پاین هر چند سال یک بار فلم میســازد ،اما میشود روی
اما
شويد.
نمي
آرام
هم
راحتي
اين
به
باشــد
خطر
در
تان
ي
اخالق
گاهی لجباز میشوید.
فلماش جساب کرد .حاصل همکاری تازه او با همکار فلمنامه
راهي وجود دارد كه ميتوانيد بدون اين كه رابطه دوستي را به هم
نویس همیشــگیاش ،همان طور که میبینید سال  2017به
4
بزنيد اصول اخالقيتان را هم حفظ كنيد.
اسد
نمایش درمیآید.
امروز به روي كارهايي متمركز شــويد كه احساس امنيت را در شما
درک سیانفرانس
دلو
3
باال ميبرند ،چرا كه بهترين كار براي گذراندن وقت همين اســت.
)2016( Metalhead
خوشبختانه تاکنون ســتارگان به شما یاد دادهاند که به رسیدن
گرچه كه شــما عموم ًا روح و زندگي هر مهمانياي هستيد كه در آن
پس از دو درام عاشقانه ،سیانفرانس که طرفداران خودش را
به آروزهایتان اهمیت دهید و به خودتان بیشــتر توجه کنید .
شــركت ميكنيد،اما امروز ترجيح ميدهيــد از مركز صحنه عقب
هر چقدر به هدفهای شــخصی خود بیشتر اعتقاد داشته باشید 2
دارد ،به سراغ زندگی یک درامر متال رفته است.
نشســته و ســاعاتي را براي خودتان بگذرانيد .اگر شخصي مورد
جو رایت
عالقهتان سؤالي دراين رابطه پرسيد ،بهتر است او را كام ً
مؤثرتر و موفقتر هستید و به همین سادگی می باشد.
ال قانع كنيد
)2017( Darkest Hour
زماني
كه
داريد
كه احساستان نسبت به او تغييري نكرده و تنها نياز
1
حوت
کارگردان خوش ذوق جو رایت ،پس از شکست پن ،فلمی بر
را در خلوت خود بگذرانيد.
اگر شما دوست آشــنا یا خویشاوندی دارید که در خارج زندگی
اساس کاراکتر پیتر پن ،سراغ یک سوژه تاریخی رفته و گری
میکند ،خبر تلفنی یا نامهای مطلوب به شــما خواهد رسید که
A
B
C
D
E
F
G
H
سنبله
الدمن را در نقش وینستون چرچیل هدایت میکند ،تا تقابل
شادتان میسازد .شریک زندگیتان ممکن است تحریک شود ،اما
ِ
صرف فکر کردن به نقشــههای آینده کنید؛ زیرا ایده های
وقتی را
میان این سیاســتمدار در برابر آدولف هیتلر در مشهورترین
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شما نیاز دارید در آن لحظه کمی خودخواه باشید ،یادتان باشد که
جدیدی به ذهنتان میرسد .بهتر اســت در مورد افکارتان با یک
نبرد معاصر ،جنگ جهانی دوم را برجسته کند.
همان موقع نزاکت را فراموش نکنید.
نفر صحبت کنید .در واقع با شخصی که کام ً
ال شبیه خودتان است!

نتهای مالر رکورد
گرانترین دستنوشته
موسیقی را شکست

دستنوشته «بتهوون» روی دست
ساتبی ماند
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کارگردان مشهور در
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در سیاره مریخ
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وزیر را در خانه  A 1حرکت دهید.

