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اعتراضریدلیاسکاتبهفلمهای
ابرقهرمانی

جشن هالیوودیها در ایتالیا
موزیکال «الال لند» از ســوی جشــنوارهی «کاپری
هالیوود» ایتالیا به عنوان بهترین فلم سال انتخاب شد.
به نقل از ورایتی ،بیســتویکمین جشنواره بینالمللی
فلم «کاپری هالیوود» در کشــور ایتالیا با اعطای شش
جایزه از جملــه بهترین فلم به موزیــکال «الال لند»
ساخته «دیمین شزل» به کار خود پایان داد.
«الال لند» که یکی از شــانسهای اصلی اسکار بهترین
فلم نیز محســوب میشود ،جایزه بهترین بازیگری زن
را نیز برای «اما اســتون» به ارمغان آورد و عالوه بر آن
جوایز بهترین تیم بازیگری ،تصویربرداری ،موســیقی
متن و ترانه را از این رویداد سینمایی کسب کرد.
فلم موزیکال «الال لند» که «رایان گاســلینگ» و «اما
استون» بازیگران اصلی آن هستند ،اولین نمایش خود
را در افتتاحیه جشنواره ونیز  2016تجربه کرد.
این فلم در واقع ادای احترامی به عصر طالیی فلمهای
موزیکال در هالیوود اســت اما داستان فلم در فضایی
معاصر رقم میخورد.
«رایان گاســلینگ» در این فلم در نقش یک پیانیست
ایفای نقش میکند که زندگی عاشقانهای با یک بازیگر
با بازی «اما استون» دارد اما زمانی که این دو به موفقیت

بیشتری دست مییابند با مشکالتی رو به رو میشوند.
اما در ســایر بخشهای جشــنواره ،فلم «شیر» ساخته
«گرث دیویس» محصول کمپانی وینســتون نیز جایزه
ویژه بهترین فلم انساندوســتانه ،بهترین نقش مکمل
مرد برای «دیــو پتال» ،بهترین نقــش مکمل زن برای
«نیکل کیدمن» ،بهترین فلمنامه اقتباسی و جایزه صلح
جشنواره فلم کاپری هالیوود را به خانه برد.
«ستیغ ارهای» ســاخته «مل گیبسون» نیز دیگر فلمی
بود که توانســت پنج جایزه بهتریــن فلم درام بهترین
کارگردانی ،بهترین تدوین ،بهترنی تهیهکنندگی را از آن
خود کند و «اندرو گارفیلــد» نیز برای بازی در این فلم
جایزه بهترین بازیگری مرد جشنواره را بصورت مشترک
با «مایکل کیتون» بازیگر فلم «بنیانگذار» به خانه برد.
جایزه بهترین فلم کمدی ســال نیز به «فلورنس جنکینز
فاستر» با بازی «مریل استریپ» رسید و «استفن فریرز»
نیز برای ســاخت این فلم جایزه بهتریــن کارگردانی
اروپایی سال را دریافت کرد.
مستند «آتش در دریا» به کارگردانی «جیانفرانکو ُرسی»
نیز موفق به کســب دو جایزه بهترین مستند و بهترین
فلم اروپایی سال  2016شد.

داکتر استرنج در سری جدید فلم ثور
کمپانی والت دیزنی حضور شخصیت داکتر استرنج را در
فلم ثور :راگناروک ( )Thor: Ragnarokتایید کرد.
ســرانجام در ماه نوامبر فلم داکتر استرنج (Doctor
 )Strangeبه روی پردههای سینما رفت و با استقبال
تماشاگران و منتقدان روبرو شد .حال حضور شخصیت
داکتر استرنج با نقش آفرینی بندیکت کامبربچ ،در فلم
 Thor: Ragnarokتایید شــده اســت .با این حال،
این خبر برای کســانی که فلم مستقل داکتر استرنج را
مشــاهده کردهاند ،چندان خبر عجیبی نبوده است چرا
که در ویدیو کوتاهی که در بین تیتراژ پایانی فلم داکتر
اســترنج پخش شده است ،شــاهد مالقات ثور و داکتر
استرنج بودهایم .در پیش نمایشی که از محصوالت دیزنی
در سال  ۲۰۱۷توسط باشگاه طرفداران رسمی دیزنی که
دی ۲۳نام دارد ،منتشر شده است ،توضیحاتی در مورد
فلم  Thor: Ragnarokنیز دیده میشــود .در این
توضیحات آمده است :فلم  Thor: Ragnarokدر ماه
نوامبر اکران خواهد شــد و ثور ،هالک و داکتر استرنج
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برای رویارویی با دشــمنان قدیمی و جدید ،به یکدیگر
ملحق خواهند شــد .با این حال ،هیچ توضیحی در مورد
نقش اســترنج در این فلم داده نشده است و مشخص
نیســت که نقش او در فلم  Thor: Ragnarokچقدر
مهم و تعیین کننده خواهد بود .در کامیک ،هالک و داکتر
اســترنج به همراه نامور گروه مدافعان را تشکیل دادند،
این کامیک در سال  ۱۹۷۱منتشر شد .با این حال ،سریال
دیفندرز ( )The Defendersبا اعضایی کامال متفاوت
اواخر ســال  ۲۰۱۷میالدی از شبکه استریم نتفلیکس
منتشر خواهد شد .کارگردانی فلم Thor: Ragnarok
بــر عهده تایــکا وایتیتی ،کارگردان فلم شکار برای مردم
وحشــی ( ،)Hunt for the Wilderpeopleاست
و اســتفانی فولســوم ،کریگ کایل ،اریک پیرسون و
کریستوفر یوست بر روی فلمنامه این فلم کار کردهاند.
کریس همســورث در نقش ثور ،تام هیدلستون در نقش
لوکی ،ادریس البا در نقش هایمدال ،آنتونی هاپکینز در
نقش اودین ،تسا تامپسون در نقش والکری ،کارل اوربان
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هـدف

جواب سودوکو شماره

شانس ـ شاد ـ شهر ـ شاه
ـ رشد ـ داش ـ دانش ـ شر
ـ راشد ـ شانه ـ شاهد ـ
ارشد ـ ناشر ـ نشر ـ دش.
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 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

در نقش اسکرج ،مارک روفالو در نقش بروس بنر  /هالک،
جف گلدبلوم در نقش اســتاد بزرگ و کیت بالنشت در
نقش هال ،شخصیت منفی و شرور فلم ،از جمله بازیگرانی
هستند که در فلم  Thor: Ragnarokحضور دارند و
به ایفای نقش پرداختهاند .چندی پیش نیز ،اعالم شــد
سم نیل ،بازیگر فلم پارک ژوراسیک ،به جمع بازیگران
فلم  Thor: Ragnarokاضافه شده است .نقش او در
این فلم هنوز اعالم نشده است.

فلم  Thor: Ragnarokبرای اکران در تاریخ  ۳نوامبر
 ۲۰۱۷برنامه ریزی شده اســت .فلمبرداری این فلم در
اوایل ماه قوس به پایان رســید و مدتی پیش نیز اولین
پوســتر تبلیغاتی این فلم منتشر شد که در آن هالک و
ثور در کنار یکدیگر در حال مبارزه و جنگیدن هستند.
اخیرا وایتیتی تایید کرده است که بخش داستانی هالک
در فلم  Thor: Ragnarokدر سیاره ساکار ملقب به
سیاره هالک ،جریان دارد.

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی
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گفت برای داشــتن عناصری که این فلم دارد و این
فلمهای ابرقهرمانی امروزی به کلی فاقد آن هستند،
به خود میبالد.
وی گفت :وقتی به «بلید رانــر» فکر کنید میبینید
یک کمیک اســتریپ واقعی است .یک داستان تیره
در یک جهان غیرواقعی .تقریبا میتوانید «سوپرمن»
یا «بتمــن» را هم در همان جهان بگذارید .فضا همان
است ،جز این که یک داستان حسابی خوب داریم که
کامال با بیداستانی امروزی متفاوت است.
اســکات با انتقاد از این فلمها افزود :این سینما واقعا
بد است.
ادامهای بــر «بلید رانر» به کارگردانی دنیس ویلنوو و
با بازی رایان گاسلینگ قرار است امسال اکران شود.
اسکات با ساخت ادامهای بر «بیگانه» که سال ۱۹۷۹
تولید شده بود ،با فلم «بیگانه :میثاق» و «پرومتوس»
در سال  ۲۰۱۳به آن مجموعه کارها خاتمه داد.

ریدلی اســکات کارگردان مشــهور چندین پروژه
ابرقهرمانی را بــه این دلیل رد کرده که هیچ واقعیتی
در ایــن فلمها وجود ندارد و گفــت آنها موجب افت
سینما شدهاند.
ریدلی اســکات کارگردان بریتانیایی که ســازنده
فلمهایی چون «بیگانه»« ،بلیــد رانر»« ،گالدیاتور»
و «مریخی» اســت گفته هرگز حاضر نیست یک فلم
ابرقهرمانی بسازد .این کارگردان  ۷۹ساله گفت :این
ژانر اصال مورد عالقه من نیست.
وی عنوان کرد که چندین پیشنهاد در این زمینه را رد
کرده است .اسکات همچنین گفت :نمیتوانم آکروبات
بازی ابرقهرمانان روی چنین طناب پوســیده و چنین
چیزهای غیرواقعی را باور کنم.
اســکات اذعان کرد «بلید رانر» کــه فلمی علمی-
تخیلی با بازی هریسون فورد در سال  ۱۹۸۲بود ،هیچ
شــباهتی به این فلمهای ابرقهرمانی امروز ندارد .وی

 بازی با اعداد

ل
ت ش
ک
ی ر ا

نگاهی به کارنامه هنری
بازیگر «بازی تاج و تخت»

2794

2594
2243

ه

ب

چ

ط

ع

س

ح

ت

ع

ا

ن

ق

ط

و

ل

ت

ر

ض

ا

س

ی

پ

ا

ک

ق

و

ی

ن

ت

غ

ه

خ

ظ

ر

ی

ف

ع

ق

گ

م

د

چ

ذ

ص گ

س

ض

ت

ه

و

ح

ژ

ن

پ

ج

ل

چ

ت

ی

س

ن

ز

ک

غ

ص

ی

ا

ت

ن

و

ا

ی

ا

ا

م

ر

و

ل

ی

ی

ر

چ

ف

ل

ز

ی

ی

ر

خ

ب

ل

آ

ه

ک

ت

ا

ر

ح

ت

ا

ا

ق

ه

ا

د

ی

ذ

ن

ف

ی

م

ذ

ث

ف

ر

ن

ا

ل

ه

ر

پ

ر

ج

ث

آ

ق

ع

ک

ث

ر

ا

و

گ

د

و

د

ل

ه

ش

ه

ل

ا

ل

ژ

میزان

حمل

در يــك رقابت به خصوص در رابطه با آرزوهايتان موفق هســتيد.
متوجه مي شويد كه اگر بخواهيد هر كاري را مي توانيد انجام دهيد.
ســعي كنيد عقايد منطقي تري داشته باشيد تا ديگران هم شما را
دوست داشته باشند.

ثور

در شــرایطی نیستید که تمام مســایل مربوط به سرمایه گذاری را
متوجه شوید ،اما خوب است که اکنون شــروع کنید و به دیگران
بفهمانید که شــما به جای این که بنشینید وکاری انجام ندهید در
حال فعالیت هستید و دست به کاری زده اید.

جوزا

اگر فكر مي كنيد يكي از همكاران نزديك يا همسرتان به دليلي شما
را معطل مي كند ،اين درك شــما درست است .به جاي اين كه دعوا
كنيد ،كمي صبر كنيد تا در آينده اي نه چندان دور بدانيد چه طور
آنها را مجبور كنيد رهبرشان ،شما باشيد.

سرطان

امروز همه دوســت دارند به شما کمک کنند و اگر به چیزی احتیاج
دارید کافی اســت آن را بخواهید .اخیرا ً که در حال پیشرفت بوده
اید کمی تنها بوده ایــد .بنابراین امروز تغییراتی در این تنهایی رخ
می دهد .فرصتی پیدا می کنید تا با همکاران دور هم جمع شوید از
معاشرت با آنها و کمی استراحت لذت می برید.

اسد

امرورز روزي است كه بايد سلول هاي خاكستري تان را به كار وادار
كنيد .مغز شما واقع ًا عالي كار مي كند و باعث مي شود كه شما بسيار
منطقي و عاقالنه رفتار كنيد .از هر نوع مطالعه اي ،لذت خواهيد برد.

سنبله

گاهی پیش می آید که نمی توانید روش خودتان را پیش بگیرید و یا
شرایط از کنترول شما خارج می شود .اگر به فکر تغییر خانه هستید
بهتر است بار دیگر این موضوع را بررسی کنید.

فعالیت های خانگی و وقایعی که در همسایگی رخ می دهد و روابط
نزدیکان همیشــه آرام و بی صدا نخواهد بود .اگر می خواهید که
در یکی از این موارد زندگی تان تغییری بدهید ،این زمان مناسبی
نیست و بهتر اســت صبر کنید تا چراغ سبز شروع به شما نشان
داده شود نفس تان را در سینه حبس نکنید.

عقرب

امروز روابط گســترده می شوند و بیشتر از گذشته مفید هستند.
تمایل دارید که با دیگران هماهنگ شوید و رفتار خوبی را داشته
باشید .بنابراین بی وقفه برای بهبود روابط تان تالش می کنید .اگر
به عنوان یکی از افراد گروهی هستید خبر خوبی برای تان دارم:
در رابطه کاری رابطه بسیار خوبی با دیگران برقرار می کنید.

قوس

قدرت مثبت انديشي را امروز درك مي كنيد چون هر چه خوش
بينتر باشــید ،اتفاقات بهتري مي افتد .بهترين چيز اين است كه
شما قادريد به ديگران الهام بدهيد و نگرش مثبت شما در زندگي
روي ديگران نيز تأثير مي گذارد و با كمال تعجب خودشان آنها را
به طرف عملكرد هل مي دهد.

جدی

امروز از جايي كه انتظارش را نداريد كمك دريافت مي كنيد .ولي
شما امروز آن قدر مشــغول و نگران مسؤوليت هاي تان هستيد
كه توجهي بــه اين مطلب مثبت نمي كنيــد .احتماالً حاال وقت
آن رسيده است كه دســت از كار زياد و سخت كشيده و فرد به
خصوصي را شاد كنيد.

دلو

ســتارگان به صمیمیت خانوادگی و شاید صمیمیت منزلتان رنگ
تازه ای می دهند و آن را جانی دوباره می بخشــند .احتماالً در
آینده امنیت شــخصی خود را در یک رقابت به دست می آورید
و این زمانی اســت که می توانید به خاطر کارهایی که در گذشته
انجام داده اید آرامش بگیرید.

حوت

همه امروز آنقدر جذاب و مودب به نظر می آیند که هر چه انجام
می دهید لذت بخش به نظر می آید  .شــما ممکن است تعجب
کنید که چرا بیشتر وقتها مانند امروز نیست.
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فیل را در خانه  G 5حرکت دهید.
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اســتیون دیلین متولد  ۳۰نوامبر ۱۹۵۶در کنزینگتون ،لندن
بازیگر  ۶۰ساله انگلیسی اســت .از جمله فلمهایی که او در
آن بازی کرده میتوان به «آرتور شــاه»« ،قطعات فراری» و
مجموعه تلویزیونی «جان آدامز» اشاره کرد.
اســتیون دیلین متولد  ۳۰نوامبر ۱۹۵۶در کنزینگتون ،لندن
بازیگر  ۶۰ساله انگلیسی اســت .از جمله فلمهایی که او در
آن بازی کرده میتوان به «آرتور شــاه»« ،قطعات فراری» و
مجموعه تلویزیونی «جان آدامز» اشاره کرد.
این بازیگر که برای بازی در «ساعتها» و «بازی تاج و تخت»
کامال شــناخته شــده در نقش تامس جفرسون سیاستمدار
آمریکایی در مینی سریال «جان آدامز» در شبکه اچبیاو نیز
بازی کرده است .او برای بازیهای تلویزیونی خود برنده جایزه
بفتا و امی بینالمللی شده است.
این بازیگر که در ســال  ۲۰۱۶در سریال «تاج» دیده شد و از
ســال  ۲۰۱۳تاکنون بازیگر سریال «تونل» هم بوده است ،در
عرصه سینما چند فلم در نوبت اکران دارد که عبارتند از:
«توفان در ســتارهها» ساخته حیفا المنصورA Storm in /
the Stars
زمان اکران۲۰۱۷ :
این رمانس ایرلندی-آمریکایی بر مبنای فلمنامه اما جنسن
ساختهشــده و درباره مری شلی نویسنده و نخستین عشق
اوســت که رابطهای رمانتیک با شاعر پسی بش شلی داشت.
همین رابطه موجب شــد تا شــلی کتاب «فرانکشتین» را
بنویســد .ال فانینگ ،داگالس بوت ،بل پولی دیگر بازیگران
این فلم هستند.
«تاریکترین ساعت» ساخته جو رایتDarkest Hour /
زمان اکران ۲۴ :نوامبر ۲۰۱۷
این درام تاریخی بریتانیایی بــر مبنای فلمنامه آنتونی مک
کارتن ساخته شــده و گری اولدمن ،بن مندلسون و کریستن
اسکات توماس دیگر بازیگران آن هستند.

«شجاع دل» هالیوود
 60ساله شد

«مل گیبسون» بازیگر و کارگردان سینمای هالیوود دیروز 3
جنوری  2017جشن تولد  60سالگی خود را برگزار می کند.
«مل کولومکیل جرارد گیبســون» بازیگــر ،تهیه کننده و
کارگردان سینما در  3جنوری سال  1956در شهر نیویورک
زاده شــد .پدرش از تبار اســترالیایی و مــادرش ایرلندی
آمریکایی بود .او ششمین بچه از  10بچه هوتان گیبسون و آنه
ریلی گیبسون است.
«مل گیبسون» پس از گذراندن تحصیالت لیسه ،وارد دانشگاه
نیوســوث ولز در سیدنی شــد .او در موسسه ملی هنرهای
دراماتیک ســیدنی به همراه جفری راش و جودی دیویس به
بازیگری رو آورد.
پس از حضور در چند نمایش تلویزیونی سال  ،1979برای بازی
در فلم «مکس دیوانه» و سپس تیم انتخاب شد .بازی در فلم
جمع و جور و کم هزینه مکس دیوانه ،او را در سراســر جهان
مشهور کرد.
وی با حضور در فلم تیم جایزه بهترین بازیگر از سوی موسسه
فلم استرالیا را کســب کرد«.گیبسون» با فلم «گالیپولی» در
 1981یک بار دیگر این جایزه را به دســت آورد .وی در سال
 ، 1984با آنتونی هاپکینز ،در فلم «بونتی» هم بازی شد.
سپس در سال  1987در سری فلمهای موفق و مشهور «اسلحه
مرگبار» ،در نقش «مارتین ریگز» حضور یافت.
ســال  ،1990بازی اش در نمایشی در نقش «هملت» ،تحسین
و تمجید منتقدان را برانگیخت« .گیبســون» سپس به تهیه
کنندگی و کارگردانی روآورد و «مرد بدون چهره» را در سال
 ۱۹۹۳کارگردانی کرد.
ســال  1995با فلم موفق و تحسین شده «شجاع دل» و بازی
خیره کننده اش در نقش «ســرویلیام واالس» اسکار بهترین
فلم و بهترین کارگردانی را از آن خود کرد.

اولین یاغی در تعطیالت
هالیوود آواز می خواند

جدول فروش هفتگی ســینمای هالیوود با اعالم صدرنشینی
فلم ســینمایی «اولیــن یاغی» و رقابت ســخت این فلم با
انیمیشن «آواز خواندن» دنبال شد.
این هفته از باکس آفیس تغییرات بسیار کوچکی را نسبت به
هفته گذشته احساس کرد و در صدر جدول کام ً
ال مشابه هفته
گذشته بود .البته این هفته در انتهای جدول تغییر روی داد.
فلم سینمایی «کریسمس در دفتر» که در جایگاه هشتم هفته
گذشــته بود این هفته باکس آفیس را ترک کرد و به جای آن
فلم «منچســتر کنار دریا» دوباره به فهرست ده فلمی اضافه
شد.
آواز خواندن نام انیمیشنی با صدا پیشگی بازیگران سرشناس
هالیوود است که این هفته نسبت به سایر فلم های روی پرده،
با رشد چشمگیری در فروش مواجه بوده است.
از دیگر نکات جدول فروش این هفته از سینمای هالیوود می
توان به سقوط دو پله ای فلم «راه یک آدمکش  »2اشاره کرد.
فلمی که به گفته بسیاری از کارشناسان بخت های فوق العاده
ای برای رکورد شکنی داشت.
فلم سینمایی اولین یاغی این هفته نیز برای سومین بار متوالی
صدر باکس آفیس هالیوود را در اختیار گرفت تا با فروشــی
معادل  49.5میلیون دالر از سایر رقبا پیش بیافتد .این تاکنون
به فروش کلی  424.9میلیون دالر دست یافته است.
این فلم داســتانی از جنگ ســتارگان و یک فلم حماسی
محصول سال  2016آمریکا به کارگردانی «گرث ادواردز» و به
نویسندگی «گری ویتا» و «کریس وایتز» ،بر اساس ایدهای از
«جان نول» ،ناظر جلوههای ویژه است.
اولین یاغی نخستین فلمی برگرفته از سری فلمهای «جنگ
ستارگان» است که داستانی مستقل در دنیای جنگ ستارگان
دارد و بازیگرانی مانند «فلیسیتی جونز»« ،دیهگو لونا»« ،ریز
احمد»« ،بن مندلسون»« ،دانی ین»« ،جیانگ ون»« ،فارست
ویتاکر»« ،مدس میکلســن» و «آلن تودیــک» در آن نقش
آفرینی میکنند.
این فلم در زمانی به فــروش خوب خود ادامه می دهد که به
تازگی از اولین تیزر نســخه شماره هشت «جنگ ستارگان»
رونمایی شــده است و اســتقبال از این فلم نشان می دهد،
فروش بسیار باالیی در انتظار جنگ ستارگان  8است.
انیمیشن «آواز خواندن» این هفته با اختالفی ناچیز معادل 6
میلیون دالر نسبت به فلم اولین یاغی فروش کمتری داشت و
رتبه دوم جدول باکس آفیس را در اختیار گرفت.
این محصول کمپانی یونیورســال پس از گذشــت  2هفته از
اکران خود به فروش کلی معادل  166.4میلیون دالر دســت
پیدا کرده است.

