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February 07 ,2017

دالیل موفقیت تاریخی فیلم عالم هپروت

کمدی هــای رمانتیک در تاریخ جوایز اســکار موفقیت
چندانی نداشــته اند ولی «عالم هپروت» این ســنت را
شکســته اســت .اما چرا این فیلم شایسه چنین رکورد
تاریخی در نامزدی جوایز اسکار است؟
یک ماه و اندی پیش «عالم هپروت» در جوایز گلدن گلوب
رکورد شکست و اولین فیلمی شد که هفت جایزه دریافت
کرد .بنابراین نامزدی آن در  ۱۴رشته از جوایز اسکار ۲۰۱۷
جای تعجب ندارد .این جوایز تمامی رشته های اصلی ،از
جمله دو جایزه برای بهترین ترانه اوریژینال را شامل می
شود و به این ترتیب از نظر تعداد نامزدی در جوایز اسکار
در کنار فیلم های «همه چیــز در باره ایو» و «تایتانیک»
قرار می گیرد.
کامال طبیعی اســت که این حد از موفقیت واکنش های
منفی را نیز برانگیزد .به عنوان مثال هفته نامه اکونومیست
می نویسد»:با توجه به مباحث سال گذشته در مورد حضور
ضعیف غیرسفیدپوست ها در اسکار بسیاری معتقدند که
امســال فیلم هایی با مضامین سیاسی و اجتماعی مثل
«مونالیت»»،الوینگ» و»تولد یک ملت» به حق باید مرکز
توجه و مورد ستایش قرار بگیرند».
این واکنش قابل درک اســت .در مقایسه با «مونالیت»،
«ارقام پنهان» و «حصار» که هر سه در رشته بهترین فیلم
نامزد شده اند« ،عالم هپروت» چندان پیشرو به نظر نمی
آید .ولی این به آن معنا نیســت که برای رای دهندگان
آکادمی اســکار گزینه ای کلیشه ای و بزدالنه است .این

واقعیت که فیلم هیچ پیام سیاســی ندارد ولی با این همه
الیق درو کردن جوایز اســت غیرمتعــارف بودن «عالم
هپروت» را نشان می دهد.
نامزدان جوایز اســکار  ۲۰۱۷در حد کم سابقه ای متنوع
هســتند و تعداد فیلم هایی که به محصوالت مستقل می
مانند به نسبت سالهای قبل بیشتر است .ولی آنچه تغییر
نکرده این اســت که آکادمی اسکار هنوز هم به درام های
ســنگین در مورد موضوعات جدی گرایش دارد .موضوع
برندگان رشــته بهترین فیلم معموال فاجعه کودک آزاری
(اســپات الیت) ،برده داری( دوازده سال بردگی) ،جنگ
(مهلکه) و فقر (میلیونر زاغه نشین) است .حتی «بردمن»
و «آرتیست» که جدیدترین برندگان اسکار با موضوعات
مربوط به هنرهای نمایشی و ســرگرمی بودند ،قهرمانان
داستان خود را در افسردگی و از خودبیگانگی غرق کرده
بودند.
در مقایسه با این روند ،شخصیت های جوان و با استعداد،
سالم و جذاب فیلم «عالم هپروت» دلیل چندانی برای گله
کردن ندارند .به همین خاطر این فیلم خارق العاده است و
حتی درخشش آن در فصل جوایز سینمایی کامال متفاوت
بوده اســت .در اساس یک کمدی رمانتیک است و کمدی
های رمانتیک طبق سلیقه اسکار نیستند.
شوخی ممنوع
آخرین باری که یک کمدی رمانتیک جایزه اســکار را برد
فیلم «آنی هال» در ســال  ۱۹۷۸بود .از آن زمان به بعد

بهترین فیلم های سینمای روسیه؛
غم انگیز مثل داستایوسکی()2

کمدی رمانتیک در موارد انگشت شماری نامزد شده اند.
در سال « ۱۹۹۵چهار عروسی و یک خاکسپاری» در میان
نامزدان بهترین فیلم بود .اگر مفهوم ژانر کمدی رمانتیک
را کمی بازتر کنیم می توان «جری مگوایر» در سال ۱۹۹۷
و «بهتر از این نمی شه» در سال  ۱۹۹۸را هم منظور کرد،
هر چند هیچیک جز شانس های اصلی نبودند.
در دو دهه پس از آن ،اسکار در مجموع فیلم های کمدی
رمانتیک را نادیده گرفته است با وجودیکه در سال ۲۰۱۰
تعداد نامزدان رشته بهترین فیلم به  ۱۰مورد افزایش یافت.
در صحنــه های رقص جذابیت و طنازی که نیمه اول فیلم
را دربرمی گیرد حتی یک گام غلط برداشــته نمی شود.
دیمین شــزل (کارگردان فیلم) میا (با بازی اما استون) را
در نقش زن جوانی عاشــق بازیگری و سب (با بازی رایان
گاسلینگ) را در نقش نوازنده پیانوی جاز به ما معرفی می
کند .در صحنه هــای اول فیلم که هر دو در ترافیک گیر
کرده اند نگاه خصمانــه ای رد و بدل می کنند .به فاصله
کوتاهی میا در یک رستوران مجذوب سب می شود ولی او
به خاطر اخراج از کارش چنان دلخور است که از کنار میا
عبور می کند و در شلوغی خیابان گم می شود.
تا این مرحلــه در یک فیلم کمدی رمانتیک معمولی قرن
بیست و یکمی شــخصت های داستان قاعدتا باید مست
می کردند ،هماغوش می شــدند و بعد هر یک به دوستان
نزدیکشان می گفتند که چه اشتباه خجالت باری مرتکب
شده اند .اما دیمین شزل در اولین صحنه های فیلم شغل
و آرزوهای دو شخصیت اصلی داستان را نشان می دهد.
وقتی که در نهایت با یکدیگر گفتگو می کنند تماشــاچی
برای پذیرش عاشق شدن آنها آماده شده است .و حتی در
آن مقطع نیز سرعت حرکت داستان آرام و همراه با اعتماد
به نفس دلچسبی است.
در صحنه جذابی که در یک مهمانی در اســتخر اتفاق می
افتد ،میا به خاطر نواختن ترانه یک گروه موسیقی دهه ۸۰
به سب طعنه می زند ولی بعد که با یک قطعه فی البداهه
موســیقی جاز می رقصد عالقه او به کنایه زدن به خوبی
منعکس می شــود .بعد از پایان مهمانی ،در هوای گرگ و
میش برای آشنایی بیشتر با یکدیگر قدم می زنند .عالمت
هالیوود در پس زمینه دیده می شود که اشاره ای به عالقه
وافر میا به بازیگری و سینماســت و باالخره منظره رصد
خانه گریفیس مثل بوم نقاشی پدیدار می شود.
(بی بی سی)

با وجود کامیابی وانیا در پیدا کردن خانوادهای جدید،
حسی از درون به او میگفت که هنوز مادر واقعیاش
زنده اســت و باید او را پیدا کند .او پیش از اینکه به
خانواده تازه خود تحویل داده شود ،از یتیمخانه فرار
میکند و به جســتوجوی مادرش میپردازد .آنچه
در ادامه این فیلم شاهد آن خواهیم بود ،بازی موش
و گربهای است که بین صاحب پولپرست یتیمخانه و
وانیا اتفاق میافتد.
وانیا نماد بیگناهی و ایدهآلگرایی یک جامعه است،
که در مقابل اخالقیات رنگورورفته ،و تفکرات سنتی
و محدود قرار میگیرد .برخالف پیشبینیها ،قهرمان
جوان داســتان اراده و زیرکی خود را حفظ میکند.
بیشک ،نام فیلم به شــکل تصادفی انتخاب نشده،
زیرا ســادگی واقعگرایانه آن با کارهــای بزرگانی
همچون روبرتو روســلینی و ویتوریو دســیکا قابل
مقایسه است.
محموله 200
(الکسی باالبانوف)2007 /
اَلکسی باالبانوف ،فیلمهای خود را براساس دورههای
مختلف تاریخی میســازد .فیلــم «محموله »200
شوروی ســال  1984را از نگاه قاچاقچیان شب ،به
تصویر میکشد .باالبانوف تاکید کرده که قصد نداشته
فیلمی در ژانر وحشت بسازد ،اما بیرحمی و خشونت
اعمالشــده در این فیلم ،آن را تا حدی آزاردهنده
کرده است.
در این فیلم ،یک استاد دانشگاه بیخدا و در عین حال
متواضع ،برای دیدار با برادرش ،از شــهر لنینسک به
لنینگراد سفر میکند .بعد از آسیب دیدن اتومبیلش
در طول مســیر ،با زوج جوانی مالقــات میکند .او
درنهایت وارد مزرعه قاچاقچیان میشود.
خارج از مزرعــه ،دختر جوان ربوده میشــود .در
ادامه داستان ،شــاهد روایتهایی از قاچاق ،تجاوز
و قتــل خواهیم بود که باالبانوف آنها را به شــکل
نفرتانگیزی به تصویر کشــیده است .عنوان فیلم
برگرفته از تابوتهایی است که بدن سربازان روسی
کشتهشــده در افغانســتان را در خود جا داده .چه
بهعنوان یک کمدی سیاه یا فیلمی جنایی« ،محموله
 ،»200فیلم خوشساختی است و به شکل استادانهای
هیجانانگیز است.
بازگشت
(آندری زویاگینتسف)2003 /
آندری زویاگینتســف طی نخســتین حضورش در
عرصه فیلمســازی ،با ســاخت روایتــی عرفانی و
موجز ،میراثدار آندری تارکوفســکی لقب گرفت.
داســتانی مبهم و ســمبلیک با مضامینی از انجیل،
فیلم «بازگشت» را به یکی از بهترین فیلمهای تاریخ
سینمای روسیه بدل کرده است.
یــک روز صبح ،ایوان جوان و آندری ناگهان از دیدن
پدرشــان که بیش از یک دهه و بیخبر آنها را ترک
کرده بود ،غافلگیر میشــوند .پدر به آنها پیشنهاد
میدهد که با هم به ماهیگیری بروند .آندری ،پســر
بزرگتر ،از این تجدید دیدار شوقزده است ،اما برادر

نویسنده «هری پاتر» پرقدرتترین چهره سینمایی بریتانیا شد
در فهرســتی از پرقدرتترین چهرههای برتر سینمای
بریتانیا شــامل کنت بارنا تا ادی ردمین و اما واتســون،
جیکی رولینگ در صدر این فهرست قرار گرفت.
این فهرســت که برای تعییــن پرقدرتترین چهرههای
سینمای بریتانیا تهیه شــده دیروز توسط نشریه تایمز
منتشر شد .در این فهرست خانم رولینگ به اتفاق دیوید
هیمن تهیهکننــده مجموعه «هری پاتر» مکان اول را به
خود اختصاص دادهاند.
ایوان دانلیوی تهیه کننده استودیو پاینوود در مکان دوم
این فهرست قرار گرفته است.
فروش ۶میلیارد پوندی مجموعه فیلمهای «هری پاتر» در
طول سالها نشــان دهنده تاثیرگذار بودن این مجموعه

2823

بر سینمای بریتانیا است .فیلم «هیوالهای شگفتانگیز و
زیستگاه آنها» از دیگرفیلمهایی است که سال  ۲۰۱۶در
همان جهان داستانی ساخته و اکران شد.
مکان ســوم این فهرســت در اختیار کریستوفر نوالن
کارگردان برجسته ،نویســنده و تهیهکننده فیلمهایی
چون «دانکرک» و «سرآغاز» است.
اما واتسون از بازیگران فیلم «هری پاتر»در مکان چهارم
این فهرســت جای گرفته و ویل ســارجنت مدیرعامل
کمپانی «فارماستور» در مکان پنجم قرار دارد.
مکان ششــم در اختیار کال نیدهام مدیر عامل ســایت
آیامدیبی و مکان هفتم در اختیار صدیق خان شهردار
لندن است.

2300
هـدف

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

2299

آب ـ آبی ـ آباد ـ باد ـ ابد
ـ باید ـ بید ـ باده ـ بین ـ
بیان ـ بینا ـ ناب ـ بدن ـ
نبی ـ نایب ـ بنا ـ بانی ـ
بنده ـ نباید ـ بن ـ بد.

آتشــگاه ـ ادیان ـ برخورد ـ پوشنده ـ تحدیث ـ ثنویت ـ جاده ـ چکیده ـ
حمید ـ خزانه ـ دلخوش ـ ذلت ـ رسالت ـ زرگر ـ ژولیده ـ سیاح ـ شکارچی
ـ صنویر ـ ضیافت ـ طوطی ـ ظریف ـ عصمت ـ غفلت ـ فرهمند ـ قلمکاری
ـ کنجکاو ـ گریه ـ لطیفه ـ میراث ـ نمناک ـ وقفه ـ هواخواه ـ یک سخن.

 جواب بازی با اعداد

هـ ن د
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ی
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ر
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 بازی با کلمات

2535

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

جواب هدف

جان بویگا از بازیگران جوان «جنگ ستارگان» در مکان
هشتم جای دارد .ریدلی اســکات کارگردان باسابقه در
مکان نهم و ادی ردمین مکان دهم را اشغال کردهاند.
اما واتســون با فیلم «هری پاتر» به شهرت رسید اما پس
از آن موفق شد تا مســیر خود را با نقشهای تاثیرگذار
انتخــاب کند و ادامه دهد .بــازی در نقش دلبر در فیلم
زنده «دیو و دلبر» از محصوالت دیزنی از تجربیات موفق
اوست.
بندیکت کامبربچ بازیگر نقش شــرلوک در مکان بیست
وهشــتم و کنت برانــا بازیگر بزرگ تئاتر و ســینما و
کارگردان مشــهور بریتانیایی در مکان بیست و نهم این
فهرست جای گرفتهاند.
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میزان

حمل

به راحتي مي توانيد از عهده مسئوليت هاي خود بر آييد .شايد ديگران
هم بخواهند كمك كنند بنابراين خيلي مغرور نباشيد.

ثور

می توانید نفس راحتی بکشــید؛ زیرا برای یک بار هم که شده این
سیاره طرفدار شماست .اگر به سختی کار کرده اید مطمئن باشید که
نهایت سعی تان را کرده اید و دیگران را خوشحال می کنید.

جوزا

امروز متوجه می شوید كه پول همه چیز را در زندگی كنترول می كند.
شــاید یك رابطه به خصوص یا همكاری نزدیك در حال تغییر باشد.
الزم اســت كاری را تمام كنید یا سفری را شروع كنید ،اما ستارگان
نشان می دهند كه تجربیات شخصی جدیدی به دست می آوررید كه
البته بد نیست.

سرطان

امروز مســئولیت ها را کنار می گذارید و کمــی تفریح می کنید.
دوســتی شاد و خوشحال کننده داشــتن بهتر از این است که یک
آشپزخانه تمیز داشته باشید .گاهی اوقات خیلی به خودتان سخت
می گیرید و این اص ً
ال خوب نیست.

اسد

سیاره ها این روز را روزی بسیار پرتحرک و پرهیجان ساخته اند به
خصوص زمانی که نگرش شــما از همه نظر موفق از آب در می آید.
شــما آماده اید که کارتان را با سروصدای زیاد و شهامت به انجام
برسانید تا این که محتاط و آرام پیش روید و این شیوه ای است که
مطمئن ًا به نتیجه خواهد رسید وقتی را برای رسیدگی به اوراق مالی
بگذارید و مطمئن شوید که همه چیز به خوبی و آرامی پیش می رود.

عقرب

اگر اخیرا ً از نظر اجتماعی کمتر درخشیده اید امروز جذابیت خاصی
پیدا می کنید .یک رابطه صمیمی استحکام بیشتری پیدا می کند.
بیشترین جذابیت را دارید ،بنابراین اگر می خواهید یاری پیدا نکیند
در خانه بمانید تا کسی شما را نبیند.

قوس

حالت آرام شما ادامه می یابد ،ولی حاال قلب و مغزتان بیشتر با هم
همكاری دارند یكی دو ســال اخیر به نحوی سالهای سختی بوده
اند و شما نیاز دارید كه مدتی توقف كنید و بعضی كارها را به بعد
موكول سازید وگرنه كام َ
ال خود را خسته خواهید كرد.

جدی

اگر با همســرتان در مورد خاصي عدم توافق داريد ،ســياره ها
مسئله شما را حل مي كنند .شما گاه خيلي سرسخت و لجباز مي
شويد مخصوص ًا وقتي اصول اعتقادي شما مورد مخاطره قرار مي
گيرد .ولي در خاتمه اين طور به نظر مي آيد كه شما و همسرتان به
توافق هايي كه به نفع هر دوي شماست ،خواهيد رسيد.

اگر كه از پس كارهای روزمره خسته كننده برآیید ،از هر كار دیگری
كه امروز انجام دهید ،احساس شادی و لذت خواهید كرد از توانایی
ذاتی سازمان دهی خود بیشترین استفاده را كرده و لیستی از تمام
كارهایی كه باید انجام دهید تهیه كنید و از كارهایی شــروع كنید
كه مهم تر هستند .اگر از آن دســته از افراد هستید كه آشپزی را
دوست دارید ،از خواندن كتاب آشپزی مورد عالقه تان در آشپزخانه
و انتخاب تركیبات غذا لذت خواهید برد.

اگر تصمیم دارید امشب کاری برای سرگرمی خودتان انجام دهید
باید حسابی تالش کنید تا به هدفتان برسید .نان خوردن خوردن
در خارج منزل با افراد مورد عالقه فکر خوبی اســت و اگر شانس
بیاورید و تبادل افکار داشته باشید شب بی نظیری را سپری می
کنید.

امروز تمایل دارید اول حرف بزنید بعدا ً فکر کنید و این موضوع به ضررتان
می باشد .حرف هایی را که قول داده اید بیان نکنید ،بازگو می کنید .شاید
هم تعریف از یک نفر به توهین تبدیل شود .از عذرخواهی کردن خجالت
نکشید.

امروز حقیقت ًا ممکن اســت درک کنید که این همان کسی است
که می خواهید به مقدار بسیار زیاد به او نزدیک شوید .به خاطر
داشته که خوشبختی به دلیری ارتباط دارد بنابراین خیلی کم رو
و ترسو نباشید و احساسات خود را بیان کنید.

سنبله

دلو

حوت
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کوچکتر ،برخالف او ،از پدر خشمگین است.
با این وجود ،پســرها همراه پدر راهی میشــوند .با
وجود هیجانی که در دل آنهاست ،تالش بیهوده پدر،
برای گرم و صمیمانه کردن رابطهاش با پسران ،نتیجه
دردناک و ناراحتکننــدهای در پی دارد .ایوان جوان،
دائما به دســت و پای پدر میپیچد و درحالیکه رابطه
بین این سه نفر رو به سردی میرود ،به جزیره مرموز
و اسرارآمیزی میرسند.
پدر نمیتواند جلوی کنجکاوی پســرش را بگیرد و با
او وارد جنگل میشــود .در این حال ،ایوان از سازهای
نهچندان مســتحکم باال میرود ،پدر در حین تالش
برای پایین آوردن او از باالی سازه سقوط میکند .بدن
بیجان پدر به شــکل مصلوب و نمادین ،نقش زمین
میشود.
فیلم «بازگشت» بهعمد ،ســوالهای بیپاسخی را در
ذهن بیننده برجای میگــذارد .هیچکس نمیداند که
پدر ،ناگهــان از کجا آمد و حس رمزآلود فیلم ،بیننده
را وادار میکند که با پسرها همزاتپنداری کنند .این
فیلم تناقضی است استثنایی بین مضمونی شکوهمند،
در مقابل وسعت داســتانی نهچندان عریض .در تاریخ
محترم سینمای روســیه« ،بازگشت» ،بهعنوان فیلمی
کالسیک مدرن به شمار میرود.
نهنگ
(آندری زویاگینتسف)2014 /
برای فیلمســازان روسی ،سانســور همیشه واقعیتی
ناخوشایند بوده .حتی در سال  ،2014قوانین متعصبانه
و مخالف توهین به مقدســات ،آندری زویاگینتسف را
مجبور کرد تا زبــان صریح فیلم را برای پخش خانگی
آن ،تغییر دهــد .موضوع بحثبرانگیــز دیگر فیلم
«نهنگ» ،تمثیلهای سیاسی آشــکار آن از وضعیت
نابســامان جامعه و فســاد ارگانهای دولتی است .با
وجود تمام محدودیتها و مشکالتی که پیش روی آن
بود« ،نهنگ» جایزه شــیر طالیی جشنواره فیلم ونیز
را دریافت کرد و نامزد دریافــت جایزه بهترین فیلم
خارجی آکادمی اسکار شد.
مکانیکی به نــام کولیا ،تالش میکند در یک شــهر
کوچک بنــدری ،مخارج زندگی خــود را تامین کند.
شهردار بیکفایت و عصبیمزاج شهر ،در پی تصاحب
امالک کولیا اســت تا از آن برای خود ،عمارتی مجلل
بســازد .طی مجموعهای از اتفاقات غمانگیز ،کولیا به
این نتیجه میرسد که مقاومت او در برابر این سیستم
بیمار برای حفظ داراییهایش ،بیهوده بوده و درنهایت
نیز او را به جرمی نکرده محکوم میکنند.
فیلم را میتوان تلویحی از روســیه تحت ریاســت
پوتین قلمداد کرد که بیپروایانه ،ارتباط بین حکومت
و کلیســای اُرتودکس را به تصویر میکشــد .اگرچه
کارگردان ،مشکالت حاکم بر جامعه روسیه را با دیدی
جهانی روایت کرده است .طعنههای فیلم ،آنقدر قوی
و تاثیرگذار بود که وزارت فرهنگ اظهار کرد ،از سال
آینده ،مضامین میهنپرســتانه بیــش از پیش ،برای
انتخاب بهترین فیلمهای این حوزه ،مدنظر قرار خواهد
گرفت.

معرفی برندگان جوایز
انجمن کارگردانان آمریکا

دیمین شــزل جایزه برتر انجمن کارگردانان آمریکا را برای
کارگردانی موزیکال «الال لند» از آن خود کرد.
در شــصتونهمین دوره جوایز انجمن کارگردانان آمریکا،
الخاندرو گونزالس ایناریتو که دو ســال گذشته با فیلمهای
«بازگشته از گور» و «بردمن» جایزه برتر مراسم را از آن خود
کرده بود ،دیمین شزل را به عنوان برنده جایزه معرفی کرد.
شزل برای رسیدن به این جایزه گرت دیویس با فیلم «شیر
 ،»Lion /بری جنکینز با فیلــم «مهتاب» ،کنت لونرگان با
فیلم «منچســتر کنار دریا» و دنیس ویلنو با فیلم «ورود» را
پیش رو داشت.
کارگــردان «الال لند» دلیل ســاخت فیلم را بزرگداشــت
دنبالکردن رویاها خوانــد و در این باره گفت« :پیام من در
فیلم این است که رویاهایتان را هر چقدر هم که غیرواقعی
هستند دنبال کنید».
این کارگردان چنــدی پیش جایزه گلــدن گلوب را برای
کارگردانــی «الال لند» دریافت کرد .او عــاوه بر این برای
دریافت جایزه بهترین کارگردانی اســکار نیز نامزد شــده
اســت .جایزه انجمن کارگردانان آمریکا معیار قدرتمندی
برای پیشبینی برنده اسکار بهترین کارگردانی است.
در شــب جوایز انجمن کارگردانان آمریکا استیون زیلیان
جایزه کارگردانی ســریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی را برای
سریال «آن شــب» از آن خود کرد .میگوئل ساپوچنیک نیز
برای کارگردانی یک قســمت از سریال «بازی تاج و تخت»
با عنوان «نبرد حرامزادهها» جایزه کارگردانی ســریال درام
را دریافت کرد .جایزه کارگردانی ســریال کمدی هم به بکی
مارتین کارگردان سریال «معاون رییسجمهور» اهدا شد.
جایزه کارگردانی مستند بلند نیز برای کارگردانی «او.جی :
ساخت آمریکا» به ازرا ادلمن رسید« .او.جی :ساخت آمریکا»
نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم مستند بلند است.
در این مراســم جایزه بهترین کارگردان فیلم اولی به گرت
دیویس کارگردان فیلم «شــیر» اهدا شــد« .شیر» با بازی
دو پتل ،نیکول کیدمن و ســانی پاوار داســتان پسربچهای
هندوســتانی است که در پنج ســالگی از خانوادهاش جدا
میشــود و پس از آن خانوادهای استرالیایی سرپرستی او را
میپذیرند.

حرکت اعتراضی برای حمایت
از کارگردان برنده اسکار
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آلن ترزیان در مراســمی که برای نامزدهای جایزه سزار برپا
شــده بود ،گفت« :آکادمی فنون و هنرهای سینمای فرانسه
تصمیم گرفت امســال مراسم را بدون رییس برگزار کند .ما
ریاســت جوایز سزار را به غیر از رومن پوالنسکی به شخص
دیگری پیشنهاد نکردهایم».
ترزیان جنجال به پا شــده پس از معرفی پوالنســکی برای
ریاست این دوره از جوایز سزار را دلیل این تصمیم آکادمی
عنوان کرد.
رومن پوالنسکی از ســال  ۱۹۷۷به این سو به جرم برقراری
رابطه غیرمشــروع با فردی زیر ســن قانونی تحت تعقیب
سیستم قضایی آمریکا اســت .از این روی انتخاب او برای
ریاست بر جوایز ســزار؛ که بیشتر عنوانی تشریفاتی است،
با اعتراض گسترده هواداران حقوق زنان در فرانسه روبهرو
شد.
کارگردان «پیانیست» پس از این اعتراضها کنارهگیری خود
را از ریاست افتخاری جوایز سزار اعالم کرد.
مراســم اهدای جایزه ســزار که اسکار ســینمای فرانسه
محسوب میشود ،ششم حوت ( ۲۴فبروری) با حضور بزرگان
سینمای فرانسه در پاریس برگزار خواهد شد.

