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 ۱۰بازیگری که به واسطه گریم های حیرت انگیز
خودشان را به هر شکلی در می آورند

صنعت سینما گستردگی بسیاری دارد و مشاغل زیادی در
آن به فعالیت مــی پردازند .از آن جمله می توانیم به صدا
برداری ،فیلم برداری ،جلوه های ویژه و آهنگسازی اشاره
کنیم .اما بدون شک هیچ یک از آن ها به اندازه بازیگران
در معرض دید مردم قرار ندارند .هنرپیشــه ها به واسطه
حضور مستقیم جلوی دوربین ،شهرت زیادی پیدا نموده
و در میان بیننده ها محبوب می شوند .بازیگران در طول
دوران حرفه ای خــود ،نقش های متفاوتی بازی می کنند
و در قالب شــخصیت های مختلف ظاهر می شوند .گریم
برخی از آن ها همواره ثابت است و تغییر چندانی نمی کند.
اما هنرپیشه هایی نیز وجود دارند که در هر نقش ظاهری
کامال متفاوت دارند و می توانند توسط گریم ،به هر شکلی
تبدیل شوند.
ما در این مقاله قصد داریم بازیگرانی که به واســطه گریم
های فوق العاده ،در نقش های بسیار متقاوت و زیاد ظاهر
شده اند را مورد بررسی قرار دهیم .تنوع چهره و گریم آن

ها در فیلم ها شما را شگفت زده خواهد کرد .پیشنهاد می
دهیم به تماشای تصاویر بنشینید و توضیحات را بخوانید.
گری اُلدمن
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«استفن سادنهایم» ،ترانهسرا و آهنگساز تئاتر ،جایزه
ادبی «پن» را از «مریل استریپ» دریافت میکند.
«تئاترمانیا» نوشــت :مرکز «پن» آمریکا نام «استفن
سادنهایم» ،ترانهسرا و آهنگساز برجسته آثار نمایشی
موزیکال ،را به عنوان برنده جایزه «پن/آلن فاوندیشن»
معرفی کرد.
همچنین اعالم شده او طی مراسمی که روز  ۲۵آپریل
در مــوزه تاریخ طبیعی آمریــکا در نیویورک برگزار
میشود ،جایزه خود را از دســتان «مریل استریپ»،
هنرپیشه سرشناس برنده اسکار ،دریافت میکند.
«در دل جنگل» نام یکی از آثار نمایش موزیکالی است
که «سادنهایم» آهنگســازی آن را بر عهده داشته و
«مریل استریپ» در سال  ۲۰۱۴در فیلم «جادوگر» که
اقتباس ســینمایی از این اثر است ،ایفای نقش کرده
است.
با این تفاسیر به نظر میرســد داستان اعطای جایزه
نوبل ادبیات به «باب دیلن» که ترانهســرا و خواننده
مطرحی است ،دوباره تکرار شده است.
جایزه «پن/آلن فاوندیشــن» یکی از مجموعه جوایز
مرکز «پن» است که ســاالنه به نویسنده برجستهای
تعلق میگیرد که با ســرکوب در هــر نوعی ،مبارزه
کرده و بهترین نوع انســانیت را در آثارش به تصویر

تجلیل از «مل بروکس»
در جوایز «بفتا»

نویسنده مطرح کانادایی درگذشت

«ریچارد بــی .رایت» نویســنده کانادایی رمان «کالرا
کالن» از دنیا رفت.
«گلوب اند میل» نوشــت« :ریچارد رایت» نویســنده
کانادایــی که با رمان «کالرا کاالن» موفق شــد جوایز
«گیلــر»« ،گاورنر جنرال» و «تریلیــوم» را از آن خود
کند ،در سن  ۷۹سالگی درگذشت.
«آیریس تاپهولم» از انتشــارت «هارپر کالینز» کانادا
که پنج رمان «رایــت» را چاپ کرده ،درباره او گفت :او
نویسندهای در سطح جهانی بود که پرترههای دقیقش
از انســانهای معمولی و مخصوصا زنان ،استانداردی را
در ادبیات کانادایی پایهریزی کرد.
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«کالرا کاالن» معروفترین رمان این نویسنده است که
ســال  ۲۰۰۱به چاپ رسید .این کتاب داستان دو خواهر
به نامهای «کالرا» و «نــورا» را روایت میکند که اولی
عاشق شعر و شاعری است و یک معلم مدرسه میشود
و دومی که کوچکتر است ،به نیویورک میرود و ستاره
برنامههای رادیویی میشود.
این رمان عــاوه بر اینکــه جوایز «گیلــر» کانادا،
«گاورنر جنرال» و «تریلیوم» را برای نویســندهاش به
ارمغان آورد ،فروش باالیی هم داشــت و موفقیت مالی
چشمگیری برای «رایت» رقم زد.
«ریچارد رایت» پس از اینکه ســالها در حوزه انتشار
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هـدف

کتاب و ویراستاری فعالیت داشت ،به رماننویسی روی
آورد .او بیش از  ۳۰ســال به نویسندگی ادامه داد و در
کل  ۱۵رمان نوشــت .اولین کتاب این نویسنده متولد
 ،۱۹۳۷در ســال  ۱۹۶۵در حوزه ادبیات کودک منتشر
شد.
این نویسنده کانادایی اولین رمان خود را در سال ۱۹۷۰
با عنوان «مرد آخــر هفته» روانه بازار کرد .او همچنین
در کالج و دبیرستان هم تدریس میکرد .همچنین رمان
«عصر آرزو» از دیگر کارهای موفــق «ریچارد رایت»
است که در ســال  ۱۹۹۵منتشر و نامزد دریافت جوایز
«گیلر» و «گاورنر جنرال» شد.

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

سیب ـ بس ـ سبا ـ بسیار
ـ لباس ـ لب ـ بال ـ بال ـ
کابل ـ کبر ـ اکبر ـ کبرا ـ
کبیر ـ بیک ـ برای ـ بار ـ
ابر ـ رب ـ باک ـ کسب ـ
کاسب ـ بالک.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

 بازی با کلمات
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آویختن ـ اساطیر ـ بشقاب ـ پوستین ـ تخفیف ـ ثعبان ـ جویبار ـ چوپان
ـ حکیم ـ خسران ـ دامداری ـ ذکاوت ـ روح اهلل ـ زیارت ـ ژنده ـ سبحان
ـ شــفاعت ـ صالحیت ـ ضعیف ـ طایفه ـ ظلمــت ـ عصرانه ـ غمفزا ـ
فرصت ـ قدر ـ کتاب ـ گزند ـ لطف ـ متعلم ـ نثار ـ هاله ـ وحدت ـ یخن.

ن
2301

آکادمی هنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا (بفتا)
جایزه یک عمر دستاورد هنری سال  ۲۰۱۷را به «مل
بروکس» تقدیم میکند.
«گاردین» نوشــت« :مل بروکــس» بازیگر کمدی و
کارگردان سرشــناس به پاس «فعالیتهای برجسته
و استثنایی خود در ســینما» به عنوان برنده امسال
جایزه یک عمر دستاورد هنری «بفتا» شد.
این جایزه پیشتــر به «آلفرد هیچــکاک»« ،هلن
میرن»« ،ســیدنی پورتیه» و «مایک لی» اعطا شده
بود.

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.
 10 کلمه :خوب
 20 کلمه :متوسط
 31 کلمه :عالی
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میزان

حمل

امروز بيشــتر تخيلي هســتيد و حقيقت را ناديده ميگيريد .تازه
توانستهايد اتفاقات هيجان انگيز چند روز اخير را هضم كنيد .پيش
از آنكه خودتان را از لحاظ روحي درگير كنيد كمي فكر كنيد.

ثور

موقت ًا حســاس و زود رنج هستید ممکن اســت در محل کار این
خصوصیــات بیش از حد بروز کند .بنابرایــن کارهای مهم را انجام
دهید و بقیه را برای روزهای دیگر بگذارید .اگر بیش از حد کار کنید
خود را بیمار می کنید.

جوزا

افرادي كه با شــما در محل كار رقابت دارند از هر فرصتي استفاده
ميكنند تا موقعيت شــما را خراب كنند .واقع ًا الزم است تا جزئيات
را بررسي كنيد و از انرژيهايتان استفاده كنيد سعي كنيد راه حل
امني پيدا كنيد .ستارگان در رابطه با مشكالت عشقي شما فرصتي
ميدهند تا با موفقيت آنها را حل كنيد.

سرطان

اگر هنوز در کاری مشکلی دارید ناراحت نباشید از آنجایی که عطارد
به حالت طبیعی بر میگردد همه چیز درســت میشود .البته هنوز
کارهایی دارید که به توجه شما نیاز دارند .اما حداقل کاغذ بازیهای
اداری به اتمام میرسند.

اسد

امروز قادر خواهید بود که هرگونه نابساماني و آشفتگي را سروسامان
داده و به حالت عادي بازگردانيد و اگر نسبت به كسي نااميد شدهايد،
پيشنهاد ميكنم كه همه چيز را از اول شروع كنيد.

سنبله

مشکالتی که اخیرا ًدر خانه با آن روبرو شده اید ،حل میشوند .اگر در انتظار
شنیدن خبری هستید به زودی این خبر را میگیرید.

اگر با شخصی عدم تفاهم بر سر مطلبی داشتید اکنون میتوانید
آن اختالفات را حل کنید .همچنین هر بسته یا نامهای که گم شده
را جســتجو کنید و یا شانس این را دارید که بفهمید چه بالیی بر
سر آنها آمده است .اگر اخیرا ً چیزی را گم کردهاید ،در این زمان
میتوانید آن را پیدا کنید.

عقرب

سرعت زندگیتان افزایش پیدا میکند .اگر با یک نفر آشنا شدید
که از نظر مادی برای شما سودمند است حتم ًا او را از دست ندهید.
سیارات هر روز چنین شانسی را به شما نمیدهند.

قوس

امروز همه چيز خيلي به نرمي و آرامي پيش خواهد رفت .ممكن
است مسايل شلوغ و پر دردسر شوند ،ولي حداقل همه چيز طبق
برنامه پيش ميرود .ولي سعي كنيد بار زيادي را به دوش نگيريد و
اميد داشته باشيد كه همه چيز به خوبي پيش برود.

جدی

امروز ميتوانيد نفس راحتي بكشــيد .موانعي كه بر سر راهتان
وجود داشــت كم كم از بين ميرود و حتي به راحتي به اين طرف
و آن طرف مســافرت ميكنيد .البته ،شــايد همه اينها فقط از
ذهنتان باشد ،اما مهم نيست كه حقيقت آن چه باشد .چيزي كه
مهم است مجددا ً احساس رضايت و شادي ميكنيد.

دلو

امروز کمتر پیش میآید کسی چیزی بگوید که شما را ناراحت کند.
اگر به تمام حرفها و مسایل اطرافتان توجه کنید موضوعاتی به
دســت میآورید که میتوانید به آنها فکر کنید .همچنین متوجه
خواهید شد که الزم است در زندگیتان تغییراتی ایجاد کنید.

حوت

از درســت و غلط بودن كارها با خبريد .در خانه در مورد مسئله
مهمــي صحبت ميكنيد .اگر ديگــران تمايلي به صحبت كردن
نداشته باشند بايد خودتان به تنهايي كارها را مرتب كنيد .در اين
موقع ميتوانيد راحت بخوابيد.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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کشیده اســت .این جایزه پیش از «ســادنهایم» ۸۶
ساله به نویسندگانی چون «جی.کی رولینگ» و «تونی
موریسون» اعطا شده است.
«ســادنهایم» آمریکایی بیش از شــش دهه در حوزه
هنری فعالیت داشته و هشت جایزه «تونی» ،یک جایزه
«پولیتزر» ،هشــت «گرمی» ،یک جایزه اسکار و مدال
آزادی ریاستجمهوری آمریکا را در کارنامهاش به ثبت
رسانده است.
«اتفاق خندهداری که در راه فوروم افتاد»« ،دورهگرد»،
«داستان وست ســاید»« ،موسیقی یک شب کوچک»،
«احمقها»« ،ســویینی تاد»« ،ترورها» و «یکشنبه در
پارک با جورج» از جمله کارهای او هستند.
«اندرو ســولومون» رئیس «پن» آمریکا درباره انتخاب
برنده امسال گفت :او اولین ترانهسرا و آهنگسازی است
که این جایزه را دریافت میکنــد .این جایزه پرداخت
دقیق او به شخصیت انسان را مورد توجه قرار میدهد.
حمایت او از نسل جدید نویسندهها ،او را به یک شهروند
ادبی درجه یک تبدیل کرده است.
«ســادنهایم» در حال حاضر با «دیوید ایوز» روی یک
تئاتر موزیــکال جدید کار میکند .این اثر نمایشــی
برگرفته از دو فیلم از آثار «لوییس بونوئل» ،فیلمســاز
سوررئال اسپانیایی ،است.
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قلعه را در خانه  H 3حرکت دهید.
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B
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«بروکــس» طی چند دهــه فعالیت هنــر خود ،در
فیلمهای کمدی موفق بسیاری حضور داشته که از آن
میان میتوان به «تهیهکنندهها» ۱۲« ،صندلی»« ،بوی
گند زندگی»« ،تاریخ جهان»« ،زینهای شــعلهور» و
«فرانکشــتاین جوان» اشاره کرد .او کمپانی «بروکس
فیلمز» را راهاندازی کرده که تولیدکننده آثاری چون
«مرد فیلنما» و «پرواز دیوید کاپرفیلد» بوده است.
«بروکس»  ۹۰ســاله روز  ۱۲فبروری در مراسم اعطای
جوایز هنری آکادمی هنرهای ســینمایی و تلویزیونی
بریتانیا ،جایزه خود را دریافت میکند.

رابطه «اپرا وینفری»
و شاهکار نقاشی
 ۱۵۰میلیون دالری

دو روز پیش مشخص شد که یکی از مشهورترین نقاشیهای
«گوســتاو کلیمت» کــه  ۱۵۰میلیون دالــر در یک حراجی
آن «اپرا وینفری» مجری سرشــناس
به فروش رســیده ،از ِ
تلویزیون بوده است.
«تایم» نوشــت:پرتره «اَدل بلوخ ـ باوئــر دو» که دومین اثر
مشهور «گوستاو کلیمت» اتریشــی محسوب میشود ،روز
هشــتم فوریه به قیمت  ۱۵۰میلیون دالر چوب حراج خورد
آن «اپرا
و مشــخص شد طی  ۱۰سال گذشــته این نقاشی از ِ
وینفری» مجری ،بازیگر ،تهیهکننده و تولیدکننده باسابقه و
مطرح آمریکایی بوده است.
پرتــره «اَدل بلوخ ـ باوئر دو» پس از پرتره «اَدل بلوخ ـ باوئر
یک» که به رنگ طالیی کشــیده شــده ،شناختهشدهترین
نقاشــی «کلیمت» هنرمند اتریشی است« .وینفری» که زنی
بسیار ثروتمند است ،این اثر هنری را در سال  ۲۰۰۶به قیمت
 ۸۷میلیون و  ۹۰۰هزار دالر در حراجی «کریستی» از آن خود
کرد .حاال این تابلوی  ۵۴در  ۵۴ســانتیمتری به قیمت ۱۵۰
میلیون دالر به یک مجموعهدار چینی فروخته شده است.
«وینفری» به پول این نقاشی رنگ و روغن هیچ نیازی ندارد.
براساس گزارش ساالنه مجله «فوربز» ،ثروت او در حال حاضر
دو میلیــارد و  ۹۰۰میلیون دالر اســت .آنچه او را جذب این
نقاشــی کرده ،ذوق هنری او و عالقهاش به داستان پشت این
اثر است.
«اَدل بلوخ ـ باوئر» در واقع همســر ویَنی «فردینان بلوخ ـ
باوئر» صنعتگر شکر بود .او تنها زنی است که «کلیمت» دوبار
پرتره او را کشــید« .ادل» زنی هنردوست بود و از دوستان
نزدیک و حامیان این نقاش اتریشــی به حســاب میآمد .او
رئیس سالن بانوان وین بود.
«وینفــری» اولین هنرمند زن سیاهپوســت اســت که در
رســانههای آمریکایی به شهرت رســید .او حتما داستان
مقاومتهــای «ادل» که زنی یهــودی در وین بود و به خاطر
جنسیت و مذهبش طرد میشــد ،را شنیده است« .اپرا» هم
مثل «ادل» در جامعه خود یک بیگانه بود که از صفر شــروع
کرد ،به مبارزه ادامه داد و سرانجام موفق شد.
«کلیمت» پرتره «اَدل بلوخ ـ باوئــر یک» طالییرنگ را در
ســال  ۱۹۰۷خلق کرد .این نقاشی نمادی شد برای آغاز قرن
جدید .این نقاشی که به عنوان نمادی از مقاومت هم شناخته
میشود ،توســط نیروهای نازی از همسر «الن» دزدیده شد و
بعد از اتمام جنگ جهانی ،اتریشیها از استرداد آن خودداری
کردند .فیلمی به نام «بانوی طالیی« هم داستان شاهکار هنری
«کلیمت» را روایت کرد کــه «هلن میرن» در نقش اصلی آن
ظاهر شد.
«گوســتاو کلیمت» نقــاش نمادگرای اتریشــی و یکی از
برجســتهترین اعضای «آرت نوو»ی وین بــود که در ژانویه
 ۱۸۶۲به دنیا آمد .او در زمینههای نقاشی ،نقاشیهای دیواری،
طراحی و کارهای هنری دیگر ســرآمد بود .بسیاری از آثار او
در نگارخانه « »Vienna Secessionنگهداری میشــوند.
این نقاش معروف اتریشــی در سال  ۱۹۱۸در سن  ۵۵سالگی
درگذشت.

