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اسکار  :۲۰۱۷نامزدهای بهترین بازیگر زن

کشف تنها فیلم موجود از
«مارسل پروست»

یک پروفسور کانادایی موفق شده تنها تصویر متحرک
موجود از «مارسل پروست» نویسنده برجسته فرانسوی
را در یک فیلم عروسی پیدا کند.
«گاردین» نوشت :یک استاد دانشگاه کانادایی موفق به
کشف تنها تصویر متحرک موجود از «مارسل پروست»
در فیلم عروســی دختر یکی از دوســتان نزدیک این
نویسنده شده است.
این فیلم سیاه و سفید متعلق به سال  ۱۹۰۴است و مراسم
عروسی دختر «کنتس گروفول» را که یکی از دوستان
نزدیک «پروســت» بوده نشــان میدهد« .گروفول»
الهامبخش «پروســت» برای خلق شخصیت «اوریان دو
گورمانت» در رمان «در جستوجوی زمان از دسترفته»
است.
«پروســت» در این فیلم ،مردی بین  ۳۰تا  ۴۰ســال ،با
ســبیلی مرتب ،کالهی لبهدار و کت و شلوار رسمی به
رنگ طوسی اســت که از پلهها پایین میآید .در حالی
که اکثر مهمانان دیگر عروســی دو به دو از پلهها پایین
میآیند ،او در این فیلم تنها دیده میشود.
«ژان پیر سیروا تران» استاد دانشگاه «الوال» کبک که
این فیلم را در مرکز ســینمای ملی پاریس پیدا کرده،
معتقد اســت این تنها تصویر متحــرک موجود از این
نویسنده مطرح محسوب میشود.
«لوک فرس» کارگــردان فیلم «مــروری بر مطالعات
پروستی» نیز هیچ شکی ندارد که این تصویر نویسنده
«در جســتوجوی زمان از دسترفته» است که در این
فیلم دیده میشود.
«فرس» در اینباره به نشــریه «لو پوئن» گفت :ما تمام
جزئیات زندگی «پروســت» را میدانیم .ما از چندین
منبع مطلعایم که «پروســت» طی آن سالها یک کاله
لبهدار و کت و شلواری طوسی میپوشیده است .خیلی
تکاندهنده است که بگوییم ما اولین افرادی هستیم که
پس از همعصران او ،میتوانیم او را ببینیم .البته بهتر بود
اگر او کمی آرامتر از پلهها پایین میآمد!

پرفســور «ژان ایــو ـ تدیــه» از دیگر کارشناســان
پروستشناسی ،در اینباره گفت :من همیشه فکر میکردم
باالخره او را در فیلمهای خبری خواهم دید .شکل صورت
ن مشخصات با
او ،نوع تقریبی لباس پوشیدنش و همه ای 
او تطابق دارد و این شباهت به نظر قانعکننده میآید .به
نظر من این کشف خیلی تأثیرگذار است چون «پروست»
همیشه رابطه پیچیدهای با تصاویر متحرک داشت.
او ادامه داد :خیلی تعجبآور اســت کــه پیش از این،
هیچکس به فکر این نیفتاده بود که در آرشــیو فیلمهای
خانواده «گروفول» به دنبال تصویر «پروست» بگردد ...این
نشان میدهد امکان کشف چیزهای جدیدتر نیز ممکن
است.
«مارسل پروست» سال  ۱۹۲۲در سن  ۵۱سالگی درگذشت.
«در جستوجوی زمان از دسترفته» مشهورترین اثر او
بود که بین سالهای  ۱۹۱۳و  ۱۹۲۷در هفت جلد منتشر
شد.
«پروست» در ســال  ۱۹۸۲وارد عرصه فعالیتهای ادبی
جدی شد و همکاریاش را با نشری ه « »Banqunetآغاز
کرد .در سال  ۱۸۹۶در  ۲۵سالگی اولین اثر خود را بهنام
«لذتها و روزها» منتشر کرد .اولین شاهکار «پروست»،
«طرف خان ه سوان» بود که اولین قسمت از اثر هفتگانه
«در جستوجوی زمان از دسترفته» را تشکیل میداد و
در دسامبر  ۱۹۱۳منتشر شد.
این نویسنده فرانســوی در عرص ه نویسندگی از افرادی
چون «گوستاو فلوبر»« ،فئودور داستایوفسکی»« ،جورج
الیوت» و «لئو تولستوی» الهام میگرفت و «گراهام گرین»
او را بزرگترین نویسند ه قرن بیستم نامید.
اکثر آثار «پروست» بعد از مرگش به چاپ رسیدند؛ رمان
«اسیر» در ســال  ،۱۹۲۳رمان «زندانی» در سال ،۱۹۲۵
«زمان بازیافته» در ســال « ،۱۹۲۷ژان سنتوی» در سال
 ۱۹۵۲و اثر ناتمام «علیه سنت بوو» در سال  ۱۹۵۳منتشر
شدند .این نویسنده در سال  ۱۹۱۸جایز ه ادبی «گنکور»
فرانسه را کسب کرد.

در ایــن مطلب نامزدهای جایــزه بهترین بازیگر زن در
هشتاد و نهمین دوره اسکار را مرور میکنیم .این مراسم
روز یکشنبه  ۲۶فبروری  ۸( ۲۰۱۷حوت) در لسآنجلس
برگزار میشود.

به بازداشــت این زوج و در نهایت تبعیــد آنها از ایالت
ویرجینیا منجر میشود.
سابقه در اسکار :هیچگاه نامزد نشده است.
نظر منتقدان« :وقتی چشــمان نافذش که معموال رو به
پایین است برای مقابله با جهانی که نیازمند تغییر است،
باال میآید ،نگاهش تکاندهنده اســت .بیپیرایگی نافذ
در بازیگری روث نگا نفسگیر اســت( ».مجله رولینگ
استون)

ایزابل اوپر ۶۳ ،ساله
برای بازی در فیلم «او»
شــخصیت او در فیلم :نقش میشله لهبالنک رییس یک
شرکت تولید بازیهای کامپیوتری را بازی میکند که در
منزلش به او تجاوز میشود.
سابقه در اسکار :هیچگاه نامزد نشده است.
نظر منتقدان :ایزابل اوپر با ارائه نقشــی سرشار از خشم
آمرانه بیننده را میخکوب میکنــد ،تا حدی که ممکن
اســت او را پس بزنیم .فیلم با جســارت تمام او را نه به
عنوان قربانی بلکه به عنوان تلفات دنیایی ارائه میدهد
که خود او بخشــی از آن و یا حتی مکمل آن اســت».
(روزنامه گاردین)

ناتالی پورتمن ۳۵ ،ساله
برای بازی در فیلم «جکی»
شخصیت او در فیلم :او نقش جکی کندی همسر پرزیدنت
جان اف کندی را بازی میکند که در سال  ۱۹۶۳ترور شد.
سابقه در اســکار :ناتالی پورتمن در سال  ۲۰۱۱به خاطر
فیلم «قوی ســیاه» جایزه بهترین بازیگر زن نقش اصلی
را گرفت و در ســال  ۲۰۱۵برای بازی در فیلم «نزدیکتر»
نامزد بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد.
نظر منتقدان»:بازی پیچیده ناتالی پورتمن در این فیلم
ممکن اســت نقشآفرینی او برای فیلم قوی ســیاه را
تحتالشعاع قرار دهد و به بزرگترین دستاورد بازیگری
او بدل کشود( ».ورایتی)

روث نگا ۳۵ ،ساله
برای بازی در فیلم «الوینگ»
شــخصیت او در فیلم :زن سیاهپوســتی به نام میلدرد
الوینگ که ازدواجش با مرد سفید پوستی به نام ریچارد
الوینگ (با بازی جوئــل اجرتون) در دهه پنجاه میالدی

اما استون ۲۸ ،ساله

برای بازی در فیلم «عالم هپروت» (الاللند)
شخصیت او در فیلم :نقش میا دوالن ،زن جوانی را بازی
میکند که در شــهر لس آنجلس زندگی میکند و آرزو
دارد بازیگر شود.
سابقه در اسکار :در ســال  ۲۰۱۵به خاطر بازی در فیلم
«بردمن» در رشته بهترین بازیگر زن نقش مکمل نامزد
شد.
نظــر منتقدان»:این بهترین مقطــع از کار حرفه ای اما
استون است که نقش خود را به عنوان زن سرگشتهای که
عاشق هنرپیشه شدن است واقع گرایانه و جسورانه ایفا
میکند و بعد در قالب میا که زندگی واقعی اوست با وقار
به سفرش ادامه میدهد( ».سینما بلند)

مریل استریپ  ۶۷ساله
برای بازی در فیلم «فلورانس فاستر جنکینز»
شخصیت او در فیلم :نقش فلورانس فاستر جنکینز زنی
نیویورکی را بازی میکند که ثروت فراوانی به ارث برده
و با وجود صدای ناهنجارش آرزو دارد خواننده اپرا شود.
ســوابق در اسکار :مریل اســتریپ تاکنون  ۱۹بار نامزد
دریافت جایزه اســکار شــده ،دوبار به خاطر بازی در
فیلمهــای «بانوی آهنین» ( )۲۰۱۲و «انتخاب ســوفی»
( )۱۹۸۳جایزه بهترین بازیگر زن و به خاطر بازی در فیلم
«کریمر علیه کریمــر» ( )۱۹۸۰جایزه بهترین بازیگر زن
نقش مکمل را برده است.
نظر منتقدان»:خانم استریپ نشــاط آور و هنگامی که
میخواند واقعا بامزه اســت و در تمام مــدت ،بازی او
جســورانه ولی در عین حال کامال باورکردنی اســت».
(نیویورک تایمز)

اجرای الیو اکشن نقش سیمبا در «شیرشاه»
بار دیگر با کمپانی دیزنی همراه شده تا نسخه الیو اکشن
«شیرشاه» را بسازد .فیلم ســال « ۱۹۹۴شیرشاه» یکی
از بزرگترین فیلم های انیمیشــن تاریخ سینماســت و
توانسته از آن زمان تا به حال  ۹۶۸٫۸میلیون دالر فروش
کند .این فیلم موفق به کســب دو جایزه اسکار بهترین
آهنگ اوریجینال بــرای «Can You Feel the Love
 »Tonightو همچنین موزیک متن اوریجینال شد که هر
دو اثر هانس زیمر بود.
در عین حال« ،کتاب جنگل» هم فیلم موفق و پرفروشی
بود و توانست بعد از روی پرده رفتن در ماه آوریل گذشته،
 ۹۶۵٫۸میلیون دالر در باکس آفیس جهانی بفروشد .از
دیگر فیلم های الیو اکشــن دیزنی که بر پایه فیلم های
انیمیشــن نمادین گذشته ساخته شــده اند می توان به
«شریر»« ،سیندرال» و «دیو دلبر» سال آینده اشاره کرد
که در آن اما واستون نقش دلبر را بازی می کند.
در نسخه الیو اکشن «شیرشاه» جف نیتنسون مسئولیت
نوشــتن فیلمنامه را بر عهده دارد که به عنوان یکی از

ستاره و خالق ســریال «آتالنتا» در نسخه غیرانیمیشنی
یکی از محبوب ترین انیمیشــن های تاریخ سینما ،کنار
یکی از صداپیشگان اصلی آن نقش آفرینی می کند.
دونالد گالور ستاره و خالق ســریال «آتالنتا» در نسخه
الیو اکشن فیلم «شیرشاه» کمپانی دیزنی نقش شخصیت
سیمبا را ایفا خواهد کرد.
جان فاورو کارگردان «شیرشــاه» روز جمعه این خبر را
اعالم کرد و با فالوئرهای توییتری اش به اشتراک گذاشت.
او عکسی از گالور را منتشر کرد و نوشت« :خیلی منتظرم
پادشاه شوم# .سیمبا»
او همچنین در توییتی دیگر اعالم کرد که جیمز ارل جونز
یک بار دیگر نقش موفاســا را ایفا خواهد کرد .موفاســا
پدر ســیمبا اســت و ارل جونز در فیلم انیمیشن اصلی
«شیرشاه» ســال  ۱۹۹۴مسئولیت صداپیشگی این نقش
را بر عهده داشــت .فاورو عکسی از او گذاشت و نوشت:
«مشتاق کار کردن با این افسانه هستم# .موفاسا»
بعد از موفقیت فیلم «کتاب جنگل» فاورو ،این کارگردان
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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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 20 کلمه :عالی
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ـ غریب ـ غبــار ـ باغ ـ
غراب ـ بغل ـ غیب ـ غایب
ـ غالمی ـ غالب ـ بلیغ ـ
بالغ.
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الله ـ میالن ـ نقره ـ وانگهی ـ همشیره ـ یاس.
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میزان

حمل

زمانی که احســاس میکنید حوصله کافی دارید ،سعی کنید به
مسایل مالی و اوراق رسمی خود رسیدگی کنید .در هر حال شما
همیشــه حوصله و انرژی چنین کارهایــی را ندارید و اگر با خود
صادق باشید ،میبینید که همیشه بهانهای میتراشید

نمي توانيد ديگران را ببخشــيد اما دوست داريد توهين ديگران را
خوشي حال بپردازيد.
فراموش كنيد .گذشته را فراموش كنيد و به
ِ
سعي كنيد به نيازها و خواسته هاي خودتان توجه كنيد.

عقرب

دیگران را نصیحت کنید تا گذشــته را فراموش کنند و بهتر است از
تجربیاتی که به دست آوردهاند درس بگیرند اکنون زمانی است که
خودتان باید به این نصیحت گــوش کنید؛ زیرا با این کار میتوانید
زندگی کاملتر و سادهتری را بسازید.

قوس

ثور

جوزا

امروز فوقالعاده شــاد ،پذيرا و رمانتيك هســتيد .در محل كارتان
ايده هاي خالق و خوبي داريد كه بايد دنبال شــوند ،با وجودي كه
خصوصيت اخالقي شما بر مسایل مادي تأكيد دارد ،از نظر احساسي
امروز ،روز جالبي است.

سرطان

انرژی زیــادی دارید و تمایل دارید در ایــن حالت بمانید اما اگر
مجبور باشید در جایی برای مدت طوالنی بمانید انرژیتان از بین
میرود سعی کنید فعال باشــید و از انرژیتان بهره ببرید وگرنه
دست به کارهای خطرناک میزنید بنابراین مراقب باشید.

شما قطع ًا هر بار كه با چالشي روبرو ميشويد بسيار لذت ميبريد،
و بسيار در اين كار توانائيد و بيشتر اوقات قادريد همه چير را به
نفع خود بچرخانيد .شــما از ميان اين همه تغيير و تحولي كه در
اطراف شما دارد صورت ميگيرد قويتر و عاقلتر بيرون آمدهايد.
كاري كه حاال بايد انجام دهيد اين اســت كه همه محكم كاريها
را بكنيد و نواقص را برطرف كنيد تا زمينه ديد خود را وســعت
بخشيد و بتوانيد خالقتر و فعالتر شويد.

زمانی که انتظار هیچ تغییــری را ندارید ،این فرصت در اختیارتان
میباشد .امروز فرصت دارید تا کارهای جدیدی را در زندگی انجام
دهید .اگر در رابطه با دوستی با مشکل روبرو شدید میتوانید همه
چیز را از اول شروع کنید.

جدی

امروز روز ديگري است كه مسایل مالي در ذهنتان جا دارد ،ولي در
حال حاضر شما بيشتر به پسانداز كردن پول عالقهمنديد تا به خرج
كردن آن .بهتر نيســت كه از نصيحت كسي استفاده كنيد و ببينيد
كه آيا راه درســت را در پيش گرفتهايد و يا اين كه چگونه ميشود
بهترين استفاده را از پولتان بكنيد؟!

دلو

مهم است که امروز با تمام کارهایی که باید انجام دهید با جدیت روبرو
شوید .حتی اگر الزم باشد از قدرت فوالدین خودتان کام ً
ال استفاده
کنید .اگر وسیلهای برای منزل میخواهید با دقت به اجناس فروشگاه
نگاه کنید؛ زیرا امروز برای معامله چشمان خوبی دارید.

دوست دارید با دوستان و آشنایان معاشرت کنید .میتوانید روابط
دوستانه جدیدتری ایجاد کنید .اگر مدتهاست که با یکی از دوستان
که از شما دور اســت ارتباط نداشتهاید امروز با او تماس بگیرید .از
اینکه صدای شما را بشنوند خوشحال می شوند.

یک دوســت یا همکار به نظر میرسد که قصد دارد روحیه شما
را افســرده کند .بنابراین به آنها اجاز ندهید .شما آموختهاید که
چطور با حسد مقابله کنید .به خصوص در محل کار در سالهای
اخیر و حاال شــما میدانید که این شغل شــما نیست که همه
احساس امنیت کنند.

اسد

سنبله

امروز ديدگاهي مثبت و پرانرژي وجــود دارد و هر چيزي را كه
بخواهيد ميتوانيد به دســت آوريد .اما گاهــي اوقات به دليل
شــخصي ،از اين كه كاري را به ديگــران تحميل كنيد ،خجالت
ميكشيد.

حوت
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بهترین و نقطه اوج فیلم های انیمیشن دیزنی به حساب
می آید.
ماه پاییز گذشته ،کمپانی مارول فاورو را به خدمت گرفت
تا به دنیای ســینماتیک مارول بازگردد و در فیلم «مرد
عنکبوتی :بازگشــت به خانه» نقش هَپی هوگان را بازی
کند .از سوی دیگر ،گالور هم اخیرا یک نقش بسیار بزرگ
دیگر به دســت آورد و قرار اســت در اسپین آف جدید
«جنگ ســتارگان» با تمرکز روی شخصیت هان سولو،
نقش الندو کالریسیان را بازی کند.
د رپ در ماه آگوســت گزارش داده بود که فیلمســازان
دنبال انتخاب کردن یک الندوی جوان که میان هواداران
محبوب است ،هستند .شخصیت الندو بسیار هوادار دارد
و تا به حال در فیلم هــای «امپراتوری حمله می کند» و
«بازگشت جدای» حضور داشته اســت .در فیلم اصلی،
بیلی دی ویلیامز نقش الندو را بــازی کرده بود و او این
نقش را در اپیزودهای «شورشــیان جنگ ستارگان» و
«گستره احمق ها» و «حمله به لوتال» هم ایفا کرده بود.

کشف طراحی «رامبراند»
پس از  ۲۵۰سال

یک اثر نقاشــی از «رامبراند ون ریجــن» هنرمند بزرگ
هانلدی که  ۲۵۰ســال در یک موزه بهعنوان طراحی یک
نقاش آلمانی برچسب خورده بود ،شناسایی شد.
«سیانان» نوشــت :طرحی از یک سگ که به مدت ۲۵۰
سال در موزه «هرزوگ آنتون اُلریش» براونشوایگ آلمان
نگهداری میشــد ،در حقیقت اثری اســت از «رامبراند»
هنرمند هانلدی بود.
اولینبار پروفســور «توماس دورینــگ» مدیر موزه ،دو
ســال پیش در جریان دستهبندی آرشیو دیجیتال  ۱۰هزار
طراحی این موزه ،به اصالت این اثر شک کرد .او در اینباره
گفت :این طراحی چند دهه با نام « Johann Melchior
 »Roosنمایش داده میشــد .بنابراین فکر اینکه ممکن
است مال «رامبراند» باشد ،هرگز در نظر گرفته نمیشد.
چند نفر از کارشناسان هنر «رامبراند» پس از بررسیهای
مختلف به این نتیجه رسیدند که این طراحی با مشخصاتی
که دارد ،بیشک توســط «رامبراند» خلق شده است .این
ســگ شباهت زیادی با ســگ دیگری دارد که در تابلوی
«نگهبان شب» این هنرمند تصویر شده است.
این طراحی ســگ از ماه آپریل با نــام اصلی نقاشاش در
موزه «هرزوگ آنتون الریش» بهنمایش درمیآید.
«رامبراند» نقاش هالندی در ســال  ۱۶۰۶در شهر لیدن به
دنیا آمد و در سال  ۱۶۶۹درگذشــت .او نماینده مکتب و
سبک نقاشی هالندی و استاد سایه و روشن در نقاشی بود
که یکی از هنرمندان عصر طالیی نقاشــی هالند محسوب
میشود( .بی بی سی)

کارگردان «لوگان»
شخصیتی جدید از «مردان
ایکس»را می سازد

فیلم ســینمایی «لوگان» به کارگردانی «جیمز منگولد» که
آخرین بازی «هیو جکمن» در نقش «ولورین» محسوب می
شود 3 ،مارچ  2017اکران می شود.
لوگان نســخه تازه ای از بخش مستقل از مجموعه مردان
ایکس است که نســخه دوم فیلم «ولوورین» محسوب می
شــود و «لوگان» یا همان «ولوورین» با بازی هیو جکمن
نقش اصلی آن را بر عهده دارد.
«جیمز منگولد» کارگردان این فیلم قصد دارد ،شــخصیت
«لورا» در این فیلم را محوریت فیلم بعدی اش قرار دهد .او
معتقد اســت که این شخصیت  17ساله می تواند هواداران
زیادی داشته باشد.
پیشــتر از این هیو جکمن در حاشیه برنامه ای تلویزیونی
اعالم کرد :این آخرین حضور من اســت .چیزی که اکنون
به آن فکر میکنم این اســت که چه کاری در این آخرین
حضور میخواهیم انجام دهیم .احســاس میکنم این راه
خوبی برای خروج [از این نقش] باشد.
وی در تازه ترین اظهار نظر خود بیان کرد :اکنون  17سال
اســت که همین نقش را دارم و فکر مــی کنم دیگر کافی
اســت .هرگز فکر نمی کردم اینجا نقطه پایان من و مردان
ایکس باشــد .اما در کل از طرفدارانم کــه به من فرصت
دادند این نقش را داشته باشم تشکر می کنم.
فیلــم لوگان بــه کارگردانــی «جیمز منگولــد» و بازی
بازیگرانی همچون «هیو جکمن»« ،پاتریک اســتورات»،
«بویلد هولدبــروک» و «الیزلبت رودریگز» 3 ،مارچ 2017
اکران خواهد شد.

