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هویت «بنکسی» فاش شد

فلمهاییبرای«اسکارسیاه»

گروهی از محققان انگلیســی با انجام یکسری مطالعات،
هویت بنکســی  -هنرمند معروف گرافیتیکار (نقاشی
خیابانی)  -را فاش کردند .محققان انگلیســی به کمک
علوم ریاضی ،جرمشناســی و بررسی جغرافیایی ،بر یک
نظریه ارائهشــده درباره هویت بنکسی  -نقاش ناشناس
انگلیسی  -مهر تأیید زدند .دانشمندان دانشگاه «کوئین
مری» لندن معتقدند ،الگوی توزیع آثار بنکســی حاکی
از آن است که شــخصیت حقیقی او «رابین گانینگهام»
هنرمند انگلیسی است .پیش از این نیز نشریه «دیلیمیل»
در سال « 2008گانینگهام» را بهعنوان هنرمند معروف با
اسم مستعار «بنکسی» معرفی کرده بود .بنکسی به سبب
مضمون سیاسی نقاشــیهای خیابانیاش به یک چهره
مشهور در انگلیس و جهان تبدیل شده ،گرچه هنوز صد
درصد هویت حقیقی او فاش نشــده است .این تحقیق
که در نشــریه «علوم خاص» به چاپ رسیده ،به بررسی
مجموعهای از مکانهای خلق آثار بنکســی در لندن و
بریستل پرداخته و سپس با اســتفاده از این اطالعات و
مقایسه آنها با موقعیت جغرافیایی خانه افراد مشکوک،
درباره هویت احتمالی این هنرمند به جمعبندی رسیده
است« .اســتیو کلومبر» یکی از اعضای تیم تحقیقاتی
دانشگاه «کوئین مری» به «بیبیسی» گفت :حتی بدون
انجام تحقیقات نیز اگر «بنکســی» کسی غیر از «رابین
گانینگهام» باشــد ،خیلی تعجب میکنم؛ اما جالب این
است که تحقیقات نیز از این نظریه پشتیبانی میکنند.

برد پیت پروژه «دکتر کیو»
را با دیزنی کلید زد

برد پیت با همکاری اســتودیوی دیزنــی فلم یک داکتر
مهاجر را با عنوان «داکتر کیو» جلوی دوربین میبرد.
دیزنی با همکاری کمپانــی «پلن بی» متعلق به برد پیت
قصد دارد پروژه «دکتر کیــو» را راه بیندازد .این پروژه
ســینمایی بر مبنای زندگی واقعی مهاجری غیرقانونی
ساخته میشود که به رییس بخش جراحی مغز شفاخانه
جانز هاپکینز بدلشــده اســت .مت لوپز برای نوشتن
فلمنامه این فلم انتخاب شده تا زندگی آلفردو کوینونس
اینوخوســا را در قالب تصویری نگارش کند .وی پیش از
این از نویسندگان ســریال «اتاق خبر» شبکه اچبیاو و
«مک براید افســانه جورجیا» بود .کمپانی «پلن بی» که
متعلق به برد پیت و دو شــریکش است پس از شنیدن
موفقیتهای این پزشــک از رادیو ،از سال  ۲۰۰۷به این
پروژه عالقهمند شد.

با اعتراضات و تحریمهایی که امســال به سوی آکادمی
علوم و هنرهای ســینما (اســکار) نشــانه رفت ،کار
برگزارکنندگان این رقابت مهم بینالمللی در سال 2017
بسیار سخت شده است.
امسال برای دومین دوره متوالی هیأت داوران جوایز اسکار
هیچ بازیگر سیاهپوستی را در فهرست نامزدهای نهایی
راه ندادند و همین باعث شکل گرفتن جنبشی برای مقابله
با «اسکار سفید» شد .چندین تن از بازیگران سرشناس
هالیوودی با شــرکت نکردن در هشتادوهشتمین مراسم
اعطای جوایز اسکار ،اعتراض خود را به عدم رعایت تنوع
نژادی در صنعت سینمای هالیوود نشان دادند.
با همه این حواشی ،اسکار  2016به خط پایان رسید .حال
همه چشمانتظارند تا ببینند آکادمی اسکار به قولهایی
که درباره تغییرات قوانین مربوط به عضوپذیری و انتخاب
نامزدها داده ،عمل میکند یا نــه .از این منظر ،آکادمی
علوم و هنرهای سینمایی سال دشواری را پیشرو دارد.
رسانهها هنوز چند قدمی از شلوغی اخبار اسکار این دوره
دور نشدهاند که کار خود را از ســر گرفت ه و گزینههای
احتمالی جمعیت سیاهپوســت سینمای هالیوود برای به
دست گرفتن تندیسهای اسکار را معرفی کردهاند.
«پادشاهی متحد»
نامزدهای احتمالی :آما آسانته و دیوید اویلوو
«آما آسانته» کارگردانی انگلیسی است که فلم قبلیاش
«زیبا» مورد توجه سینمادوســتان قــرار گرفت و حتی
برخی گفتند بازیگر نقش اصلی آن شایسته توجه اعضای
آکادمی اسکار بوده اســت .به نظر میرسد فلم جدید او
شانس بیشتری برای کسب تندیسهای طالیی اسکار را
داشته باشــد« .رزاموند پایک»هنرپیشه نامزد اسکار و
«دیوید اویلوو» بازیگر «سیاره میمونها» و «لینکلن» در
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جواب سودوکو شماره
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ثور

بسیار فعال و کمی هم بخیل شدهاید .به دالیل خاص ناگهان تصمیم
گرفتهاید پولی را که برای به دست آوردنش سخت کار کرده اید جمع
کنید و برایتان مهم نیســت که نتیجهاش چه می شود .انتظار دارید
نتیجه تالشهایتان را ببینید.

جوزا

2369
2343

حمل

تصميم داريد زندگی را بر بنــاي محكمتري قرار دهيد .ميخواهيد با
اراده قوي و مصمم مشكالت را از سر راه خود برداريد .مهمترين كاري
كه بايد انجام دهيد آرامش است و نبايد به خودتان سخت بگيريد.
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ســطحی زندگی کردن از خصوصیات شــما نیست .دوست دارید
بــه عمق همه چیز پی ببرید بنابراین امروز در مورد یک مشــکل
احساسی به طور عمقی بررسی میکنید .خوشبختانه میتوانید همه
مشکالت را با توجه به خصوصیت روانشناسی درونی که دارید حل
کنید و این کارها را انجام دهید بدون اینکه کسی را مجبور کنید.

خبر جالبی به شــما می رسد،که باعث می شــود به آن فکر کنید.
موضوعی که دیــروز به نظرتان بد می آمد ،اکنون به خوبی انجام می
شود اما هنوز می توانید قبل از این که به شخصی بگویید از او خوش
تان می آید ،خوب فکر کنید.

مجددا ً مثبت فکر میکنید و متوجه میشوید که نگرانیهای دیروز
آن قدرها هم جدی نبودند .مســایل مادی پیشرفت می کنند و این
موضوع خوشحال تان میکند  .صحبت با فردی با تجربه یا مسن مفید
و سود بخش است و ذهنیت جدیدی به شما می دهد.
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قوس

آيا امروز همه چيز را كمي جدي نميگيريد؟ مطمئن ًا طولي نمي كشد كه
شما كام ً
ال تحريك شده و جوش بياوريد .هم چنين اگر امروز دوستان
تان يا كســي كه دوست داريد سرگرم كاري باشد و وقت ديدن شما را
نداشته باشد ،كمي احساس حسادت مي كنيد .گرچه كه غرورتان اجازه
جار و جنجال راه انداختن به شما را نمي دهد.

 بازی با کلمات

امروز کسانی اطراف شما را احاطه کردهاند که قانع شدهاند بهتر از
شما میدانند و نمیتوانند جلوی زبانشان را بگیرند .شما به زودی
از نصایح پایان ناپذیر آنها خســته میشوید ولی صحبتهای آنها
ارزش گوش کردن را دارد چرا که با رقه هایی از حقیقت را نیز در
میان صحبت هایشان ببینید.

هر چه قدر هم كه براي نظر يك نفر احترام قایل هستيد ،اما عاقالنه
نيســت اجازه دهيد بر تصميم شما اثر بگذارد .تغييرات اخير بسيار
اتفاقي بوده است و شما تنها كســي هستيد كه مي دانيد چه طور
آرزوها ،اميدها و رؤياهاي تان را به دست آوريد.

سرطان
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آشپز ـ اعراق ـ بیتاب ـ پنجگانه ـ تشریف ـ ثانیه ـ جمال ـ چراگاه ـ حریت ـ
خزیدن ـ دندانه ـ ذی روح ـ رباط ـ زندگی ـ ژنده ـ سربلند ـ شیعه ـ صورت
ـ ضرر ـ طبله ـ ظهور ـ عارف ـ غیابت ـ فراســو ـ قوه ـ کامران ـ کثافت ـ
لیلی ـ مودل ـ نوازش ـ وداع ـ هدیه ـ یاس.
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مذهب ـ جذب ـ تجربه ـ
بره ـ برج ـ جبر ـ به ـ بهتر
ـ بت ـ تب ـ تبر ـ رتبه ـ
مرتبه ـ رجب ـ بته.

2370

میتوانست نامزد جایزه اسکار شود و نشد! این مساله در
کنار محروم ماندن تعدادی دیگر از بازیگران سیاهپوست
از راهیابی به رقابت اســکار  ،2016جرق ه اولیه انتقادات
به «اسکار ســفید» را روشــن کرد .ابتدا «جادا پینکت
اسمیت» همســر «ویل اسیت» اعالم کرد که در اعتراض
به عدم تنوع نژادی در میان برگزیدگان اسکار ،در مراسم
اعطای این جوایز شرکت نمیکند و پس از یک هفته ،خود
اسمیت هم به او پیوست.
ملکه کتوه
به گزارش گاردین ،اما شــاید اســکار  2017سرنوشت
دیگری را برای او رقم بزند .اســمیت در «زیبایی زیادی»
با بازیگران مطرحی چون «کایرا نایتلی»« ،هلن میرن» و
«کیت وینسلت» همبازی شــده .داستان این فلم درباره
مردی است که پس از یک اتفاق تراژیک دچار افسردگی
میشــود .نوامی واتس هم که در این دوره دســتش از
تندیس اسکار کوتاه ماند ،شاید با این فلم شانس دریافت
این جایزه را به چنگ بیاورد.
«ملکه کتوه»
نامزدهای احتمالی :لوپیتا نیونگو ،میرا نیر و دیوید ایلوو
حضور «لوپیتا نیونگو» بعد از کسب جایزه اسکار بهترین
بازیگر زن سال  2014برای هنرنمایی در « 12سال بردگی»،
در سینمای هالیوود بســیار کمرنگ بود .اما امسال او در
درامی آفریقایی از کمپانی «دیزنی» ظاهر میشــود که
براساس یک داستان واقعی ساخته شده« .ملکه کتوه» که
به نام منطقهای در پایتخت اوگاندا اشاره میکند ،درباره
یک نابغه شطرنج است که به شهرت بینالمللی دست پیدا
میکند« .دیوید اویلوو» هنرپیشه فلمهای چون «سیاره
میمونها»« ،بلبل»« ،جک ریچر» و «بینستارهای» نیز در
کنار نیونگو ظاهر میشود.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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این اثر نقشهای اصلی را ایفا میکنند .داستان فلم درباره
ازدواج مردی سیاهپوست با زنی سفیدپوست است که در
دهه  1940واکنشهای شــدیدی را در عرصه بینالمللی
برانگیخت.
«دوست داشتن»
نامزد احتمالی :راث نگا
فلم دیگری در این فهرســت که داستان واقعی یک زوج
دیگر را روایت میکند« ،دوســت داشتن» به کارگردانی
«جف نیکولز» اســت« .پناه بگیر» و «گِل» دو کار قبلی
این فلمساز بودهاند« .راث نگا» بازیگر ایرلندی اتیوپیایی
نقش همســر «جوئل اگرتون» را بازی می کند .این دو در
دهه  1950به جرم ازدواج با یکدیگر راهی زندان شــدند.
«کالین فرث» تهیهکننده این اثر اســت و به نظر میرسد
داستان واقعی و قوی آن ،پتانسیل اسکاری شدن را دارد.
«تولد یک ملت»
نامزدهای احتمالی :نیت پارکر و آجا نوامی کینگ
تولد یک ملت
مهمترین اتفاق جشنواره فلم «ساندنس» امسال ،موفقیت
شــگفتآور روایت «نیت پارکر» از انقــاب بردهها بود.
کمپانی «فاکس سرچالیت» حق پخش این اثر را به قیمت
گزاف  17میلیون و  500هزار دالر خریداری کرد .پارکر که
پیش از این در «بدون توقف» و «آنسوی نور» ایفای نقش
کرده ،عالوه بر کارگردانی ،نقش اصلی «تولد یک ملت» را
هم بازی میکند .پیشینه درخشان و استقبالی که از او به
عنوان فلمساز شده ،احتمال اعطای تندیس اسکار 2017
به این بازیگر کارگردان را باال میبرد.
«زیبایی اضافی»
نامزدهای احتمالی  :ویل اسمیت و نوامی هریس
«ویل اسمیت» امســال برای بازی در فلم «ضربه مغزی»

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

سنبله

اسکاری که «مریخی»
به خانه برد

از هر كسي كه در موضع قدرت است امروز كناره گيري كنيد چون
خيلي زياده خواه و مشكل هستند و بحث و جدل ميكنند .مواظب
باشيد كه خودتان هم تبديل به يكي از آن آدم ها نشويد چون هيچ
نفعي برايتان در بر ندارد.
اگر امروز همسرتان به نظر كمي بدخلق و بهانه گير مي باشد ،بهتر
است در مورد علت اين مسأله فكر كنيد .البته ممكن است تقصير
از شما و غيبت هاي بي سابقه و كار زياد شما نباشد .ولي اين كه تا
چه حد بخواهيد به همسرتان توجه كنيد به خودتان بستگي دارد.

دلو

امروز تمام روابط خود را با دیگران از ســر می گیرید و از این که
با کسانی که دوستشان دارید سپری کنید لذت خواهید برد .اگر
در حال حاضر مجرد هستید شخصی با دلربایی خود دل شما را به
دست میآورد و همه چیز عوض می شود و همچنین بهترین زمان
برای عقد قرارداد با دیگران می باشد.

حوت

شما قصد دارید طرحهای خود را ترک کنید .اما این کار را نکنید.
زیرا امشب شما چند معاشــرت غیر منتظره خواهید داشت .اگر
بخواهید عملیات را به شــیرنی ادامه دهید سعی کنید با نزاکت
باشید .همان طور که میدانید همیشه ستایش بهتر از انتقاد است.
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وزیر را در خانه  e 5حرکت دهید.
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گرچه فلم «مریخی» در هیچ یک از شــاخههای جوایز
اسکار به توفیقی دســت نیافت اما این فلم را میتوان از
زاویهای دیگر ،برنده بزرگ جوایز امسال دانست.
پس از پایان هشتادوهشتمین دوره جوایز سینمایی اسکار،
نشریه ســینمایی هالیوود ریپورتر با کمک متخصصان
اقدام به بررســی عملکرد مالی فلم «اسپاتالیت» برنده
اســکار  2016و هفت فلم دیگر نامزد اسکار ،بهترین فلم
کرده است.
در این بررسی به میزان سوددهی هشت فلم نامزد اسکار
شامل «مریخی»« ،بازگشته»« ،اســپاتالیت»« ،کسری
بزرگ»« ،پل جاسوس ها»« ،اتاق»« ،مکس دیوانه :جاده
خشم» پرداخت ه شده است و در این میان ،فلم سه بعدی
فضایی «مریخی» ســاخته «ریدلی اسکات» که در جوایز
اســکار هیچ جایزهای را کســب نکرد ،بیشترین میزان
سوددهی را به نام خود ثبت کرده است.
بنا بر این گزارش ،هزینه تولید و فروش فلمها در گیشــه
بیانگر همه چیز نیست و انواع هزینههای جانبی و پنهان
اعم از هزینه تبلیغات و بازاریابی و همچنین هزینه صرف
شــده برای رقابت در جوایز ســینمایی نیز نقش تعیین
کنندهای در تعیین برآورد ســوددهی نهایی این فلمها
داشته است.
در این بررسی ســود حاصل از فلمها از محل عرضه در
شبکه نمایش خانگی و تلویزیون نیز محاسبه شده است.
فلم «مریخی» که هزینه ســاخت آن طبق اعالم کمپانی
ســازنده  108میلیون دالر بوده اســت با توجه به فروش
جهانی بالــغ بر  624میلیون دالر در گیشــه جهانی در
نهایت بین  80تا  100میلیون دالر سودآوری داشته است
و در میان هشت فلم نامزد اسکار ،بهترین عملکرد مالی
را داشته است.
فلم «بازگشته» ســاخته «الخاندرو گونزالز ایناریتو» که
دو جایزه مهم اســکار بهترین کارگردانی و بازیگر نقش
اصلی مرد را کسب کرد نیز با بودجه  135میلیون دالری
ساخته شده اســت و  405میلیون دالر در گیشه جهانی
فروخته اســت که میتوان سود  25تا 45میلیون دالر را
برای سازندگان این فلم تخمین زد.
اما فلم «اســپاتالیت» ساخته «تام مککارتی» که جایزه
اســکار بهترین فلم را به خانه برد ،هزینه تولید تنها 20
میلیون دالری داشــت ه اســت و با فروش  2/63میلیون
دالری حداقل صفر و حداکثر  10میلیون دالر ســود برای
سازندگان به ارمغان آورده است.

کارگردان «جنگ ستارگان»
برای گوگل فلم میسازد

پــس از کارگردانی قســمت هفتم ســری فلمهای «جنگ
ســتارگان» جی.جی آبرامز درگیر یک داستان فضایی واقعی
میشود.
آبرامز تهیهکنندگی مستندهایی درباره مسابقات گوگل لونار
ایکس پرایز را برعهده گرفت .این مستندها که با کارگردانی
اورالندو فون آینزیدل ســاخته میشود ،داستان  16تیمی را
روایــت میکند که برای به دســت آوردن جایزه  30میلیون
دالری گوگل با هم رقابت میکنند.
هدف از ایــن رقابت فرود آوردن و هدایــت یک فضاپیمای
رباتیک در کره ماه تا پیش از  31دســمبر سال  2017است .تا
کنون تنها برنامههای فضایی دولتی در ایاالت متحده آمریکا،
اتحاد جماهیر شــوروی و چین موفق به فرود فضاپیما در ماه
شــدهاند .بنیاد جایزه ایکس که این رقابت را ترتیب میدهد
در این باره اعالم کرد « :در میان تیمهای حاضر در این رقابت
میتوان متخصصانی از ســیلیکونولی ،هکرهایی از آلمان،
متخصصان آیتی هندی تا پدر و پسری که به صورت مستقل
در ونکوور کانادا کار میکنند را پیدا کرد».
این مستند  9قســمتی که « »Moon Shotنام دارد ،نگاهی
کلی به این رقابت دارد و به معرفی اعضای تیمهای حاضر در
رقابت میپردازد.
هر کدام از این فلمها  7دقیقه هســتند .کل این مستندها از
 15مارس در گوگلپلی و از  17مارچ در یوتیوب در دســترس
قرار خواهند گرفت.
جیجی آبرامز کارگردانی فلمهایی چون «پیشــتازان فضا» و
سریال «الست» را در کارنامه کاری خود دارد.

هدیهای برای تولد نویسنده
«جین ایر»

در دویستمین سالگرد تولد «شارلوت برونته» ،شاهکار ادبی
این نویسنده کالسیک به مجموعهای از آثار تصویری تبدیل
شده است.
کتابدوســتان روز  21اپریل  2016دویستمین سالگرد تولد
شــارلوت برونته را با برنامههای مختلف جشــن میگیرند.
امسال یک تصویرگر کتاب ،اتفاقات مهم رمان «جین ایر» این
زن نویسنده را به صورت نقاشیهای متعدد درآورده است.
«سانتیاگو کاروســو» این آثار را خلق کرده و برای هر صحنه
ایدهای در ذهن داشــته اســت .اولین تصویر« ،جین» را در
پرورشــگاه در حال تنبیه شدن توسط خانم «بروکلهرست»
نشان میدهد .کاروســو این تصویر را با برگرفتن مفهومی از
تابلو «فرا آنجلیکو» هنرمند دوره رنسانس کشیده است.
این آثار هنری با جوهر و خراش روی مقوا کشــیده شدهاند و
سبک آنها باروک اســت .این نقاش درباره آثارش میگوید:
هدف من از کشیدن این نقاشــیها پیدا کردن زیبایی و نور
در تاریکی بــوده .بزرگترین چالش من ،نشــان دادن روح
قوی «جین» بود .من میخواستم شــاعرانگی این نوشتار را
به واقعیت شخصیتها تبدیل کنم .برای خلق چنین تاثیری،
روی المانهای دراماتیک تمرکز کردم تا شوک سوررئالی که
دریافت واقعیت را مخدوش میکند ،به دست بیاورم.
«سانتیاگو کاروســو» در ادامه میافزاید :وقتی من این پروژه
را شــروع کردم ،کل رمان را دوبار خواندم و بعد براســاس
ایدههایی که از آن گرفتم ،شــروع کردن به طرح زدن .کتاب
برونته المانهای زیادی دارد .چالش اصلی این بود که دیدگاه
کالســیک را نگه داری .در عین حال رمان دربردارنده نوعی
شاعرانگی سطح باال و المانهای نمادین است.
به گزارش گاردیــن ،این تصویرگر که بیشتــر در ژانرهای
وحشت ،تخیلی و رازآلود کار میکند ،پیشتر نیز کتابهایی
را به صورت نقاشی درآورده است« .شارلوت برونته» در سال
 1816میالدی در «همپشــایر» انگلیس متولد شــد .او و دو
خواهرش به نامهای «امیلی» و «آن» نویســندگان سرشناس
انگلیسی بودند که بهخاطر عمر کوتاهشان نیز مشهورند.

