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هشتاد و هشــتمین دوره از مراسم اسکار هم برگزار شد
و در جریاناش بهترینها و برترینهای ســال در صنعت
سینما معرفی شدند.
هشتاد و هشــتمین دوره از مراسم اسکار هم برگزار شد
و در جریاناش بهترینها و برترینهای ســال در صنعت
سینما معرفی شدند .در جریان این مراسم تعدادی زیادی
از عناوین ،بازیگران و دســتاندرکاران صنعت سینما که
بهترین نمایش را طی یک سال گذشته در صنعت سینما
داشتند ،معرفی شدند و نشان اسکار به آنها تعلق گرفت.
در میان تمام نشــانهای اســکاری که به بهترینها و
برترینهای سال اهدا شد ،نشــان بهترین بازیگر نقش
اول مرد ،اهمیت ویژهای داشــت .اهمیت از این حیث که
«لئوناردو دیکاپریو» ،هنرپیشــهی میانسال هالیوودی
ســرانجام بعد از  5دوره نامزدی در رشــتهی بهترین
هنرپیشــهی نقش اول مرد ،ســرانجام موفق شد نشان
اسکار را بهخودش اختصاص بدهد.
به همین بهانه تصمیم گرفتیم نیــم نگاهی بیاندازیم به
فلمهایــی که دیکاپریو بهخاطر حضــور در آنها نامزد
دریافت جایزهی اســکار شد؛ اما نتوانست این نشان را با
خودش به خانه ببرد.

تمام اسکارهایی که دیکاپریو به خانه نبرد!

کتابی که این بورسباز معــروف در مورد زندگی خودش
نوشته ،ساخته شده بود.
گفته میشــود بلفورت واقعی بعد از دیدن فلم روی پرده
آنقدر جذب بازی دیکاپریو شــده بود که با وی تماس
گرفته و پیشنهاد سرمایهگذاری در بورس را داده است؛
چون معتقد بود شــخصیت دیکاپریــو با این کار خیلی
هماهنگ است.
ی دیگری که در مورد نقش دیکاپریو وجود دارد این
نکته 
اســت که او ،باز هم به خاطر بازی برونگرایانه در قالب
یک شخصیت با ویژگیهای رفتاری خاص ،نامزد جایزهی
اسکار شد.
این بار دیگر قبل از برگزاری آکادمی اســکار در مقابل
عدهای که دیکاپریو را شــانس اول برنده شدن اسکار
میدانســتند ،عدهای دیگر هم وجود داشتند که معتقد
بودنــد ،وی جایزه را نمیبرد؛ چون دیکاپریو را اســتاد
برنده نشدن در اسکار میدانستند!
جالب اینجاست که پیشبینی این عده هم محقق شد و
اســکار این دوره به «متیو مککانهی» برای بازی در فلم
سینمایی «باشگاه خریداران داالس» رسید.

 -5فلم «بازگشته» ( )2015در نقش «هیو گالس»

 -1فلم «چه چیزی گیلبرت گریپ را آزار می دهد؟»
( )1994در نقش «آرنی»

این فلم اثر کارگردان سویدنی ،Lars Sven Hallström
سازندهی فلم مشهور «شکالت» است که تاکنون سه بار
نامزد دریافت جایزهی اســکار شده است .شب برگزاری
مراسم اسکار سال  1994برای دیکاپریو ،شب مهمی بود.
برای یک بازیگر جوان ،نامزدی اســکار در  19ســالگی
میتواند اتفاقی خارقالعاده باشد .دیکاپریو در آن سال
برای بــازی در فلم «چه چیزی گیلبرت را آزار میدهد؟»
( )What’s Eating Gilbert Grapeدر نقش «آرنی»،
برادر کوچکتر «گیلبرت» (با بــازی «جانی دپ») برای
اولین بار نامزد جایزهی اسکار شد.
از مهمتریــن ویژگیهای این نقش برای او بازی به عنوان
فردی بود که مشکل عقبماندگی ذهنی داشت و متکی به
برادرش بزرگ شده بود .از تاثیرگذارترین صحنههای فلم،
صحنهای است که در آن گیلبرت ،آرنی را رها میکند تا
خودش حمام بگیــرد و وقتی برمیگردد بــا او مواجه
ی که دارد از
میشود که همچنان در وان اســت ،در حال 
سرما میلرزد.

دیکاپریو در مراسم اسکار ،برنده نشد و اسکار آن سال
به «تامی لیجونز» رســید؛ اما بسیاری از منتقدان بازی
خوب دیکاپریویجوان را در این فلم تایید کردند و خبر
از ظهور ستارهای جدید در سینما دادند.

 -2فلم «هوانورد» ( )2005در نقش «هاوارد هیوز»

این فلــم دومیــن تجربــهی دیکاپریو بــا «مارتین
اسکورســیزی» ( )Martin Scorseseبعد از فلم «دار
و دســتهی نیویورکیها» بود .او در ایــن فلم در نقش
«هاوارد هیوز» ،کارگردان ،تهیهکننده و پیلوت پرآوازهی
آمریکایی از اواخر دهه  ۱۹۲۰تا اواسط دههی  ۱۹۴۰بازی
کرده است.
این فلم که یک درام اتوبیوگرافیک محســوب میشود
قسمتی از زندگی و خلبانی هاوارد هیوز را نشان میدهد.
هیوز دچار اختالل وسواسی جبری بوده و همواره دنبال
شکستن رکوردهای سرعت و فاصله پرواز بود.

نکتهی جالب در مورد نقش دیکاپریو در فلم این بود که
اینبار هم برای بازی در نقش فردی غیرعادی که معموال
دارای مشکالت ذهنی خاصی است ،بهعنوان نامزد اسکار
معرفی شده بود .در واقع دیکاپریو در این نقش به خوبی
توانســته بود وجود اختالالت روانی در شخصیت هاوارد
هیوز پیلوت را بازسازی کند .همین باعث شد که بسیاری
از منتقدان آن سالها او را استاد بازی اگزجره و برونگرا
خطاب کنند.
او که هشت سال بعد از بازی در فلم مشهور «تایتانیک»
دنبال احیای شــهرت از دست رفتهاش بود ،در این دوره
هم برندهی جایزه اســکار نشــد .دیکاپریو رقابت را به
 Jamie Foxxکه برای بازی خیرهکنندهاش در فلم «ری»
( )Rayنامزد شــده بود ،باخت و دســت خالی از مراسم
اسکار بیرون آمد.

 ،2006او ایــن بار اســکار را بــه Forest Steven
 ،Whitakerبازیگــر آفریقایی تبــار فلم «آخرین
پادشاه اسکاتلند» باخت.

 -4فلم «گرگ وال اســتریت» ( )2013در نقش
جردن بلفورت
دیکاپریو همیشه عنوان کرده است که عاشق همکاری
با اسکورسیزی بوده و همیشه از اسکورسیزی به عنوان
استاد خود در بازیگری و ســینما یاد میکند .دیکاپریو
حتــی در آخرین حضورش در اســکار هــم دوباره از
اسکورسیزی تشکر ویژه کرد.
گرگ وال استریت پنجمین تجربهی مشترک دیکاپریو
با مارتین اسکورســیزی بعد از فلم «جزیرهی شاتر» بود.
در ایــن فلم دیکاپریو در نقش «جــردن بلفورت» یک
بورسباز حرفهای و در عین حال یک معتاد بالفطره ظاهر
شــد .این فلم هم مثل بیشتر فلمهای اسکورسیزی یک
درام بیوگرافیک بود که با اقتباس از گرگ وال استریت،

 -3فلم «الماس خونیــن» ( )2006در نقش
«دنی آرچر»

دیکاپریو در ایــن فلم تقریبا هر کاری را که میشــد
انجام داد تا این بار دیگر بازگشــتهای تنها نباشد .او به
عنوان یک شــکارچی بهتنهایی چنــد مرد جنگی را از
پای درمیآورد ،همســر و فرزندش را از دست میدهد،
گرسنگی و سرمای شدید را تحمل میکند ،با یک خرس
گریزلی مبارزه میکند و حتی مجبور میشــود نقش مرد
مرده را در مبارزه بازی کند تا بتواند ســرانجام ،برندهی
جایزهی اسکار امسال بشود.
او در اولین همــکاریاش با «اینیاریتــو» در نقش یک
شکارچی ســفید پوست ظاهر شد که تنها در جنگل رها
شــده و برای زنده ماندن تالش میکند .رقیب سرسخت
او در میان بازیگران امســال «مــت دیمون» بازیگر فلم
«مریخــی» بود که برای بازی در این فلم ،جوایز زیادی را
هم برده است.
اما در مراسم اســکار ،بازی دیکاپریو باالخره نظر مثبت
داوران آکادمی اسکار را جلب کرد.
این نقش ســرانجام برای وی جایزهی اســکار را به
ارمغان آورد و کمک کرد تا او این بار دیگر بازگشتهی
بیاسکار نباشد.

دیکاپریو در این فلم در نقش یک قاچاقچی الماس ظاهر
شده بود .او برای بازی در این نقش ماهها در غرب آفریقا
زندگی کرد و تالش بســیار کرد تا لهجهی زیمبابوهای را
بهخوبی فرا گیرد.
اما بعــد از ماهها تالش پس از برخــورد و همصحبتی با
چندین تن از بومیان همانجا متوجه شد اصال نمیتواند
بهخوبی به زبان آنها صحبت کند و به گفتهی کارگردان
ی شده بود تا
فلم لهجهی او بیشتر شــبیه اســترالیای 
زیمبابوهای .به همیــن خاطر دیکاپریو دوباره چند معلم
بومی دیگر استخدام کرد تا بتواند از پس نقش دشوارش
بهخوبی بر بیاید.
او در همین سال بازی در فلم دیگری از اسکورسیزی به
نام  Departedرا هم انجام داده بود
 .به همین دلیل ،بســیاری او را شــانس اول برنده
شدن اسکار میدانستند .اما در شب برگزاری اسکار
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جشنواره کن  ۲۰۱۶با فلم تازه
وودی الن افتتاح میشود

این برای ســومین بار است که جشــنواره جهانی فلم کن با
نمایش اثری از وودی الن افتتاح میشــود« .کافه سوسایتی»
چهلمین ساخته این فلمساز شهیر آمریکایی است.
داســتان فلم «کافه سوســایتی» ( )Café Societyدر دهه
 ۱۹۳۰میالدی میگذرد و روایتگر داســتان مردی جوان است
که برای کار در صنعت فلمسازی به هالیوود میرود .کریستین
استوارت و جس آیزنبرگ دو هنرپیشه اصلی این فلم هستند.
فلمبرداری این فلم را ویتوریو اســتورارو بر عهده دارد که تا
کنون سه بار برنده جایزه اسکار شده است.
بنا بر گفته دستاندرکاران جشنواره فلم کن ،شصت و نهمین
دوره از این جشنواره امســال با نمایش این فلم آغاز به کار
خواهد کرد .وودی الن  ۸۰ساله تازهترین اثرش را در نیویورک
و لسانجلس فلمبرداری کرده است.
«کافه سوسایتی» چهلمین ساخته وودی الن است.
در ســالهای  ۲۰۰۲و  ۲۰۱۱نیز فلمهای «پایان هالیوودی» و
«نیمه شــب در پاریس» ،ساخته این فلمســاز ،گشایشگر
جشنوارهی معتبر کن بودند.
امسال قرار است همچنین فلمهایی ساخته استیون اسپیلبرگ
و جودی فاســتر در کن به نمایش درآید .ریاست این دوره از
جشنواره را جورج میلر ،فلمساز استرالیایی بر عهده دارد.

کافه شب در مالکیت دانشگاه
ییل باقی ماند

میزان

حمل

تصميم داريد زندگی را بربناي محكمتري قرار دهيد .ميخواهيد با
اراده قوي و مصمم مشكالت را از ســر راه خود برداريد .مهمترين
كاري كه بايد انجام دهيد آرامش اســت و نبايد به خودتان سخت
بگيريد.

ثور

بسیار فعال و کمی هم بخیل شده اید .به دالیل خاص ناگهان تصمیم
گرفته اید پولی را که برای به دست آوردنش سخت کار کرده اید جمع
کنید و برایتان مهم نیســت که نتیجه اش چه میشود .انتظار دارید
نتیجه تالش هایتان را ببینید.

جوزا

هر چه قدر هم كه براي نظر يك نفر احترام قائل هستيد ،اما عاقالنه
نيســت اجازه دهيد بر تصميم شما اثر بگذارد .تغييرات اخير بسيار
اتفاقي بوده اســت و شما تنها كسي هســتيد كه ميدانيد چه طور
آرزوها ،اميدها و روياهايتان را به دست آوريد.

سرطان

خبر جالبی به شــما می رسد،که باعث می شــود به آن فکر کنید.
موضوعــی که دیروز به نظرتان بد می آمــد ،اکنون به خوبی انجام
می شــود اما هنوز میتوانید قبل از این که به شخصی بگویید از او
خوشتان می آید ،خوب فکر کنید.

اسد

آيا امروز همه چيز را كمي جدي نميگيريد؟ مطمئن ًا طولي نميكشد
كه شما كام ً
ال تحريك شــده و جوش بياوريد .هم چنين اگر امروز
دوستانتان يا كسي كه دوست داريد ســرگرم كاري باشد و وقت
ديدن شما را نداشته باشد ،كمي احساس حسادت مي كنيد.

سنبله

شــم ًا مثبت فکر میکنید و متوجه می شوید که نگرانیهای دیروز آن
قدرها هم جدی نبودند .مسائل مادی پیشرفت میکنند و این موضوع
خوشحالتان می کند.

امروز کسانی اطراف شما را احاطه کرده اند که قانع شده اند بهتر
از شــما می دانند و نمی توانند جلوی زبانشان را بگیرند .شما به
زودی از نصایح پایان ناپذیر آنها خسته می شوید به خصوص اگر
خودتان از آنها تقاضای هم فکری نکرده باشید.

عقرب

سطحی زندگی کردن از خصوصیات شــما نیست .دوست دارید
به عمق همه چیز پی ببرید بنابراین امروز در مورد یک مشــکل
احساســی به طور عمقی بررسی می کنید.خوشبختانه می توانید
همه مشــکالت را با توجه به خصوصیت روانشناختی درونی که
دارید حل کنید و این کارها را انجام دهید بدون اینکه کســی را
مجبور کنید شما را تأیید کند.

قوس

از هر كســي كه در موضع قدرت اســت 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 آدمها نشويد
چون هيچ نفعي برايتان در بر ندارد.

جدی

اگر امروز همسرتان به نظر كمي بدخلق و بهانه گير مي باشد ،بهتر
است در مورد علت اين مسئله فكر كنيد .البته ممكن است تقصير
از شما و غيبت هاي بيسابقه و كار زياد شما نباشد.

دلو

اگر به خاطر مصرف زیاد پول این ماه پول کمی داشــته اید اکنون
زمان مناسبی است تا به موجودی خود رسیدگی کنید .شاید الزم
باشــد کمی بیشــتر صرفه جویی کنید تا متوجه شوید که چطور
میتوانید از پولهایتان استفاده بهینه ببرید.

حوت

شما قصد دارید طرحهای خود را ترک کنید .اما این کار را نکنید .زیرا
امشب شما چند معاشرت غیر منتظره خواهید داشت .اگر بخواهید
عملیات را به شیرنی ادامه دهید سعی کنید با نزاکت باشید .همان
طور که می دانید همیشه ستایش بهتر از انتقاد است.
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دیوان عالی آمریکا رای داد تابلوی معروف کافه شــب ونسان
ون گوگ در تملک مالک فعلی آن یعنی دانشــگاه ییل باقی
بماند .ایــن تابلو که یکی از شــاهکارهای نقاش هالندی به
شمار میرود در ســال  ۱۸۸۸در شهر آرل در جنول فرانسه
کشیده شده اســت .این نقاشی در زمان انقالب اکتبر روسیه
متعلــق به ایوان موروزوف تاجر و اشــرافزاده روس بود که
مجموعه نفیسی از آثار بهترین نقاشان قرن نوزدهم و بیستم
را گردآوری کرده بود .پس از پیروزی انقالب اکتبر در ســال
 ،۱۹۱۷این تابلو مصادره شد و دولت اتحاد جماهیر شوروی در
سال  ۱۹۳۳آن را یک گالری در برلین فروخت.
این نقاشــی بعدا به یک گالری در نیویورک منتقل شد و در
آنجا یک مجموعهدار امریکایی به نام اســتیون کالرک (نوه
بنیانگذار شرکت چرخ خیاطی سینگر) آن را خریداری کرد.
آقای کالرک وصیت کرده بــود بعدش از مرگش مالکیت این
تابلو به دانشــگاه ییل (محل تحصیل خودش) منتقل شود و
این دانشگاه از سال  ۱۹۶۱مالک این تابلو است.
اما پیر کونووالوف یک مرد فرانسوی که نتیجه موروزوف است
در سال  ۲۰۰۲متوجه شد وارث قانونی او است و از آن به بعد
سعی کرد که مالکیت این اثر هنری را به دست آوزد.
اکنون دیوان عالی آمریکا رای داده که این اثر همچنان متعلق
به دانشــگاه ییل است .سال گذشــته یک دادگاه ایالتی در
نیویورک هم ادعای آقای کونووالوف را وارد ندانسته بود.
همان دادگاه ،پیش از آن ،ادعای دیگــر آقای کونووالوف را
درباره مالکیت یکی از تابلوهای پل سزان (پرتره خانم سزان
 )۱۸۹۱مردود دانسته بود .این تابلو اکنون متعلق به موزه هنر
متروپلیتن نیویورک است  .ارزش تابلوی کافه شب تا دویست
میلیون دالر برآورد میشود( .بی بی سی)

