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بتمن و سوپرمن با  424.1میلیون دالر رکورد زدند

فلم ابرقهرمانی ˝بتمن در برابر سوپرمن :ظهور عدالت˝
در هفته اول اکران به یک رکورد جدید در بازار جهانی
دست پیدا کرد.
«بتمن در برابر ســوپرمن :ظهور عدالت» (Batman v
 )Superman: Dawn of Justiceدر اولین هفته اکران
در بازار جهانی  424.1میلیون دالر فروخت و چهارمین
افتتاحیه برتر تاریخ ســینما در این سطح را به نام خود
ثبت کرد.
به گزارش ورایتی ،فلم در سطح بینالمللی در  66بازار
از جمله چین – کــه در آن  57.3میلیون دالر فروخت

– به فــروش  254میلیــون دالری دســت پیدا کرد.
واکنش توأم با شــور و شوق تماشاگران در سراسر دنیا
خبری خوب برای برادران وارنر اســت که انتظار داشت
«بتمن در برابر ســوپرمن :ظهور عدالت» بتواند آغازگر
مجموعهای از دنبالههای سینمایی و فلمهای الهام گرفته
از شخصیتهای دیسی کامیکس باشد.
«بتمن در برابر سوپرمن :ظهور عدالت» که با بودجهای
برابر  250میلیون دالر ساخته شده است ،ابتدا قرار بود
در ماه می اکران شود ،اما برادران وارنر تاریخ اکران این
فلم را بهــار تغییر داد تا ناچار به رقابت با فلم «کاپیتان

جیســن موموا در نقش آکوامن ،هالــی هانتر در نقش
سناتور آمریکایی و مایکل شانون در نقش جنرال زود از
دیگر بازیگران «بتمن در برابر سوپرمن :ظهور عدالت»
هستند .فلم را زاک اســنایدر کارگردانی کرده است.
فلمنامه را کریس تریو از روی داستانی نوشته اسنایدر و
دیوید اس .گویر نوشته است.
«بتمن در برابر سوپرمن :ظهور عدالت» با وجود انتقادهای
شــدید منتقدان ســینما در بازار آمریکای شمالی نیز
در هفته عید پــاک  170.1میلیون دالر فروخت و رکورد
بیشــترین فروش افتتاحیه فلمی از دیسی کامیکس،
بهترین فروش افتتاحیه یک فلم اکرانشده در ماه مارچ
و ششمین فروش افتتاحیه برتر یک فلم اکرانشده در
بازار آمریکای شمالی را جابجا کند .انیمیشن کمپیوتری
«زوتوپیــا» ( )Zootopiaتولید شــرکت والت دیزنی
انیمیشــن اســتودیوز در چهارمین هفته اکران 23.1
میلیون دالر فروخت و رده دوم جدول فروش فلمها در
آمریکای شمالی را به خود اختصاص داد .فروش داخلی
این فلم  240.5میلیون دالر و فروش جهانی آن 696.7
میلیون دالر شده است .کمدی رمانتیک «عروسی یونانی
چاق و چلــه من My Big Fat Greek Wedding( »2
 )2از شرکت یونیورســال در هفته اول اکران در 3133
سینما به فروش قابل توجه  18.1میلیون دالر دست پیدا
کرد و در رده سوم قرار گرفت.

آمریکا :جنگ داخلی» تولید شرکت مارول نباشد و فلم
خود را در مقطعی روانه سینماها کند که خبر چندانی از
فلمهای مستعد فروش نیست.
این برنامهریزی جواب داد و «بتمن در برابر ســوپرمن:
ظهور عدالت» توانست رکورد بیشترین فروش افتتاحیه
یک فلم ابرقهرمانی در بازار جهانی را بشکند و دومین
فروش برتر فلمی از بــرادران وارنر پس از «هری پاتر و
یادگاران مرگ :قسمت  483.2( »2میلیون دالر) را رقم
بزند.
«بتمن در برابر ســوپرمن :ظهور عدالت» در بریتانیا با
 21.9میلیون دالر کار خود را شــروع کرد ،در مکزیک
 18.6میلیــون دالر ،در برزیل  12.2میلیون دالر ،در کره
 10.5میلیون دالر ،در استرالیا  10میلیون دالر و در روسیه
 8.5میلیون دالر فروخت.
در این فلم دو قهرمان افسانهای دیسی کامیکس برای
اولین بار روی پرده بزرگ کنار هم قرار گرفتهاند .هنری
کاویل در فلم نقش کالرک کنت/سوپرمن در فلم «مرد
فوالدین» را تکرار کرده و بن افلک به نقش بروس وین/
بتمن مقابل دوربین رفته اســت .جسی آیزنبرگ (لکس
التور) ،ایمی آدامز (لوییس لین) ،الرنس فیشبرن (پری
وایت) ،جرمی آیرونز (آلفرد پنیورث) و دایان لین (مارتا
کنت) ،از دیگر بازیگران این فلم هســتند .گال گادوت
در نقش دایانا پرنس/واندر وومن (زن شــگفتانگیز)،

برای نقاش «گلهای آفتابگردان»
کمتر کسی پیدا میشــود که نام «ونگوگ» را نشنیده
باشد ،اما شاید کمتر کسی بداند شاهکارهای او «گلهای
آفتابگردان» و «شــب پرســتاره» در کجا و تحت چه
شرایطی نقاشی شدهاند.
ونسان ونگوگ  163سال پیش به دنیا آمد و بهمناسبت
زادروز ایــن هنرمند پرحاشــیه ،مطالبــی را درباره
معروفترین اثر او یعنی «گلهای آفتابگران» منتشــر
میکند.
«گلهای آفتابگردان» از محبوبترین نقاشیهای گالری
ملی لندن بهشــمار میرود و تصویری اســت که بیش
از دیگر آثار ونگوگ روی کارتپســتالها ،پوسترها،
لیوانها و کاالهای تبلیغاتی چاپ میشــود« .گلهای
آفتابگردان» همچنین اثری اســت که ونگوگ بیش از
دیگر کارهایش به آن افتخار میکرد.
این تابلو در دوره محدودی از مثبتاندیشی هیجانزده
ونگوگ ،زمانی کــه او منتظر «پل گوگــن» بود تا با
همراهی او بهعنوان استاد ،یک گروه هنری را بیندازد،
خلق شد .ونســان ونگوگ پر از هیجان و بهتنهایی به
منطقه کوهســتانی «آرل» در جنوب فرانسه سفر کرد
و در ســرش رویای راهاندازی یــک انجمن هنری را با
همراهی گوگن و دیگر هنرمندان پروراند.
«گلهای آفتابگردان» قرار بود بهعنوان نماد دوســتی،
گوگن را تحت تأثیر قرار دهد ،اما شــرایط بهگونهای که
ونگوگ هرگز تصور نمیکرد ،پیش رفت.

چرا گلهای آفتابگردان؟
«گلهای آفتابگردان» اهمیت ویــژهای برای ونگوگ
داشت .او هفت نسخه از این تابلو را کشید .برای او رنگ
زرد به معنی شادی و خوشبختی بود .گل آفتابگردان در
ادبیات هالند ،نمادی از فداکاری و وفاداری اســت .این
گل در مراحل مختلف ازبین رفته شدن ،چرخه زندگی و
مرگ را به مخاطب یادآوری میکند.
وقتی ونگوگ در سال  1886به پاریس نقل مکان کرد،
تحت تأثیر تعدادی از نقاشــان امپرسیونیســت مانند
«رنوار» و استفاده آنها از رنگهای روشن و متضاد قرار
گرفت .این تأثیر نوع استفاده خالق «شب پرستاره» از
رنگها را متحول کرد .او شروع کرد به کشیدن کارهایی
با رنگهای روشــن و غیرترکیبی .ونگوگ همچنین به
برخی کارهای پستامپرسیونیستی که از اشیا بهعنوان
نماد و نشانه استفاده میکردند هم عالقه نشان میداد.
گوگن :دوست یا دشمن؟
ونگوگ در فبروری  1888درســت زمانی که از تنهایی
شــدید رنج میبرد ،به «آرل» سفر کرد .او قصد داشت
یک گروه از هنرمنــدان را در خانه زردرنگی که اجاره
کرده بود ،گردهم آورد .او در بهار همان ســال از «پل
گوگن» نقاش پستامپرسیونیســت فرانســوی ،برای
پیوستن به این طرح دعوت کرد.
ونسان تابستان را به کشیدن نقاشیهای متعدد سپری
کرد تا به گوگن نشــان دهد چــه توانمندیهایی دارد.
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میزان

حمل

معموالً احساساتتان را به راحتي بيان ميكنيد مخصوص ًا زماني كه
ديگران بي توجه و بي اهميت هســتند .بايد اين حقيقت را بپذيرند
كه شما نيز گاهي همين رفتار را داريد .حتي همين امروز هم همين
طور رفتار ميكنيد.

ثور

اکنون هیچ دلیلی برای اجبار در مسائل وجود ندارد زیرا سیارات در
شــرایط خوبی قرار دارند .برای این که از نگرانی های بی مورد دوری
کنید بهتر اســت از سیاست اســتفاده کنید و اجازه دهید تغییرات
صورت بگیرند.

جوزا

به نظر مي رسد كه يك نفر شما را فريب داده است نه اين كه دروغ
او خيلي قلب شما را شكســته است بلكه ديگر نميتوانيد به حرف
هاي او اعتماد كنيد .از اين كه در سكوت زجر بكشيد دست برداريد
و به هسرتان اجازه دهيد از احساستان باخبر شود .شايد موضوعي
او را نگران كرده است.

سرطان

اگر چه شما همیشــه مؤدب و محتاط عمل می کنید ،امروز بخش
کام ً
ال متفاوت از شخصیت خود را نشان میدهید .امروز مصمم اید
کــه راه خود را رفته و هر چه که خودتان می خواهید انجام دهید
و اگر شخصی بخواهد شــما را از این کار منصرف کند خوشحال
نخواهید شد.

عقرب

شاید الزم باشــد برای توضیح احساسها و انگیزههایتان مصمم
شوید .در حقیقت این کار اتفاقاتی را که رخ میدهد بیان میکند
و به شما راه حلی را نشان میدهد تا درگام بعدی موفق باشید.

قوس

امروز ممكن است كه آنچه را در طول سالها در خانه جمع كرده
ايد و به آشــغال تبديل شده اند دور بريزيد .ممكن هم هست كه
در مورد شخصي كه در زندگي تان مانع از پيشرفت شما مي باشد
يك فكر اساسي بكنيد .اگر آنها حاضر به پيشرفت و به جلو رفتن
در زندگي نيستند شما ممكن است آنها را به حال خود رها كنيد
و خود به راهتان ادامه دهيد.

جدی

ســعی کنید اضطراب و نگرانیهای بی مــورد ،اعصابتان را به هم
نریزد .شاید کمی حساستر باشــید ،بنابراین سعی کنید در هوای
آزاد قدم بزنید ،ترجیح ًا هر چقدر دورتر باشد بهتر است.

اين خيلي خوب است كه شــما به ارزش هاي اخالقي سخت پاي
بند هستيد .فعاليت سياره ها داللت بر پنهان يك راز ظاهري دارد.
مواظب عواقب اين كار باشيد.

شما بايد به مردم اجازه دهيد كه امروز راه مورد عالقه خودشان راه
بروند وگرنه آنها طغيان كرده و زندگي را به كام شــما تلخ خواهند
كرد .حتي اگر فكر ميكنيد كه كسي اشتباه بزرگي را مرتكب شده،
بايد قبل از نصيحت راجع به آن فكــر كنيد چرا كه آنها تصور مي
كنند ،شما قصد دخالت داريد.

امروز شــخصی از شما تعریف و تمجید می کند در نتیجه احساس
رضایت بیشتری از خود می کنید .امروز برای یک فرد یک روز لذت
بخش است و از این که با خانواده و دوستان و نزدیکان خود باشید
لذت می برید.

اسد

سنبله

امروز دوستانتان آن طوری رفتار میکنند که شما احساس میکنید
چقدر در برآورده کردن نیازهایشــان خودخواه هســتند .اگر با آنها
مخالفت کنید به جر و بحث می انجامد.

«کاپوال» به سراغ
«فریبخورده» میرود
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«پتی دوک» ،بازیگر برنده اســکار سینما و تلویزیون در سن
 69سالگی درگذشت.
 پتــی دوک ،هنرپیشــه آمریکایی که ســال  1962در فلم
«معجزهگر» نقش «هلن کلر» را ایفا کرد و به جایزه اســکار
رسید ،درگذشت.
دوک در  16سالگی موفق شــد جایزه اسکار بهترین بازیگر
آن خود کند و عنوان جوانترین برنده این
نقش مکمل زن را از ِ
جایزه سینمایی را به دســت آورد .موفقیت زودهنگام دوک
موجب شهرت وی و ساخته شدن برنامهای تلویزیونی به نام او
شد .این برنامه  104قسمتی« ،اجرای پتی دوک» نام داشت که
تمرکــز کامل آن روی این بازیگر نوجوان در دو نقش متفاوت
بود.
موفقیت «دوک» در تلویزیون با کســب سه جایزه «امی» و
 9نامزدی در این جوایز هنری ادامــه پیدا کرد« .دره گودی
ها»« ،ویلی  /میلی» و «بزرگتر از آسمان» از جمله فلمهای
سینمایی هستند که این هنرپیشه در آنها ایفای نقش کرده
است.
به گزارش گاردین ،دوک پیش از بــازی در فلم «معجزهگر»
نقش هلن کلر را در اقتباس نمایشــی داستان این شخصیت
نابینا و ناشنوا بر عهده داشت .او سپس در نسخه تلویزیونی
این داستان نقش معلم کلر را بازی کرد و یک جایزه «امی» را
در کارنامهاش ثبت کرد.
پزشکان در سال  1982تشخیص دادند که پتی کلر به بیماری
اختالل دوقطبی مبتال است .او مدتی پس از آن به فعالیتهای
اجتماعی برای حمایت از سالمت روانی روی آورد و تالشهای
بسیاری در این زمینه انجام داد.

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

ن
هـ
پ

استاد گوگن سرانجام در اکتبر به آرل رسید ،اما اتفاقها
آنطور که ونگوگ تصور میکرد ،پیش نرفت؛ با اینکه
گمان میرفت آنها زوج هنری مناسبی برای هم باشند،
به این نتیجه رسیدند که خیلی کم با هم تفاهم دارند.
گوگن درباره رابطهاش با ونگوگ گفت ،مسلما در زمینه
نقاشی با هم به تفاهم نمیرسیم .ونگوگ نیز انتقادهای
گوگن را «عذابآور» دانست و همین باعث شد او ثبات
روانی خود را تا حد زیادی از دست بدهد .اما بدتر از آن،
این بود که گوگن او را در ماه دسمبر رها کرد و رفت.
بیماری و خودکشی
ونگوگ نقاشــی اســت که برای بریدن گوش خود ،به
اندازه شــهرتی که از خلق آثارش کسب کرده ،معروف
اســت .او در طول زندگی دورههای افسردگی و حمالت
عصبی بسیاری را پشت سر گذاشت .نشانههایی که در
او مشاهده شد ،عالئم اختالل دوقطبی بود.
او در  23دسمبر  1888با تیغ به سمت گوگن حمله کرد،
اما ناگهان ایســتاد و راهش را عوض کرد .همان شب،
گوش خــود را برید و اگر مردم پولیــس را خبر نکرده
بودند ،از خونریزی جان خود را از دست داده بود.

شب پرستاره
فبروری ســال  1889مردم «آرل» از مقامات خواستند
تا ونگوگ در یک آسایشــگاه روانی بستری شود ،زیرا
وجود او بــرای اجتماع خطرناک بود .بــه این ترتیب،
ونگوگ بدون اینکه وسیلهای برای نقاشی یا کتاب در
اختیارش باشــد ،در یک اتاق حبس شد و حتی اجازه
نداشت پیپ بکشد.
ماه می بود که این نقــاش روانپریش بهطور داوطلبانه
راهی یک آسایشــگاه روانی در «سن رمی» شد و یک
ســال را در آنجا ســپری کرد .در این آسایشگاه به او
اجازه نقاشی کشیدن داده شــد و او توانست با کمک
گرفتن از هنر ،توهمهای پارانوییدی خود را کنترل کند.
معروفترین نقاشــیهای ونگوگ در طول سه سالی که
در این شفاخانه بستری بود و افسردگی را در اوج خود
تجربه میکرد ،خلق شدند.
به گزارش ســایت گالری ملی لنــدن ،این نقاش بزرگ
هالندی در سال  1890در ســن  37سالگی و زمانی که
فقط یکی از نقاشیهایش به فروش رسیده بود ،با شلیک
گلوله خودکشی کرد.

جوانترین بازیگر برنده
اسکار درگذشت

دلو

حوت

احتماالً چند مهمان ناخوانده داریــد .بنابراین هنگام خرید مقدار
بیشتری خرید کنید .همیشه یک خانه پر از آذوقه نمیخواهید این
طور نیست؟ امروز شــما از مهمانی بیش از حد لذت می برید .شما
دقیق ًا میل به غیبت دارید.
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وزیر را در خانه  h 1حرکت دهید.
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«سوفیا کاپوال» ،نسخه جدیدی از فلم «فریبخورده» با بازی
«کلینت ایستوود» را به سینما میآورد.
 «فریبخورده» درامی ســینمایی که سال  1971با درخشش
«کلینت ایســتوود» روی پرده نقرهای رفــت ،بار دیگر با
نویسندگی و کارگردانی سوفیا کاپوال ،دختر سازنده معروف
فلمهای «پدرخوانده» به سینما میآید.
کاپوال در این فلم از «نیکول کیدمن»« ،کریســتن دانست» و
«ال فانینگ» بازی میگیرد .او در ســال  2003جایزه بهترین
فلمنامه اوریجینال را برای نگارش متن «گمشده در ترجمه»
به دســت آورد و به عنوان سومین زنی شناخته شد که نامزد
دریافت اسکار بهترین کارگردانی شده است.
به گزارش ورایتی« ،فریبخورده» ســال  1971با کارگردانی
«دون سیگل» ساخته شد .ایســتوود با «ژرالدین پیج» در
این فلم همبازی بود .این اثر در اصل براســاس رمانی به نام
«شیطان رنگشده» نوشــته «توماس پی .کولینان» ساخته
شده بود.

درخواست غرامت ۱۷۰
میلیون دالری از کاپیتان
کرک «پیشتازان فضا»

ویلیام شــاتنر بازیگر  ۸۵ساله نقش کاپیتان کرک در سریال
«پیشتازان فضا» با یک ادعای غرامت  ۱۷۰میلیون دالری روبه
رو شد.
به نقل از دیلی میل ،این بازیگر  ۸۵ساله با ادعای مردی ۵۹
ســاله روبه رو شده که مدعی است پسر شاتنر است و به این
دلیل غرامتی  ۱۷۰میلیون دالری را از دادگاه طلب کرده است.
پیتر اسلون که ادعا میکند پسر این بازیگر سرشناس است،
با تکذیب شــاتنر روبهرو شده است .شاتنر خواسته است که
این مرد از به کار بردن نام وی خــودداری کند .وی در عین
حال از دادن آزمایش دیانای خودداری کرده است .این در
حالی است که اسلون در چند سال اخیر از نام فامیلی شاتنر
استفاده کرده است.
وکیل شاتنر در سال  ۲۰۱۱با این ادعا روبه رو شد و همان موقع
جواب داد شاتنر مردی  ۸۰ساله است که دوست ندارد وقتش
را با این ادعاها بگذراند.
شاتنر که سه دختر دارد در این باره تنها تاکید کرده که پسری
ندارد .این بازیگر کانادایی تاکنون  ۴بار ازدواج کرده و  ۳دختر
او حاصل ازدواجش با گلوریا راند بازیگر کانادایی است.
وی ســال  ۲۰۰۱با همســر چهارمش الیزابت مارتین ازدواج
کرد .شــاتنر که بازیگر فلمهای متعددی است بیش از همه
برای ایفای نقش کاپیتان کرک در ســریال «پیشتازان فضا»
یا «سفرهای ســتارهای» در کنار آقای اسپاک که سال پیش
درگذشت ،به یاد آورده میشود.

