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معرفی نامزدهای نهایی
مهمترین جوایز تئاتر دنیا

درآمد  ۲۰۰میلیون دالری ترکیه
از فروش سریالهای تلویزیونی

گزارش این روزنامه آمده است که با توجه به این آمار،
ترکیه در رتبه بندی جهانی انجام شــده ،پس از کشور
آمریکا در رده دوم جهان قرار گرفته است.
روزنامه  postaترکیه در این خبر همچنین بیشترین
میزان فروش صورت گرفته را مربوط به سریال kara
 para ashkاعالم کرده و نوشته است که این سریال
به  ۱۰۷کشور دنیا فروخته شده است.

روزنامه  postaترکیه مدعی شد که این کشور با کسب
رتبه دوم فروش سریال تلویزیونی به دیگر کشورها در
دنیا ،از این طریق ساالنه  ۲۰۰میلیون دالر درآمد کسب
می کنند.
و به نقل از روزنامه  postaترکیه ،این کشــور در سال
های اخیر  ۷۰ســریال تلویزیونی را به  ۱۰۷کشور دنیا
فروخته است.

اســامی راهیافتگان به مرحله نهایی هفتادمین دوره
«تونی» که معتبرترین جوایز عرصه تئاتر دنیا محسوب
میشود ،اعالم شد.
تئاتر موزیکال «همیلتــون» با نامزدی در  16بخش در
هفتادمین دوره جوایز معتبر هنرهای نمایشی «تونی»
درخشید.
این اثر نمایشی که داستان اولین نسل از آمریکاییها
را روایت میکند ،رکــورد تعداد نامزدی در این جوایز
را شکســت .پیش از این «بیلی الیوت» در سال 2009
و «تولیدکنندگان» در ســال  2001موفق شده بودند
در  15بخش «تونی» نامزد شــوند« .همیلتون» که از

آگوست سال گذشته در «برادوی» به روی صحنه رفته
است ،داســتان زندگی «الکساندر همیلتون» را روایت
میکند و به مسائلی چون مهاجرت ،نژاد و هویت ملی
آمریکاییها میپردازد.
«ستاره درخشان»« ،پیشــخدمت» و «مکتب راک» از
جمله رقبای این اثر نمایشــی در بخش بهترین تئاتر
موزیکال هستند .دومین رتبه در تعداد نامزدی این دوره
جوایز «تونی» را «سفر طوالنی روز به شب» داراست که
موفق شــده در هفت بخش برگزیده شود .پیش از این
«سواحل اوتوپیا» به کارگردانی «تام استوپارد» در سال
 2007این رکورد را به نام خود ثبت کرده بود.

جیکی رولینگ از هوادارانش
عذرخواهی کرد

جی.کی رولینگ نویسنده مجموعه داستانهای هری
پاتر به خاطر حذف ریموس لوپین یکی از شخصیتهای
محبوب این داستان در قصه از مخاطبان و هوادارانش
عذرخواهــی کرد .رولینگ خالــق مجموعه پرفروش
و پرمخاطب هــری پاتر به خاطر مــرگ ریموس در
طرفدارانش عذرخواهی کرد و در صفحه شــخصی اش
نوشت :روند داستان مرا به ســمتی برد که مجبور به
حذف ریموس لوپین شدم .البته واقعیت این است که از
قبل برنامهای برای حذف کردن او از داستان نداشتم و
این ماجرا کامال اتفاقی اجرا شده است.
این نویسنده انگلیسی ادامه میدهد :می دانم که این

مک آوی گروگان تروریست ها شد

فلم برداری«غوطه ور در آب» به نیمه رسید .جیمز مک
آوی بازیگر مجموعه اکشــن کمیک استریپی «مردان
ایکس» و آلیشیا ویکاندرالرا کرافت تازه سینما ،نقش
های اصلی آن را به عهده دارند.
با پایان فلم برداری ســکانس های شهر برلین ،گروه
سازنده راهی لوکیشن های آفریقایی می شوند .اسپانیا
و فرانسه ،دیگر لوکیشن های فلم هستند.
مک آوی در داستان در نقش یک مهندس امور مربوط
به آب ظاهر می شــود ،که به اتهام جاسوســی برای
انگلیسی ها از سوی گروه های تروریستی سومالیایی
دستگیر می شود.
ویکاندر هم یک مهندس فعال اســت که قبل از این
با کاراکتر مک آوی آشــنا شــده و با هم قرار ازدواج

گذاشــته اند .او راهی منطقه می شود ،تا اثری از نامزد
خود پیدا کند.
ویم وندرس فلم ساز مطرح آلمانی این فلم را براساس
فلم نامه اقتباســی اریک دیگنام کارگردانی می کند.
فلم نامه با نگاهی به داســتان نوول پرخواننده «جی.
ام.لدگارد» نوشته شده است.
«غوطه ور در آب» به صورت محصول مشترک اروپایی
و با پول سرمایه گذاران آلمانی و انگلیسی ساخته می
شــود و کار فلم برداری آن ،تا ماه جوالی ادامه خواهد
داشت.
به نوشته امپایر آنالین ،سازندگان فلم از آن به عنوان
یک درام رومانتیک دلهره آور اسم می برند ،که در یک
پس زمینه تند و سخت سیاسی اتفاق می افتد.

شــخصیت و دنبال کردن قصه او در داستانهای هری
پاتر بــرای خیلیها جذاب بود اما واقعیت این اســت
که او مجبور شــده که او را از داستان کنار بگذارد و
این داســتان بوده که حذف کاراکتــر را پیش رویش
گذاشته اســت .پیش از این نیز این اتفاق بر سر برخی
از شخصیتهای داستان هری پاتر افتاده بود .جی.کی
رولینگ قبال گفته بود کــه تصمیم دارد رون ویزلی و
آرتور را در آخرین نبرد تن به تن از قصه حذف کند .در
حقیقت او می خواست با مرگ این دو کاراکتر ماجرایی
دیگر را دنبال کند اما در بزنگاه پیشــرفت داســتان
نتوانست این نقشه را اجرایی کند.
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«استیو جابز» سینما در
نقش قاتل سریالی

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.
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میزان

حمل

ميتوانيد در رسيدن به آرزوهايتان قدرت خود را نشان دهيد .اگر
در مورد مسایل ماليتان با كسي مشورت ميكنيد خوب فكر كنيد.

ثور

يك بار ديگر ،زمان براي انجــام كارهاي مهم و انجام كار با مدارك
مناسب نمي باشــد .بدون اطالع شما ،اين اوراق داري يك اشتباه و
يا نقصي مي باشند و ايجاد مشكل خواهند كرد .مجددا ً فردا آنها را
بخوانيد و يا نزد يك وكيل يا مشــاور حقوقي كه بتواند آنها را براي
شما چك كند ،بفرستيد.

جوزا

اگر احســاس ميكنيد به خاطر انجام كارهــاي روزمره يا كارهايي
كه فاقد هرگونه الهام هســتند بيحوصله شدهايد ،اكنون ستارگان
تغييراتي ايجاد مي كنند كه شما از آن استقبال ميكنيد.

سرطان

این حس قویتر میشود و من امیدوارم که مجرد باشید .اگر میواهید
مشکلی در خانه پیدا نکنید،بهتر است سریع ًا تصمیم بگیرید .یارات
بسیار متغییر هستند و این موضوع هر روز برایتان به وجود میآید.

اسد

امروز اتفاقی عجیب رخ خواهد داد که باعث می شــود نسبت به
کسی شدیدا ً مظنون شوید که آیا شما را بازی می دهد ممکن است
حتی یک کالم از حرفهای آنها را قبــول نکنید و فکر کنید آنها
می خواهند سر شما را کاله بگذارند .به خصوص مراقب هر کسی
باشید که چیزهایی به شما می گویند که خیلی بهتر از واقعیت به
نظر می رسند.

عقرب

هرچه قدر بیشــتر یک موقعیت را بررسی کنید دیدگاه بهتری به
آن پیدا میکنید .بسیاری از مســایل برایتان روشن میشوند.
شــاید آمادگی ایجاد تغییر نداشته باشید ،اما با موانعی که بر سر
راهتان هست کنار میآیید .اگر کمی بیخیالتر باشید کارها بهتر
پیش میروند.

قوس

اعتماد به نفس شما از هميشــه بيشتر است و احساس ميكنيد
كه از جنبه قدرت داريد عمل ميكنيد .اين احســاس را قويتر
ميكنيد از طريق صحبت كردن با ديگران و آنهایي كه ميتوانند
شما را در رسيدن به اهداف كمك كنند.

جدی

امــروز از محبوبيت زيادي برخوردار هســتيد و اگر تقاضايي از
كســي داريد ،با مهرباني درخواست كنيد مطمئنم كه مي پذيرد.
هيچ تملق و چاپلوسي در شما اثر ندارد و يكي از همكاران از اين
موضوع تعجب خواهد كرد.

اگر با دوســتان قدیمیتــان هم صحبت میشــوید .مراقب نحوه
رفتارتان باشــید .خیلی زود عصبانی میشوند ،آنها بسیار حساس
هستند و احتیاج به توجه و دلسوزی شما دارند.

دلو

مراقب باشید!امروز یک نفر سعی دارد اعتماد به نفس و انرژی شما
را بگیرد.شــاید این طور به نظر می رسد زیرا شما را تضعیف روحیه
می کند.مشکل می توانید از خودتان دفاع کنید بنابراین بهتر است
از این شخص دوری کنید.

حوت

سنبله

داستان زندگی «ژان لوک گدار» ،از فلمسازان صاحب سبک
سینمای جهان ،سوژه یک فلم میشود.
«میشل آزاناویسوس» کارگردان برنده اسکار فلم «آرتیست»،
قصد دارد داستان آشنایی و ازدواج «ژان لوک گدار» را با «آنه
ویازمسکی» را روایت کند.
«میشل آزاناویسوس» نام فلم جدیدش را «سهمناک» گذاشته
و پیشتولید آن را شــروع کرده است .این اثر براساس کتاب
زندگینامهای «آنه ویازمســکی» که بیش از یک دهه همسر
«گدار» بود ،ساخته میشود« .لوییس گارل» نقش کارگردان
«از نفسافتاده» را ایفا میکند و «استیســی مارتین» به جای
«ویازمسکی» ظاهر میشود.
«ویازمســکی»  17ســاله بود که با «گدار» آشنا شد .این دو
هنرمند در طول زندگی مشترکشــان ،در آثاری چون «آخر
هفته» و «همدردی با شیطان» همکاری داشتند.
«ژان لوک گدار» در سال  1965خرس طالی جشنواره برلین را
برای فلم «آلفاویل» کسب کرد .وی همچنین دو نشان افتخار
«سزار» در سالهای  1987و  1998و یک شیر طالی جشنواره
ونیز در ســال  1982برای مجموعه فعالیتهای سینماییاش
و یک شــیر طالی دیگر را در ســال  1983بــرای فلم «نام
کوچک؛ کارمن» در جشــنواره ونیز کسب کرد .عالوه بر آن،
در سال  2010یک اســکار افتخاری هم برای قدردانی از تمام
فعالیتهای سینمایی «گدار» به وی اعطا شد.
«گدار» درباره سبک فلمســازیاش توضیح میدهد :نحوه
فلمسازی من همانند شیوهای است که دو یا سه نوازنده جاز
آهنگ میسازند .در واقع لزوما هیچ سناریوی نوشتهای وجود
ندارد ،بلکه ما موضوعی را انتخاب میکنیم ســپس بازیگران
آن را ایفا میکنند و در نهایت فلم ســازمان یافته و تدوین
میشود .هیچ دیالوگ از پیش تعیینشدهای در کار نیست و
تنها چند ُکالژ و یادداشت وجود دارد که پیوند آنها به ساخت
یک فلم میانجامد.
ســینمای «گدار» در عرصه ســینمای جهــان منبعی برای
ســایر کارگردانان دیگر محسوب میشود ،اما «گدار» نیز در
فلمهایش تالش کرده از ســکانسهای فلمهای پیش از خود
و عالوهبر آن نقاشی نقاشانی چون «رنوا» و دیگر نقاشیهای
معروف در طراحی صحنههای فلمهایش بهره ببرد.
«زیســتن زندگــیاش»« ،تفنگدارها»« ،زن شــوهردار»،
«آلفاویل»« ،مونث ،مذکــر»« ،زن چینی»« ،آخر هفته»« ،در
ستایش عشق»« ،آهنگ ما»« ،سوسیالیسم» و «از نفسافتاده»
از جمله فلمهای این کارگردان صاحبنام هستند.

از آنجایی که عنصرتان هوا می باشد تمایل دارید که ایدههایتان
را برای دیگران بازگو کنید و خبر خوب این اســت که روابط شما
بیوقفه پیشــرفت میکند .با صحبت کــردن در هر موضوعی با
دیگران بهترین استفاده را ببرید.
شــما از بحث با شریک زندگی تان ناچارا ٌ چیزی را میپذیرید .او
خوشحال است و باالخره شما تصمیم گرفتهاید که موضوع را باز
کنید.
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«مایکل فاســبندر»  -بازیگر مطرح سینما  -نقش یک قاتل
سریالی را در یک پروژه اقتباسی ایفا میکند.
«ورود به هیدز» نام پروژه جدید ســینمایی است که «مایکل
فاســبندر» هنرپیشه فلمهای « 12ســال بردگی» و «استیو
جابز» قرار است در آن ،نقش اصلی را ایفا کند.
این فلم بر اســاس رمان «جان لیک» درباره «جک آنتروگر»

اتریشــی اســت که روزها یک زندگی عــادی را به عنوان
روزنامهنگار و نویسنده آثار پرفروش سپری میکند و شبها
دســت به قتلهای ســریالی میزند« .آنتروگر»  11تن را در
کشورهای مختلف به همین منوال به قتل رساند.
«الکســاندر دینالریس» که به عنوان یکی از فلمنامهنویسان
«مرد پرنده» به کارگردانی «الخاندرو گونزالز ایناریتو» جایزه
اســکار دریافت کرد ،در حال نگارش متن این فلم از دریچه
دید قاتل سریالی اتریشی (فاسبندر) است .فلمنامه اصلی این
پروژه را «بیل ویلر» به نگارش درآورد.
به گزارش ورایتی« ،مایکل فاســبندر» که امسال برای بازی
در نقش «استیو جابز» بنیانگذار کمپانی «اپل» نامزد جایزه
بهترین بازیگر نقش اول مرد شــد ،در ســال  2013هم برای
هنرنمایی در « 12سال بردگی» نامزد این جایزه شد.

آرنولد ستاره یک فلم
کمدی شد

آرنولد شــوارتزنگر به جمع بازیگران کمــدی «چرا گانتر را
میکشیم» پیوست.
تاران کیالم نویســنده فلمنامه و کارگردان این اثر سینمایی
است .این فلم نخستین تجربه کارگردانی کیالم است.
کیالم و همسرش کوبی اسمالدرز در کنار آرنولد شوارتزنگر،
بابی موینیان ،پل بریتاین ،کمیــل نانجینانی ،راندال پارک و
رایان گل بازیگران این اکشن کمدی هستند.
این فلم در بازار جهانی فلم کن به خریداران بینالمللی عرضه
میشــود .امتیاز این فلم در آمریکای شمالی پیش از این به
کمپانی  UTAواگذار شده است.
داستان فلم درباره گروهی از آدمکشهای بینالمللی است که
از مشهورترین آدمکش مزدور دنیا به نام گانتر با بازی آرنولد
شوارتزنگر عصبانی هســتند .گانتر که از قضا فردی خودنما
و مغرور در تمام مدت داســتان یک گام جلوتر از این گروه
حرکت میکند و همیشه مایه شرمساری آنها میشود.
زمان آغاز کار ساخت «چرا گانتر را میکشیم» ماه جون است.
تاران کیالم که بیشــتر برای حضور در برنامههای تلویزیونی
شناخته میشود ،در فلم « 12ســال بردگی» هم بازی کرده
است .کوبی اسمالدرز نیز بیشتر برای بازی در سریال «آشنایی
با مادر» شناخته میشود.
آرنولد شوارتزنگر سال گذشــته با فلمهای «نابودگر  :سفر
پیدایش» و «مگی» بر پرده سینما ظاهر شد.

