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تارزان با غول مهربان و حیوانات عصر یخبندان بازگشت گیبسن به «تغییرشکل دهندگان»

رقابت میکند

«عصر یخبندان»« ،افســانه تارزان» و «بی اف جی» سه
فلم خانوادگی مهم هستند که همزمان اکران بینالمللی
خود را شروع کردند.
به نقل از اسکرین دیلی ،پنجمین قسمت «عصر یخبندان»
 ،نگاه جدیدی به «افســانه تارزان» و فلم جدید استیون
اســپیلبرگ با عنوان «بیافجی» ســه فلم مهم سال
هستند که همزمان اکران بینالمللی خود را آغاز کردهاند
و به بازار تابستان و تعطیالت خانوادهها امید دارند.
«عصر یخبنــدان :دوره برخورد» از همیــن آخر هفته
وارد بیشتر قلمروهای فروش بینالمللی شده است .این
انیمیشن سه هفته پیش برای نخســتین بار در آمریکا

راهی سینماها شد.
این انیمیشن سه بعدی کمپیوتری پنجمین فلم از مجموعه
فلم های «عصر یخبندان» است و از پنجشنبه در استرالیا
و آلمان راهی سینماها شده و جمعه به مکزیک و بریتانیا
رسیده است.
سال  ۲۰۱۲قســمت چهارم این مجموعه موفق به فروش
 ۷۱۵میلیون دالری شــده بود که  ۸۲درصد فروش آن از
بازارهای جهانی به دســت آمده بود .از زمانی که ساخت
ادامههای این انیمیشــن موفق در سال  ۲۰۰۲شروع شد،
هر قســمت موفقتر و پرفروشتر از قسمت قبلی عمل
کرده است.

تایریس گیبســن بازیگر سه قسمت سری اول مجموعه
فلم «تغییرشــکل دهندگان /ترانسفورمرها» ،دوباره به
ماجراجویی های این اکشن فانتزی برمی گردد.
مایکل بی کارگردان و تهیه کننده فلم خبر بازگشــت او
به داستان قسمت تازه این مجموعه فلم علمی تخیلی را
اعالم کرد.
تایریس گیبسن سیاه پوست در «تغییر شکل دهندگان:
آخرین شوالیه» ،دوباره در نقش کاراکتر قبلی خود به نام
رابرت اپس بازی خواهد کرد.
او در سه قسمت ســری اول فلم در دهه گذشته ،نقش
جوانی بی دست وپا را بازی کرد که به کمک کاراکتر جاش
دوهامل می آید و با هم ،متوجه فعالیت روبات های فضایی
در کره زمین می شوند.
در قســمت تازه این مجموعه فلــم ،او دوباره با کاراکتر
دوهامل همکاری خواهد کرد .دوهامل هم ماه قبل ،دوباره
به جمع بازیگران فلم اضافه شد.
به نوشــته امپایر آنالین ،کار فلم برداری قســمت تازه
«تغییرشکل دهندگان» در لوکیشن های مختلف کشور

«افسانه تارزان» یک پروژه با بودجه باالست که از این
آخر هفته برای نخستین بار راهی بازارهای بینالمللی
شد و در کوریا ،روسیه و شــماری بازارهای کوچک
اکران شد .این فلم از روز نخست جوالی در آمریکای
شمالی نیز اکران خود را آغاز کرد.
دیوید ییتــس کارگردان این فلم برای کمپانی وارنر و
ویلیج رندشاو پیکچرز بوده است که در  ۶۴۵۰سالن
سینما در  ۱۹بازار بینالمللی در همین آخر هفته اکران
شده است.
« »BFGساخته جدید استیون اسپیلبرگ اقتباسی
از کتــاب رولد دال نیــز در اســتودیو والت دیزنی
ساخته شده و از همین آخر هفته در بازارهای آسیا-
پاسیفیک و آمریکای التین توزیع شده و از پنجشنبه
در روسیه و استرالیا نیز به نمایش درآمده است .این
فلم تصویرگر زندگی یک دختر بچه و دوستی او با یک
غول بزرگ مهربان است.
و مخاطبان به عنوان شوالی ه دست یافت.
«هیل» همیشه از اینکه از طبقه کارگر برخاسته بود ،به
خود افتخار میکرد .او زمانی در دانشگاه «آکسفورد»
تحصیل میکرد و رتبه نخست رشتهاش را کسب کرد.
همان جا بود که اولین مجموعه شــعر خود را به چاپ
رساند« .هیل» بیش از  ۱۲مجموعه شعر داشت که دو
کتاب از آنها نامزد جایزه «فوروارد» شدند.
«اندرو موشن» شــاعر و رماننویسی که پیش از «آن
دافی» مقام ملکالشعرایی را در دست داشت« ،جفری
هیل» را «یکی از بزرگترین شــاعران انگلیسیزبان
 ۷۰سال گذشته» دانســت که شاید بعدها ثابت شود
بزرگترین شاعر بوده است.

یک جایزه دیگر به فهرست افتخارات
مارتین اسکورسیزی اضافه شد

مارتین اسکورسیزی کارگردان سرشناس هفتمین جایزه
آیکون کلوپ فریرز یا انجمن راهبان را دریافت میکند.
به نقل از آسوشیتدپرس ،کارگردانی که جایزه اسکار را در
کارنامهاش دارد به عنوان هفتمین دریافت کننده جایزه
کلوپ فریرز در تاریخ  ۱۰۰ساله این کلوپ انتخاب شد.
اسکورســیزی که بیش از نیم قرن در کارش سابقه دارد
یکی از هفت دریافت کننــده جایزه این کلوپ در تاریخ
بیش از یک قرنی آن خواهد بود .این جایزه در مراسمی که
 ۲۱سپتمبر در نیویورک برگزار میشود به وی اهدا خواهد
شد .این مراسم با حضوری شماری از دوستان و همکاران
درجه یک اسکورســیزی و برای ادای احتــرام به این
کارگردان  ۷۳ساله برگزار میشود .اسکورسیزی به عنوان
یکی از فلمســازان مهم و با نفوذ تاریخ سینما شناخته
میشــود .او کارگردانی فلمهای کالسیکی چون «راننده
تکسی»« ،گاو خشمگین»« ،دوستان خوب»« ،کازینو» و
«سلطان کمدی» را در کارنامه دارد .اسکورسیزی جایزه

اسکار را برای کارگردانی «درگذشته» دریافت کرد .جایزه
آیکون یکی از دههای جایزهای است که اسکورسیزی در
طول دوران کاریاش دریافت کرده اســت .او نخل طال،
گرمی ،امی ،گلــدن گالب و جایزه بفتا را در کارنامه دارد
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پیتر جکسن فلم ســاز نیوزیلندی تبار سینما ،دوباره با
استیون اسپیلبرگ و شرکت فلم سازی او امبلین پیکچرز
همکاری می کند .این همکاری شامل چند فلم سینمایی
می شود.
جکسن بزودی کارگردانی قســمت تازه ای از انیمیشن
کمپیوتری اکشن وما جراجویانه «تن تن» را برای امبلین
پیکچرز کارگردانی می کند.
جکسن که طی چند سال گذشته سخت درگیر کار بر روی
سه گانه فانتزی و ماجراجویانه «هابیت» بود ،نتوانست به
همکاری با اسپیلبرگ ادامه دهد.
اســپیلبرگ در گفت و گویی با نشریه تایمز می گوید«:
پیتر سخت مشغول کار بر روی پروژه ای بود که دوستش
داشت .به همین دلیل ،ما نمی خواستیم مزاحم او شویم».
به گفته اسپیلبرگ ،به دنبال نمایش عمومی موفقیت آمیز
تریلوژی «هابیت» ،حاال جکسن فرصت کافی برای تمرکز
بر روی مجموعه فلم «تن تن» را دارد.

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی
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همکاری جکسن با اسپیلبرگ

و بارها به عنوان بهترین کارگردان نامزد اسکار شده
است .او در تلویزیون نیز فلمها و سریالهای مهمی را
کارگردانی کرده که «پیاده روی امپایر» برنده چندین
جایزه و «وینیل» از جمله آنهاست.
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میزان

حمل

بين آرزوها و حقيقت اختالف وجــود دارد .به فرصت ها چنگ مي
زنيد و دوست نداريد به نيازهايتان بيتوجهي شود.

ثور

بسیار مهم اســت که امروز فعال باشید در غیر این صورت افکار
شما بسیار وسوسهگر میشوند .اگر چنین اتفاقی رخ دهد ،افکار
شما تمام فضای ذهن شما را پر میکند و شما دیگر نمیتوانید به
هیچ مطلب دیگر فکر کنید و یا ممکن است راجع به حرفی که به
شما زده میشود بسیار احساس ناراحتی کنید .سعی کنید از دور
به مسایل نگاه کنید ،در غیر این صورت خود را آزار خواهید داد.

عقرب

بسیار خوشحال میشوید اگر بدانید امروز روز خوبی است و زندگی
کمتر پیچیدهتر است .احتماالً تاکنون احساس میکردید نمیتوانید
پیشرفت کنید ،اما اکنون این احساس به سر رسیده و میتوانید با
امید و آرزو به جلو گام بردارید.

یک نفر سعی دارد شما را عصبانی کند .این فرصت را به او ندهید.
سعی کنید با مهربانی و دلسوزی آنها را خجالت دهید .این سالح
از انتقام و مشاجره بهتر است.

ســتارگان امروز فرصت هايي را براي شــما مهيا مي كنند كه به
نظر خوب هســتند ،اما تمام آن چيزي كه به نظر مي رســند هم
نيستند .بنابراين آنها را با دقت بررســي كنيد .سعي كنيد زياد به
نصایح خويشــاوندان اهميت ندهيد؛ زيرا قضاوتهاي آنها نيز مانند
قضاوتهاي خودتان ،نامطمئن است.

امروز بــه يك مقدار اطالعات كه به طور تصادفي به دســتتان
ميرسد نياز داريد كه بتوانيد تمام واقعيتها را ببينيد .تصويري
كه به شما اين قدرت را نيز ميدهد كه تشخيص دهيد چقدر مهم
است كه به زمان مناسب فرا رسيدن هر چيزي اعتماد كنيد يعني
معتقد شويد كه هر چيزي زمان مناسبي براي اتفاق افتادن دارد.

جوزا

سرطان

امروز سرحال هستید ،اما دوست دارید یک نفر را که به اندازه شما
ســرحال نیســت کمی اذیت کنید .زمانی که تصمیمتان را گرفتید
سعی کنید تغییری ایجاد کنید.

اسد

شما هر چيزي را با شدت بيش از حد معمول تجربه ميكنيد .اين كار
به اتفاقات معناي بيشــتري ميبخشد .به جاي آنكه هر چه برايتان
رخ ميدهد ،بپذيريد بهتر اســت كه با دقت آنها را مورد بررســي
قرار داده و ببينيد كه در زير اين ظاهر چه چيزي نهفته اســت .اين
بسيار جالب است ،اما ســعي كنيد كه در اين تله نيفتيد كه از كاه
كوه بسازيد .اگر از آن چه انتظار داريد به طور كامل متوجه نشويد،
نااميد مي شويد.

سنبله

امروزیکی از افراد خانواده بسیار احساساتی است و به توجه بیشتری
نیاز دارد .منطقی نیستند .شاید موضوعی برای شما زیاد مهم نباشد،
اما برای آنها مهم باشد .سعی کنید مراقب حرف زدنتان باشید.

قوس

جدی

احتياج شــديدي به اســتراحت داريد ،اما امكانش وجود ندارد.
پيشنهاد من اين است كه ســعي كنيد اگر ميتوانيد به طبيعت
برويد .شــايد سرد باشد .اما حتي در اين وقت سال هم قدم زدن
در پارك شهر و يا پارك مركزي ميتواند نشاط آور باشد.

دلو

امروز قصد ندارید به چیزهایی که قب ً
ال امتحان کردید روی آورید چون
امروز احساس بسیار ماجراجویانه ای دارید .اگر کار جالبی برای انجام
داشته باشید کام ً
ال روی آن تمرکز می کنید.

حوت

کوبا ادامه دارد .پس از آن ،گروه ســازنده راهی منطقه
دیترویت می شوند.
مارک والبرگ نقش اصلی سری جدید این مجموعه فلم
اکشن ماجراجویانه را بازی می کند .این دومین بار است
که او با این فلم همکاری دارد.
او همــراه با کاراکتر دوهامل ،گیبســن و ایزابل مونر ،به
کمک روبات های فضایی مثبت می آیند تا با روبات های
منفی داستان مبارزه کنند.
آنتونــی هاپکینز هم در قســمت تازه «تغییرشــکل
دهندگان» بازی دارد .اما نوع نقش او در این فلم ،در هاله
ای از ابهام قرار دارد و کســی نمی داند چه کاراکتری را
جلوی دوربین به تصویر می کشد.
«تغییرشــکل دهندگان :آخرین شــوالیه» برای نمایش
عمومی در  23جون سال آینده میالدی ،آماده می شود.
هزینه تولید فلم ،حدود  200میلیون دالر است.
تایریس گیبســن در کنار مجموعه اکشن علمی تخیلی
«تغییرشکل دهندگان» ،یکی از بازیگران اصلی مجموعه
اکشن ورزشی «سریع و آتشی» هم هست.

امروز پر اشــتیاق و حس کنجکاوی هستید و مطمئن ًا سلولهای
خاکستری شما به مقداری تحریک نیاز دارند .شما هنرمند منطقه
البروج هستید و اگر یک عدم اعتماد به نفس درباره استعدادتان
شما را عقب کشیده است برای آخرین بار تصمیم بگیرید که این
رفتار را تغییر دهید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  e 7حرکت دهید.
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در عین حال ،اسپیلبرگ فاش کرد که جکسن به صورت
خصوصی از او خواســته بود اجازه دهد در آرامش ،کار
ساخت «هابیت» ها را به جلو ببرد.
هنوز معلوم نیســت کار تولید قسمت تازه «تن تن» چه
زمانی شروع خواهد شد .اما اسپیلبرگ اظهار امیدواری
می کند کلید فلم برداری آن ،تا پائیز امسال زده شود.
جکســن در حالی بــرای امبلین پیکچرز ایــن فلم را
کارگردانی می کند ،که قرار است امر کارگردانی چند فلم
کم خرج تر این شرکت فلم سازی را هم به عهده بگیرد.
اســپیلبرگ پنج ســال قبل اعالم کرد مجموعه کتاب
نوجوانانه تن تن را به صورت یک ســه گانه ســینمایی،
تولید خواهد کرد .قســمت اول فلم ،در ســال  2011به
نمایش عمومی درآمد .این فلم را اســپیلبرگ کارگردانی
کرد و  374میلیون دالر در آمریکا و بقیه کشورهای دنیا
فروش کرد .همان زمان اعالم شد ،پیتر جکسن کارگردان
قسمت دوم آن خواهد بود.

وودی آلن به بازیگرانش
قدرت میدهد

بلیک الیولی گفت کار کردن با کارگردانی که خیلی کار کرده
و دقیقا میداند چه می خواهــد خیلی خوب و قدرتبخش
است.
به نقل از هالیوود ریپورتر ،وودی آلــن کارگردان نامدار از
بلیک الیولی در فلم «کافه سوســایتی» بــه عنوان بازیگر
اســتفاده کرد .این فلم پس از آن که به عنوان فلم افتتاحیه
جشــنواره کن به نمایش درآمد ،همین ماه (جوالی) راهی
سینماها می شــود و بازیگر این فلم در یک مصاحبه که به
تازگی با مجله همپتونز انجام داده از این تجربه سخن گفته
است.
الیولی درباره آلن گفت :او تجربه دلپذیری خلق میکند که
موجب میشــود همه آنهایی که آنجا هستند شاد باشند واز
این که دارند در این فلم همکاری میکنند و از این که بخشی
از تاریخ سینما میشوند ،شاد باشند.
ایــن بازیگر گفت از اعتماد به نفس وودی آلن در کارگردانی
لــذت برده و همین بــه او اعتماد به نفس بیشــتری برای
بازیگری داده است .وی گفت :واقعا عالی است با کارگردانی
کار کنی کــه دقیقا بداند چه میخواهد .این واقعیت که او با
یک برداشت ،کل سکانس را میگیرد و میتواند سکانسی با
هشت نفر را با یک یا دو برداشت دربیاورد به بازیگر قدرت
میبخشــد چون میبینی کاری را کــه او می خواهد ،انجام
دادهای.
وی گفت :آلن واقعا مشــوق است و اغلب میگوید بازیگران
با بداهه میتوانند کار را بهتــر کنند .دیالوگهای او خیلی
خاص است و در این فلم به ســبک  ۱۹۳۰انجام میشد .تو
سعی می کنی با بداهه در کنار او حرکت کنی .او واقعا قدرت
بخش است.
الیولی گفت از همبازی شــدن در این فلم با جسی آیزنبرگ
و پارکر پوســی نیز لذت برده و این در حالی بود که هر دوی
آنها از سابقه کار با وودی آلن برخوردار بودند و میدانستند
چه روندی طی میشــود .وی افزود :اولین روزی که پارکر را
دیدم او میدانســت من چقدر نگران و عصبی هســتم و به
همین دلیل دســتم را گرفت و تا وقتی وودی آلن آمد و با
ما درباره اولین برداشت صحبت کرد ،آن را ول نکرد .چنین
حمایتی واقعا دلگرم کننده است.
«کافه سوسایتی» جدیدترین فلم وودی آلن ،فلمی کمدی-
درام است که به قلم خود وی نوشته و کارگردانی شده است.
در این فلم جسی آیزنبرگ ،کریستن استوارت ،استیو کارل،
پارکر پوزی ،بلیک الیولی ،کوری اســتول ،جینی برلین ،کن
استات و تونی سیریکو به ایفای نقش پرداختهاند .فلمبرداری
این فلم  ۱۷اگست  ۲۰۱۵در لس آنجلس آغاز شد.
آلن با این فلم برای سومین بار جشنواره کن را افتتاحکرد .او
پیش از این سال  ۲۰۰۲با فلم «پایان هالیوودی» و سال ۲۰۱۱
با فلم «نیمهشــب در پاریس» جشنواره کن را افتتاح کرده
بود .داســتان حول محور کافه سوسایتی دهه  ۱۹۳۰میالدی
هالیوود میچرخد و ماجرای پســر جوانی را روایت میکند
که در دهه ســی میالدی با رویای ورود به سینما به هالیوود
قدم میگذارد اما عشــق او را به دنیای پرشور و حال «کافه
سوسایتی» میبرد که از شاخصههای کلیدی آن دوران بود.

