دو شنبه  25اسد 1395

4

August 15 ,2016

استقبال از «جوخه خودکشی»
در بازار جهانی

«جوخه خودکشی» از کمپانی برادران وانر با فروش ۱۱.۴
میلیون دالر دیگر در بازار جهانی مجموع فروش خود را به
 ۱۹۱.۵میلیون دالر رساند.
این رقم که شــامل فروش در همه نقاط اکران شده به جز
آمریکای شمالی میشود با محاسبه فروش  ۱۷۹.۱میلیون
دالری در بازار آمریکای شمالی به  ۳۷۰.۶میلیون دالر می
رسد.
این فلم که اقتباســی از کتابی کمیک است پنجشنبه در
روز افتتاحیهاش در ارجنتین با اکران در  ۳۱۴سالن سینما
 ۴۲۶هزار دالر فروش کــرد و یکی از پنج فلم اول باکس
آفیس آن منطقه بود.
این فروش کافی بود تا این فلــم بتواند رکورد فروش در
ماه آگوســت را به نام خود کند و رکوردی نیز برای ویل
اســمیت از نظر پرفروشترین فلم او در اولین هفته اکران
بگذارد .این فلــم پس از «بتمن در برابر ســوپرمن» به
عنوان پرفروشترین افتتاحیه این کمپانی شناخته شد و
چهارمین افتتاحیه پرفروش با اقتباس از یک کتاب مصور

را به نام خود ثبت کرد.
در عین حال بریتانیا با فروش  ۲۳.۷میلیون دالری بهترین
بازار فروش این فلم بود و پس از آن برزیل با فروش ۱۷.۲
میلیون دالر و روســیه با فروش  ۱۶.۳میلیون دالر از این
فلم استقبال کردند.
مکزیک با فروش  ،۱۵.۳اســترالیا با  ،۱۳.۶کره جنوبی با
فروش  ۱۲.۶و فرانســه با  ۱۰.۶میلیون دالر دیگر مناطقی
بودند که استقبال خوبی از این فلم در آنجا به عمل آمد.
این فلم در اســپانیا  ۶.۱میلیون دالــر و در تایوان ۵.۲
میلیون دالر و در اندونزی  ۴.۶میلیون دالر فروش کرد.
«جوخه خودکشی» فلمی ابرقهرمانی بر پایه گروهی ضد
قهرمان به همین نام در کمیکبوکهای شــرکت دیسی
کامیکس و ســومین فلم در دنیای ســینمایی مشترک
دیسی کامیکس محسوب میشود .دیوید آیر نویسندگی
و کارگردانی آن را بر عهده دارد و ویل اسمیت ،جرد لتو،
مارگوت رابی ،یوئل کینامن ،وایوال دیویس ،جِ ی کورتنی
،کارا دلیوینگن و ارزا میلر بازیگران این فلم هستند.

دارنده های جایزه «تونی» در فلم
لکس نامیرا» بازی میکنند
«هنریهتا
ِ

«آدریان لنوکس» «رید برنی» «روبن سانتیاگو هادسن»
«کورتنی بی ونس» «لسلی اوگامز» و «داگالس تامپسن»
شش هنرپیشــه دارنده «تونی» ،معتبرترین جایزه تئاتر
لکس نامیرا» ایفای نقش میکنند.
جهان در فلم «هنریهتا
ِ
لکس نامیرا» بــه کارگردانی «رنی الیس»
فلم «هنریهتا
ِ
دارنده جایزه تونی ،اَپرا وینفری و جورج ســی وولف بر
اساس کتاب غیر داســتانی پرفروش ربهکا اسکلوت و با
همان نام ســاخته میشود« .آدریان لنوکس» «رید برنی»
«روبن ســانتیاگو هادســن» «کورتنی بی ونس» «لسلی
اوگامز» و «داگالس تامپســن» شــش هنرپیشه دارنده
«تونی» ،معتبرترین جایــزه تئاتر جهان در فلم «هنریهتا
لکس نامیرا» ایفای نقش میکنند .این فلم که برای شبکه
ِ
تلویزیونی « »HBOدرحال ساخت است ،داستان یک زن

آمریکایی آفریقایی را روایت میکند که از ســلولهایش
برای اولین انسان نامیرا استفاده میشود.
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در حالی که مدتی است اعالم شده قرار است قسمت
سوم «پســرهای بد» با حضور ویل اسمت ساخته
میشود ،اکنون زمان اکران این فلم تعیین شد.
در حالی که قرار شــده در ادامه «پسرهای بد» بار
دیگر ویل اسمت و مارتین الرنس در کنار هم جلوی
دوربین بروند ،اسم رسمی این ادامه نیز اعالم شد.
طبق اعالم کمپانی ســازنده این فلم« ،پســرهای
بد  »۳با بازی دو ســتاره قسمت اول و دوم ،اوایل
سال  ۲۰۱۸راهی ســینماها میشود .کمپانی سونی
که پیشتر قصد داشت این فلم را دوم جوالی ۲۰۱۷
راهی ســینماها اعالم کند ،اکنون زمان اکران این
فلم را  ۶ماه عقب انداخته و اعالم کرده دوم جنوری
 ۲۰۱۸این فلم را راهی پردههای نقرهای میکند .در
عین حال عنوان فلم نیز اعالم شده و «پسرهای بد
برای زندگی» عنوان رسمی این فلم است.
طبق شایعات جو کارناهان فلم «پسرهای بد  »۳را
کارگردانی میکند و آن را برمبنای فمیلنامه جورج
گالو و دیوید گوگنهایم جلوی دوربین میبرد.
در واقع گفته شده ســونی چشم به جو کارناهان
دارد تا فلم «پســرهای بد  »۳را بــا حضور ویل
اســمیت کارگردانی کند .این استودیو با کارناهان
وارد مذاکره شــده تا فلمنامه موجود را که دیوید
گوگنهایم نوشته ،بازنویسی کند و کارگردانی آن را
هم به دست بگیرد.
قسمت نخســت این فلم با بازی اسمیت در سال
 ۱۹۹۵اکران شد و فلم دوم سال  ۲۰۰۳ساخته شد
و هر دو فلــم را مایکل بی کارگردانی کرد .این فلم
ردباره دو پلیس است که با ماجراهای بامزهای روبه
رو میشوند.
اکنون کمپانی ســونی اعالم کرده در قسمت سوم
این فلم از بازیگران بیشتری بهره میگیرد .و حال
جای ســوال باقی است که آیا اسمیت در ادامه این
فلم بار دیگر حضور خواهد داشــت یا خیر .این در
حالی اســت که اوایل امسال او اعالم کرد که واقعا
میخواهد در کنار الرنس در این فلم حضور داشته
باشد.ویل اسمیت  ۴۶ساله که چهار بار نامزدی برای
گلدن گلوب ،دو نامزدی برای اســکار و یک جایزه
گرمی را در کارنامه دارد ،با فلم «پســرهای بد» به
شهرت رسید .او سپس سال بعد در «روز استقالل»
خوش درخشید و یک ســال بعد در «مردان سیاه
پوش» بازی کرد .این بازیگر پرطرفدار اکنون با فلم
پرستاره «جوخه خودکشــی» در سینماها حضور
دارد و فلم ردیف اول باکس آفیس اســت .داستان
قسمت اول «پسرهای بد» درباره دو کارآگاه پولیس
اســت که وظیفه دارند از یک شاهد قتل محافظت
کنند ،در حالی کــه روی محموله هروئین دزدیده
شــده نیز تحقیق می کنند در ایــن راه اتفاقات و
حادثــه های غیر منتظره ای برای این دو پلیس رخ
می دهد.
قســمت اول و دوم ایــن فلم ادامــه دار کامال
موفقیتآمیز بودند و اولی بــا فروش  ۱۴۰میلیون
دالر در سراسر جهان و دومی با فروش  ۲۷۰میلیون
دالری ،در خاطرههــا ماندند .کارناهان چندی پیش
فلم «کشــش» را با بازی پاتریک ویلسون و کریس
پاین به اتمام برد.

جواب سودوکو شماره
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آرمان ـ آســمان ـ آرم ـ
آرام ـ آمین ـ امین ـ نرم
ـ نمــا ـ نام ـ نیم ـ مینا ـ
ام ـ ایمن ـ امن ـ رســم ـ
رسام ـ مس ـ سیم ـ سم ـ
امر ـ رام ـ مار ـ امیر ـ آمر
ـ آماس ـ سیما ـ سینما ـ
آمار ـ مری ـ می ـ من ـ نم
ـ نسیم ـ سرما ـ میسر ـ
مسیر ـ رمان.

یوزپلنگ طالیی لوکارنو به بلغاریا رسید

شصتونهمین جشــنواره بینالمللی فلم لوکارنو با معرفی
برندگان در بخشهای مختلف و اعطای یوزپلنگ طالیی به
فلمی از بلغاریا به کار خود پایان داد.
جشنواره فلم لوکارنو که از مهمترین رویدادهای سینمایی
اروپا است ،شب شــنبه پس از  11روز و نمایش  279فلم
با برگزاری مراســم اختامیه به کار خود پایان داد و هیئت
داوران بخش رقابتی جایــزه یوزپلنگ طالیی این دوره از
این جشنواره را به فلم «بیخدا» اولین ساخته بلند «رالیتزا
پتروا» از بلغاریا اعطا کرد« .آرتورو ریپستین» ،کارگردان
مکزیکــی در راس هیئت داوران به همراه ســایر اعضاء
شامل «رفیع پیتز» ،کارگردان ایرانیتبار انگلیسی« ،کیت
موران»« ،رودریگو تیکســیرا» و «وانگ بینگ» در نهایت

 بازی با کلمات
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آمیخته ـ اختشاش ـ بزرگوار ـ پذیرایی ـ تقویت ـ ثامن ـ جهانی ـ چهارده ـ
حرمت ـ خواهشمند ـ دانا ـ ذاتی ـ رضوان ـ زودباور ـ ژرف ـ ستایش ـ شکالت
ـ صعود ـ ضمانت ـ طراح ـ ظریف ـ عجول ـ غبار ـ فرهنگ ـ قصاب ـ کالم ـ
گوهران ـ لعاب ـ مادر ـ نغمه ـ وحدت ـ هنر ـ یاس.

 جواب بازی با اعداد
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یک نقاشی که سربازی آمریکایی از دفتر «هیتلر » سرقت
کرد ،چوب حراج میخورد.
«آی .بی نیوز» نوشت :نقاشــی رنگ روغنی از «ارنست
فردریــش» که یک ســرباز آمریکایی از دیــوار دفتر
فرماندهــی «آدولف هیتلر» در کوههــای باواریان آلپ
دزدیده بود و بین  ۶تا  ۱۰هزار پوند ارزشگذاری شــده،
بهزودی در معرض فروش قرار میگیرد.
این نقاشی که قلعه محل زندگی دوست و وکیل «هیتلر»
را نشان میدهد توسط «ارنست فردیریش»کشیده شده
و ارزش آن بیــن هفت هزار و  ۷۷۷تا  ۱۲هزار و  ۹۶۲دالر
( ۶تا  ۱۰هزار پوند) تخمین زده شده است.
«هرسون ویتلی» گروهبان لشــکر پیاه نظام آمریکا بود
که اواخر جنگ جهانی دوم این نقاشــی را از دیوار مقر
فرماندهی «هیتلر» دزدید و حاال دختر او قصد دارد این
اثر هنری را به حراج بگذارد.
تَ َرکی در گوشه باالیی این تابلو دیده میشود که به گفته
دختر «ویتلی» در زمان انتقال آن از طریق کشتی به اروپا
ایجاد شده است.
یک حراجی انگلیســی روز بیســتم اوت ،این نقاشی را
برای فروش میگذارد .عــاوه بر این اثر هنری ،مدالها،
نشانها ،نامهها و یادگاریهای «هرسون ویتلی» از جنگ
هم توسط دخترش در این حراجی عرضه میشود.

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

جواب هدف

«پسرهای بد  »۳سال
 ۲۰۱۸اکران می شود

 بازی با اعداد
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حراج یک نقاشی که از «هیتلر»
دزدیده شد
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میزان

حمل

هنوز در حال حل كردن يك مشــكل احساسي هستيد .بهتر است
آرام و با احتياط رفتار كنيد و در آخــر روز موفق تر از انتظار خود
هستيد .پاداشي نيز دريافت مي كنيد.

ثور

بهتر اســت پیش از آنکه به جلوتر برویــد چیزهایی بیهوده را دور
بریزید .زمان خوبی اســت تا عادت های گذشته را ترک کنید و در
رفتارتان تغییراتی ایجاد کنید .به خاطر داشته باشید که هیچ چیز
بدون تغییر نمی ماند زندگی در حال تغییر است.

جوزا

مشكالت خانوادگي بايد هر چه سريع تر برطرف شوند البته تا قبل
از آن كه به جنگ جهاني (ســوم) تبديل شود .بايد آمادگي داشته
باشيد تا هم شرايط خوب را بپذيريد و هم شرايط بد را ،افراد زيادي
خوشبختي را شرطي مي خواهند.

سرطان

شــخصی با نگاهی خاص به شــما نگاه میکند و شما را مضطرب
میکند ،اما بیش از آن که با عجله به ســمت آن شــخص بروید ،به
خوبی به آن فکر کنید .البته اگر مجرد هستید ،بد نیست کمی درباره
این شخص تحقیق کنید.

اسد

امروز ســتاره ها گرد هم جمع شده اند كه اطمينان بدهند ،ذهنتان
روشن شده اســت و دقيق ًا مي دانيد كه راجع به چه چيزي صحبت
مي كنيد .امروز كام ً
ال برعكس ديروز اســت و جاي خوشحالي است
كه كنترول افكارتان را بار ديگر به دســت مي گيريد .انتظار داريد
كه عزيزانتان هم هوشيار باشند ،در غير آن آزرده خاطر مي شويد.

سنبله

همسرتان فکر می کند در حال حاضر خیلی به او عالقه مند هستید
اما این طور به نظر نمی آید.دوست دارد به شما بگوید چه کار کنید
و اگر گوش نکنید عصبانی می شود.

اين هفته براي شــما پربار و خوش يمن خواهد بود .پسران جوان
مراقب باشند و به هر کسي اطمينان نکنند.

عقرب

امروز به دور دستها فکر میکنید و برای آیندهتان نقشه میکشید .از
یک دوست خوب کمک بگیرید و برای نظر خواهی و یا هم فکری با او
غرورتان را کنار بگذارید .از کاری که همیشه دوست دارید انجام دهید
لذت می برید مخصوص ًا اگر کاری غیرمعمول و هیجان انگیز باشد.

قوس

ســتاره ها شــما را وا مي دارند كه درباره نحوه زندگي از خود
سؤاالتي بپرسيد .حداقل يك جنبه زندگي روزمره شما مي تواند
با يك ذره دستكاري بهتر شود .شما مي توانيد زندگي روزمره اي
را به وجود بياوريد كه نيازهاي شــما را برآورده سازد ،بنابراين از
اين كه تغييراتي الزمه را بوجود آوريد درنگ نكنيد.

جدی

گاهي اوقات ميتوانيد به خوبي ديگران ،دلربايي كنيد ،اما مراقب
باشــيد كه از تمام جذابيت خود براي به دســت آوردن دل يك
فردنادرست استفاده نكنيد.

دلو

امروز مراقب چیزهایی که می خورید و می نوشید باشید زیرا سیستم
عصبی تان از روزهای دیگر حساس تر می باشد  .بنابراین از چیزهایی
که کمی مشکوک هستید یا چیزهایی که وقت های دیگر هم با شما
هماهنگی ندارند دوری کنید  .در رابطه با مســائل کاری هر موضوع
کسل کننده و روزمره برایتان ناراحت کننده است و مشکل می توانید
فکرتان را به کار معطوف کنید .

حوت

براي متولدین این ماه ضيافتي در راه اســت که شرکت در آن در
ايجاد روابط دوســتانه کار ساز است .به هر کسي اعتماد نکنند و
در انتخاب دوست وسواس به خرج دهند.
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جایزه بهترین کارگردانی جشنواره را به «پدرو رودریگوئز»
از کشــور پرتگال برای فلم «پرنده شناس» دادند و جایزه
ویژه هیئت داوران نیز به «قلبهای زخمی» به کارگردانی
«رادو جود» محصول سینمای رومانی رسید.
اما فلم «من ،دنیل بلیک» ســاخته «کن لوچ» ،کارگردان
مطرح انگلیسی که چندی پیش موفق به کسب جایزه نخل
طالی بهترین فلم جشــنواره کن شد نیز به عنوان بهترین
فلم از سوی مخاطبان جشنواره فلم لوکارنو انتخاب شد.
بنابر اعالم «ایندی وایر» ،در ســایر بخشهای جشنواره
جایزه بهترین بازیگر زن به «ایرنا ایوانوا» برای بازی در فلم
«بیخدا» رســید و «آندری سورین» نیز برای بازی در فلم
«آخرین خانواده» بهترین بازیگر مرد جشنواره شد.

بازگشت نلسون ماندال به
پرده سینما

با تولید درام سیاسی و اجتماعی «یک اقدام دفاعی» ،بخشی
از تاریــخ مبارزات مردم آفریقای جنوبــی علیه آپارتاید ،به
تصویر کشــیده می شــود .کار فلم برداری این فلم روزهای
پایانی این هفته ،در لوکیشــن های مختلف کشور آفریقای
جنوبی شروع می شود .داستان فلم در سال  1963اتفاق می
افتد ،در زمانی که حکومت نژادپرست و سفید پوست آفریقای
جنوبی بر ســر قدرت بود .در همین ایام بود که نلسون ماندال
رهبر جنبش مقاومت کشــور ،به همراه نه همرزم دیگر خود
دستگیر و دادگاهی شد .ماندالی جوان در جریان این محاکمه
ناعادالنه بود که جمله مشهور خود «من آماده مردن هستم»
را به زبان آورد .این جمله و دفاعیات او در دادگاه ،الهام بخش
مردم آفریقای جنوبی برای مبارزه با رژیم نژادپرســت حاکم
شــد .امر کارگردانی «یک اقدام دفاعی» را ژان ون دولده به
عهده دارد .این فلم ســاز فرانسوی زبان فلم خود را براساس
داســتان فلم نامه ای از خودش کارگردانی می کند .به نوشته
هالیوود ریپورتر ،فلم نامه اقتباسی این درام پرتنش دادگاهی
با نگاهی به نوول پرخواننده جوئل جافه نوشته شده است .این
نوول با نام «حکومت علیه نلسون ماندال» منتشر و با استقبال
میلیون ها کتاب خوان در سراسر جهان روبرو شد« .یک اقدام
دفاعی» محصول مشترک آفریقای جنوبی ،آمریکا و فرانسه
است و برای نمایش عمومی در فصل بهار  2017آماده می شود.

براد پیت مسافر
کازابالنکای دوران جنگ

«متفقیــن» فلم جدید براد پیت آماده نمایش عمومی شــد.
رابرت زمه کیس فانتزی ساز موفق سینما ،کارگردانی این فلم
را به عهده داشته اســت .زمه کیس در همکاری تازه اش با
پیت ،به سراغ یک مضمون جنگی پرتنش رفته است .داستان
«متفقین» در دوران جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد و از حال
و هوایی دلهره آور و پررمزوراز برخوردار است .لوکیشن های
مختلف شهر کازابالنکا ،محل اصلی رخدادهای فلم هستند و
اعضای حزب نازی هیتلری نقش مهمی در ماجراها دارند .براد
پیت در فلم تازه خود ،در نقش یک افسر اطالعاتی متفقین به
نام مکس وطن ظاهر می شــود .نام فامیل او برگرفته از لغتی
شرقی است .او در سال  1942در آفریقای مرکزی ،با یک عضو
جبهه مقاومت ( با بازی ماریون کوتیالر فرانسوی) مالقات می
کند.
قرار است این دو با همکاری گروهی دیگر از نیروهای مقاومت،
در پشت جبهه آلمانی ها اقداماتی خرابکارانه انجام دهند.
اما مثل هر ماموریت غیرممکن دیگری ،ماموریت آن ها هم با
مشکالت و دردسرهای پیش بینی نشده ای روبرو می شود.
فلم نامه اصیل فلم را اســتیون نایت نوشته و مثل بسیاری
از درام های جنگی ،ماجــرای دل باختن دو کاراکتر محوری
را هم در دل خود دارد .منتقدان ســینمایی به شباهت های
«متفقین» با «کازابالنکا»ی کالســیک سینما با بازی همفری
بوگارت و اینگرید برگمن اشــاره می کنند .به نوشته نشریه
اسکرین اینترنشــنال« ،متفقین» برای اواسط ماه نوامبر ،به
روی پرده سینماهای جهان می رود.

