چهار شنبه  13دلو 1395

4

February 01 ,2017

اعتراض به نحوه انتخاب نامزدهای
«گرمی»

خرسطالیافتخاریبرایبرنده4جایزهاسکار

جشنواره فلم برلین امسال جایزه خرس طالی افتخاری
خود را به یک طراح لباس ایتالیایی اعطاء میکند.
به نقل از ســایت رسمی جشنواره برلین« ،ملینا کانونرو»

طرح لباس ایتالیایی به عنوان دریافتکننده جایزه خرس
طالی افتخاری به پاس یک عمر دستاورد سینمایی معرفی
شــد .وی یکی از مطرحترین طراحان لباس در سینمای

جهان است که سابقه همکاری با کارگردانان بزرگی چون
«اســتنلی کوبریک»« ،فرانسیس فورد کاپوال»« ،سیدنی
پوالک»« ،وارن بیتی»« ،رومن پوالنســکی»« ،استیون
ســودربرگ»« ،لوئی مالــه»« ،تونی اســکات» و «وس
اندرسون» را داشته اســت .وی در طول دوران فعالیت
هنری خود موفق به کســب چهار جایزه اسکار بهترین
طراحی لبــاس برای فلمهای «بری لینــدون» (،)1975
«ارابههای آتش» (« ،)1981باشگاه پنبه» (« ،)1984ماری
آنتوانت» ( )2006و «هتل بزرگ بوداپست» ( )2014شده
است .به همین مناســبت چندین فلم از جمله «پرتقال
کوکی»« ،بری لیندون» و «درخشــش» ساخته «استنلی
کوبریک»« ،پدرخوانده  »3از «فرانســیس فورد کاپوال»،
«هتل بزرگ بوداپســت» از «وس اندرســون»« ،دیک
تریسی» از «وارن بیتی» و «خارج از آفریقا» از «سیدنی
پوالک» که «ملینا کانونرو» طراحی لباس آنها را بر عهده
داشته است ،در جشنواره برلین به نمایش گذاشته خواهد
شد .شصت وهفتمین جشــنواره بینالمللی فلم برلین از
تاریخ  ۹تا  ۱۹فبروری  2017در آلمان برگزار میشــود و
امسال ریاســت هیأت داوران بخش رقابتی جشنواره را
«پل ورهوفن» کارگردان سرشناس هالندی برعهده دارد.

جوایز موســیقی «گرمی» از ســوی «کانیه وســت»،
«جاستین بیبر» و «دریک» سه خواننده مورد انتقاد قرار
گرفته است.
«گاردین» نوشــت« :کانیه وســت»« ،جاستین بیبر» و
«دریک» سه موسیقیدان نامزد جوایز «گرمی» بهدلیل
عدم تطابق افراد برگزیده با جمعیت موســیقیدانان،
اعتراض خود را نسبت به این مراسم اعالم کردند.
این ســه خواننده که در بخشهــای مختلف «گرمی»
شــانس دریافت جایزه را دارند ،اعــام کردند که این
جوایز مطابق کار تمام هنرمندان و نماینده آنها نیست،
بخصــوص وقتی پای خوانندگان جوان وســط میآید.
«بیبر» چهار نامزدی در «گرمی»  ۲۰۱۷دارد و «دریک»
در هشت بخش نامزد شده ،اما ممکن است هیچیک در
مراسم اعطای جوایز شرکت نکنند.
«وست» هم به رعایت نشدن تنوع نژادی معترض شده
است .او که تا کنون  ۲۱جایزه «گرمی» را گفته ،ناراحت
است چون به گفته خودش ،وقتی در برابر یک خواننده
سفیدپوست قرار میگیرد ،محکوم به شکست میشود.
«کانیه وســت» گفته بود که اگر «فرانک اوشن» دیگر

«او» فاتح جوایز فلم «لومیر» شد

مراســم اعطای جوایز ســینمایی «لومیر» از سوی
آکادمی مطبوعات خارجی فرانسه برگزار شد.
به نقــل از هالیوودریپورتر ،فلم «او» ســاخته «پل
ورهوفن» با کســب جوایز بهترین فلم ،کارگردانی و
بهترین بازیگر زن بــرای «ایزابل هوپر» ،برنده بزرگ
جوایز سینمایی «لومیر» فرانسه نام گرفت.
فلم «او» که اولین نمایش خود را در جشــنواره فلم
کن  2016تجربه کرد ،امسال نماینده سینمای فرانسه
در جوایز اسکار بود اما از رسیدن به فهرست  5نامزد
نهایی شاخه بهترین فلم خارجی بازماند اما در جوایز
گلدن گلوب توانست جایزه بهترین فلم خارجی سال

را از آن خود کند.
فلم «او» با نامزدی در  11شــاخه ،پیشتاز جوایز سینمایی
«ســزار» فرانسه نیز است که برندگان نهایی آن در تاریخ
 24فبروری اعالم میشود.
در بخش بهترین فلم جوایز «لومیر» عالوه بر «او» فلمهای
«ناکتورما» به کارگردانی «برتنارد بونلو»« ،غولها» از «لی
فِنر»« ،عمودی ماندن» ساخته «آلن جیرادی» و «زندگی
یک زن» به کارگردانی «اســتفن بریز» نامزد کسب جایزه
بودند .در بخش بهترین بازیگر مرد جوایز لومیر نیز «ژان
پیر لو» برای فلم «مرگ لوئی هشتم» برگزیده شد و جایزه
بهترین انیمیشــن نیز به «زندگی من به عنوان یک کدو

سبز» ساخته «کلود باراس» رسید و این انیمیشن که یکی
از نامزدهای نهایی بهترین انیمیشــن اسکار است  ،جایزه
بهترین فلمنامه جوایز لومیر را نیز دریافت کرد.
«برتنارد تاورنیه» برای ســاخت «ســفری در سینمای
فرانسه» جایزه بهترین مســتند را به خانه برد و «هدی»
به کارگردانــی «محمد بن عطیا»از تونــس برنده جایزه
بهترین فلم فرانســوی زبان معرفی شــد .جایزه بهترین
فلم اول جوایز لومیر فرانســه نیز به «خدایان» ســاخته
«هودا بنیامینا» اعطاء شــد .جوایــز «لومیر» که معادل
جوایز سینمایی گلدن گلوب است ،در کنار جوایز «سزار»
معتبرترین جوایز سینمایی در فرانسه هستند.

لباس بتمن مایکل کیتون با قیمت  ۴۱میلیون دالر به فروش رسید

میان طرفداران کتابهای مصــور بحثهای زیادی
دربارهی بهترین فلم بتمن شــکل میگیرد؛ حضور

2819

مایکل کیتون در فلمهای  Batmanدر ســال  ۱۹۸۹به
کارگردانی تیم برتون ( )Tim Burtonو در دنبالهی آن،
« Batman Returnsبازگشــت
بتمن» ،راه را برای موفقیت انیمیشن
بتمن و دیگر فلمهای اقتباس شده از
مجموع ه کتابهای بتمن هموار کرد.
طراحــی لبــاس مایــکل کیتون
( )Michael Keatonدر دو فلم
عالی بود و میتــوان آن را یکی از
بهترین طراحیهای ممکن دانست.
لباسی کام ً
ال سیاه که نماد زرد بتمن
را روی خود داشــت و تفاوتهای
بسیاری با لباســی که آدام وست
( )Adam Westبــر تن میکرد
داشت .چندی پیش لباسی که کیتون
در  Batman Returnsپوشیده

2296
هـدف

جواب سودوکو شماره

جواب هدف

2295

خانــه ـ خینه ـ خیمه ـ
نامــه ـ میهن ـ همین ـ
ماه ـ هما ـ نه ـ ماهی ـ
رمه ـ مهر ـ ماهر ـ هرم
ـ اره ـ راه ـ رها ـ خیره
ـ نهر ـ نهار ـ هنر ـ نیمه
ـ نهم ـ میانه.

2619

«بن افلک» فلمساز و بازیگر مطرح سینما از کارگردانی
«بتمن» کنارهگیری کرد.
«تلگراف» نوشــت« :بن افلک» که قرار بود بازیگری و
کارگردانی فلم جدیــد «بتمن» را برعهده بگیرد ،اعالم
کرد نمیتواند هر دو کار را با هم انجام دهد و از ساخت
این فلم برای کمپانی «برادران وارنر» کنارهگیری میکند.
«بن افلک» بازیگر ـ کارگردان آمریکایی که «بتمن در
برابر سوپرمن» و «جوخه انتحار» را در کارنامهاش دارد،
روز دوشــنبه در بیانیهای اعالم کرد :برایم روشن شده
که نمیتوانم هر دو کار را در ســطحی که از من انتظار
دارند انجام دهم .شخصیتهای بهخصوصی هستند که
جایگاه ویژهای در دل میلیونهــا مخاطب دارند .بازی
در این نقش تمرکز ،عشق و بهترین اجرایی که در توان
من اســت را میطلبد .من هنوز سر این پروژه هستم و

 بازی با کلمات

2531

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

آزادگی ـ استخاره ـ بدگوهر ـ پوزخند ـ تشبیه ـ ثالوث ـ جهنم ـ چوبدست
ـ حوزه ـ خراسان ـ درنده ـ ذکاوت ـ رنجیده ـ زیبندگی ـ ژنرال ـ سینما ـ
شکنجه ـ صیانت ـ ضرور ـ طرح نو ـ ظاهر ـ عاقد ـ غضب ـ فالکت ـ قریب
ـ کلبه ـ گدام ـ لحظات ـ مضارع ـ نوبت ـ واضح ـ هرات ـ یکتا.

 جواب بازی با اعداد
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«بن افلک» به «بتمن» پشت کرد

بود در مزایدهای به قیمت  ۴۱٫۲۵۰میلیون دالر فروخته
شــد.در  ۲۷جنوری سال  ۲۰۱۷در شهر لسانجلس ،لباس
شش فوتی بتمن ،پوشــیده شده توسط مایکل کیتون در
فلم  Batman Returnsدر مزایدهی نیت دی .سندرز
( )Nate D. Sandersبه قیمت  ۴۱٫۲۵۰میلیون دالر
فروخته شد .این لباس شامل ماسک ،شنل ،دستکشهای
بلند چرمی ،کمربند پالســتیکی طــا و نماد خفاش بود.
« Batman Returnsبازگشــت بتمن» فلم بود که در
سال  ۱۹۹۲با بودجهای به اندازهی  ۸۰میلیون دالر ساخته
شــد و توانســت در باکس آفیس با فروش  ۲۶۶میلیون
دالری خود عالی عمــل کند .فلم Batman Returns
«بازگشــت بتمن» برای دریافت جایزهی اسکار بهترین
گریم و جلوههای بصری نامزد شده بود .این آخرین فلمی
بود که مایکل کیتون و تیم برتون با همکاری هم ساختند
و بعد از آن بود کــه کمپانی برادران وارنر صمیم گرفت تا
فضای فلم را خانوادگیتر کند.

 بازی با اعداد

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
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میزان

حمل

امروز کمی احســاس تنهایی می کنید .شــاید با دیدن یک دوست
قدیمی این حس از شما خارج شود .بهتر است به دوستانتان که خیلی
وقت است از ان بی خبرید زنگ بزنید و با انها امروز را بگذرانید.

ثور

مســایل را عجالت ًا ساده بگيريد تا خود به خود حل شوند .گذشته از
اين مورد زندگي خصوصي و روابط عشقي با عاطفي شما به نقطه اوج
و شکوفایي خواهد رسيد .براي آنها که مجرد هستند و به دنبال زوج
ي ميشود.
آينده خود ميگردند عشق با يک نگاه پيشبين 

جوزا

بسياري از مشکالت شــما زائيدۀ تفکر و نحوه عملکردتان است که
با کوچکترين تغيير در طرز تفکر و تغيير روش در مواجه با مســایل
روزمره زندگي بســياري از آنها خود به خود از بين خواهند رفت .به
احتمال قوي ســفري در پيش خواهيد داشت که عالوه بر تفريح در
آمدي نيز برايتان در بر خواهد داشت.

سرطان

خيلــي از مجردها بعداز اختالف نظر با خانــواده تصميم به زندگي
مستقل گرفتهاند که بايد اين اقدام با حسابگری و دور اندايشي عمل
شود ،چرا که ممکن است از هر دو طرف با ناکامي و شکست روبهرو
بشــوند .ازدواجهای مصلحتي و تحت فشار سبب رويدادهایي شده
که متولدين اين ماه را امروز پکر ساخته است.

اسد

اگر پولي را براي منظور خاصي پس انداز کردهايد اآلن بهترين موقع
براي مصرف آن است ولي ريسک نکنيد .الزامي ندارد که حتم ًا و بايد
پس اندازتان در جهتي خرج شود که قب ً
ال برايش برنامه ريزي شده
اســت بلکه ميتوان آن را به بهترين نحو براي کاري که امروز پيش
آمده است مصرف کرد.

سنبله

بیش از آن که همه چیز به حالت عــادی بگردد باز هم مدتی وقت
دارید تا محبوب باشــید .کارها و فعالیتهایــی که دیروز عادی و
روزمره بودند اکنون جالب تر و جذاب تر به نظر می رسند.

اصوالً متولدين اين ماه آدمهاي بســيار خــوش قلب و فداکاري
هســتند ولي گاه به دليل بعضي لجبازيهای خود را به دردســر
مياندازند .در زمينه کاري و مشکالت محيط کار ،بايد با سياست
عمــل کرد  .بايد هماهنگي ايجاد کــرد .در زمينه بعضي اختالف
نظرها و يا زمزمه جداييها در ميان ســي در صد از متأهلين بايد
توصيه نمود عاقل باشيد.

عقرب

دختران جوان در مورد خواستگارهاي خود و به طور کلي پيشنهادهاي
ازدواج خيلي بيشتر از پيش بررســي و مطالعه کنند .ممکن است
خانمها از عقب افتادگي موقتي شــوهران خود در امور مالي کمي
ناراحت شوند ،اما پايان شب سيه سپيد است .

قوس

دريافت خبرها و پيامهــای تازهای زندگي اکثر متولدين اين ماه را
دچار تحــول و تغيير ميکند ،در اين ضمن بعضيها به دليل نقل و
انتقاالت تازه در کار و زندگي شان ،ابتدا کمي دلواپس ميشوند ولي
به مرور خود را بازيافته و به مسایل مثبت پيش آمد پيميبرند.

جدی

خانمهای متولد اين ماه اغلب روحيه حساس و شکنندهای دارند،
اين عده از دروغ و دورويي آدمها خيلي زود ميشکنند و آنقدر که
به روابط انسانها در حد احساسي اهميت ميدهند به کمک و ياری
مادی نيم نگاهي هم ندارند .ازدواج در ميان جوانترها اوج ميگيرد
و بسياری از دخترخانمها شانس يافتن مرد دلخواه خود را مي يابند.

دلو

به زودي به يک ميهماني باشکوه دعوت خواهيد شد .اما احتمال
شرکت کردنتان در اين ميهماني کم است .نرفتن شما به نفع شما
خواهد بود چرا که همیشه شکوهی که دیده میشود مانند یک نی
توخالیست که تنها ابهت آن موجب اغفال شدن میگردد.

حوت

خواننده سیاهپوست آمریکایی ،در میان نامزدها نباشد،
در مراسم شرکت نخواهد کرد .البته «اوشن» اصال آلبوم
«بلوند» خود را برای شرکت در رقابتهای «گرمی» عرضه
نکرد.
«اوشــن» در مصاحبه مــاه نوامبر خود گفــت :دوران
فراساختارهای سیستم جایزه دادن ،نامزدیها و سیستم
نمایشی گذشــته اســت .ترجیح میدهم مثل «کالین
کاپرنیک» روی صندلی تماشاچیها بنشینم.
پنجاهونهمیــن دوره جوایــز «گرمــی»  ۱۲فبروری با
مجریگــری «جیمر کوردون» برگزار میشــود .در این
دوره از جوایــز گرمی حدود  ۱۳هزار نفر از فعاالن عرصه
موسیقی بیش از  ۲۱هزار قطعه موسیقی متقاضی حضور
در این رقایت را بررســی کردند و در نهایت ،نامزدهای
شاخههای گوناگون معرفی شدند.
در این دوره« ،بیانســه» با نامزدی در  ۹شاخه در میان
نامزدها یکهتاز اســت و پس از او« ،دریک»« ،ریحانا» و
«کانیه وست» هر کدام با هشــت نامزدی و «اَدل» نیز با
چهار نامزدی در شــاخههای مهم بهترین آلبوم ،ضبط،
آهنگ و آلبوم پاپ قرار دارند.

احساس ميکنيد آن طور که بايد از زحمتتان قدرداني نمي شود.
خواســتار اين هســتيد که ديگران پي به ارزشهاي شما برده و
برايتان احترام قايل بشوند .امروز خبرهای خوشی از سوی همراهان
زندگیتان در برقراری رابطه عاطفی خواهید داشت.
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فوقالعــاده به آن متعهدم .برای عرضه آن پیش چشــم
هواداران در سرتاسر دنیا لحظهشماری میکنم.
این بازیگر  ۴۴ساله همچنین گفته که در حال حاضر او و
کمپانی «برادران وارنر» برای پیدا کردن کارگردان جدید
«بتمن» که او را همراهی کند ،اقدام کردهاند« .افلک» از
تابستان گذشــته همکاری با «وارنر» را برای ایفای نقش
در «بتمن در برابر سوپرمن :طلوع عدالت» شروع کرده و
یک سال است برای کارگردانی و بازیگری این فلم انتخاب
شده است« .بتمن» و «سوپرمن» از شخصیتهای فلمهای
«دیسی کامیکس» هســتند که زیرمجموعهی کمپانی
بزرگ «برادران وارنر» محسوب میشود.
«کریســتین بیل»« ،مایکل کیتــون» و «جورج کلونی»
از ستارگانی هســتند که پیش از این نقاب مشکیرنگ
«بتمن» را بر چهره گذاشتهاند.

«آلمادوار» رئیس هیات
داوران جشنواره کن شد

«پدرو آلمادوار» کارگردان صاحب نام اســپانیایی به عنوان
رئیس هیاتداوران بخش رقابتی جشــنواره فلم کن 2017
انتخاب شد.
به نقــل از هالیوودریپورتر« ،آلمادوار» که یکی از چهرههای
محبوب کن اســت و تاکنون با فلمهایش پنج بار نامزد نخل
طالی کن بوده است ،در حالی به عنوان رئیس هیئت داوران
هفتادمین جشــنواره فلم کن انتخاب شــد که سال پیش
«جورج میلر» استرالیایی این مسئولیت را بر عهده داشت.
«آلمادوار» در واکنــش به این انتخاب گفــت« :از این که
میتوانم هفتادمین دوره جشــنواره فلم کــن را از چنین
جایگاه معتبری جشــن بگیرم بسیارخوشحالم .من قدردان،
مفتخــر و کمی تحت تاثیر قرار گرفتهام .از مســئولیتی که
ریاســت هیئت داوران جشنواره کن دارد آگاهم و امیدوارم
برای این کار مناسب باشــم .فقط میتوانم این رو بگویم که
جســم و روحم را وقف این کار خواهم کرد که اعتباری توام
با لذت خواهد بود».
«پیر لسکیور» رئیس جشــنواره کن و «تیری فرمائو» دبیر
جشنواره نیز ضمن خوشــامدگویی به «آلمادوار» او را یک
هنرمند محبــوب و منحصر به فرد معرفــی کردند و اعالم
کردند این اتفاق به استحکام رابطه این کارگردان اسپانیایی
با جشــنواره کن کمک میکند که یک بــار پیش از این نیز
عضو هیئت داوران بوده است.
«آلمادوار» کــه فلمنامه همه فلمهایش را خودش نوشــته
است و فلمهایش مقبولیت فراوانی در آمریکا دارد ،در سال
 1999با فلم «همه چیز درباره مــادرم» به موفقیت جهانی
بینظیری دســت یافت و این فلم بیش از هر فلم دیگری در
میان کشورهای اسپانیولیزبان موفق به کسب جوایز جهانی،
از جمله اسکار بهترین فلم غیرانگلیسی شد.
«آلمادوار» به عنوان یکی از بزرگترین کارگردانان سینمای
معاصر اسپانیا ،طی چند دهه فعالیت سینمایی جوایز جهانی
متعددی کســب کرده اســت که از مهمترین آنها میتوان
جایزه اســکار بهترین فلم غیرانگلیســی با فلم «همه چیز
درباره مادرم» ( ،)1999جایزه اسکار بهترین فلمنامه با فلم
«با او حرف بزن» ( ،)2002جایزه بهترین فلم اول جشــنواره
برلین ( ،)1987جایزه بهترین فلمنامه ،کارگردانی و بهترین
فلم معنوی جشــنواره کــن ( ،)1999دو جایزه بهترین فلم
خارجی و بهترین فلم اتحادیه اروپا ( )2000از جوایز ســزار
فرانسه ،جایزه منتخب تماشــاگران و بهترین فلم از جوایز
فلم اروپــا ( ،)2006جایزه بهترین فلــم خارجی از جوایز
فلم آلمان ( ،)2000دو جایــزه بهترین کارگردانی ( )2007و
( )2000از جوایز گویا اســپانیا ،جایــزه بهترین فلم خارجی
لومیر فرانســه ( ،)2000جایزه پرنس آستوریاس برای یک
عمر دســتاورد هنری ( ،)2006دو جایزه بهترین فلم سال از
جشنواره سنسباســتین ( )1999و ( ،)2006جایزه منتخب
تماشاگران جشنواره تورنتو ( )1988و جایزه بهترین فلمنامه
جشنواره ونیز ( )1988اشاره کرد.

