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February 19 ,2017

مردی که پشتش
را به دالل آثار
هنری فروخت

طراح لباس ایتالیایی خرس طالیی
افتخاری برلیناله را گرفت

میلنا کانونرو طراح لباس  ۷۱ساله ایتالیایی در شصت
و هفتمین دوره جشنواره فیلم برلین تجلیل شد.
همان طور که از پیش اعالم شــده بود میلنا کانونرو
طراح لباس ایتالیایی که چهار جایزه اسکار در کارنامه
دارد ،دیروز پنجشنبه در مراسمی در برلیناله جایزه
خرس طالیی افتخاری یک عمر دســتاورد جشنواره
فیلم برلین را دریافت کرد.
در این مراســم که با حضور دیتر کاســلیک مدیر
جشــنواره فیلم برلین برگزار شــد ،این طراح لباس
جایزه خود را دریافت کرد.
در این مراســم فیلم «درخشش» ســاخته استنلی

کوبریک به عنوان یکی از نمونههای طراحی این چهره
هنری نیز به نمایش در آمد.
میلنا کانونرو برای فیلمهای «بری لیندون» در ســال
« ،۱۹۷۵ارابههــای آتــش» در ســال « ،۱۹۸۱ماری
آنتوانت» در ســال  ۲۰۰۶و «هتل بزرگ بوداپست» در
سال  ۲۰۱۴جایزه اسکار را دریافت کرده است.
این چهره هنری که  ۹باز نامزدی اسکار را کسب کرده
با کارگردانهایی چون اســتنلی کوبریک ،فرانسیس
فورد کاپوال و رومن پوالنسکی کار کرده و خالقیتهای
صحنــهای او الهام بخش چهرههــای صحنه مد چون
الکساندر مک کویین و رالف لورن بوده است.

یاد «بانی و کالید» در پنجاهمین سال
ساخته شدنش زنده می شود

وارن بیتی و فی داناوی بازیگران فیلم «بانی و کالید»
در پنجاهمین سال ساخته شدن این فیلم در مراسم
اسکار از آن یاد میکنند.
وارن بیتی و فی داناوی که با هم در فیلم کالســیک
«بانی و کالیــد» محصول  ۱۹۶۷بــازی کرده بودند
موافقت کردند تا به مناسبت پنجاهمین سال ساخته
شــدن این فیلم با همدیگر روی صحنه مراسم اسکار
 ۲۰۱۷حاضر شوند و در هشتاد و نهمین مراسم اسکار
که  ۲۶فبروری برگزار میشــود جایزه بهترین فیلم
اسکار را به برنده اهدا کنند.
آکادمی اسکار در این باره هنوز اظهارنظری نکرده اما
چندین منبع گفتهاند پیشــتر قرار بود تهیهکنندگان
این مراسم جایزه این بخش را به برنده اهدا کنند.
بیتی  ۷۹ســاله و داناوی  ۷۶ســاله هنوز در دنیای
ســینما حضور دارند و نقشآفرینی میکنند .داناوی
برای امسال در سه فیلم بازی کرده که در نوبت اکران
هستند و وارن بیتی نیز به تازگی پس از  ۱۵سال فیلم
جدیدی را کارگردانی و در آن بازی کرد که با عنوان
«قانونها صدق نمیکنند» در اواخر ســال  ۲۰۱۶روی
پرده رفت.
جایزه بهترین فیلم سال اســکار مهمترین جایزه در
میان جوایز ساالنه این مراســم است و همیشه این
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مساله مطرح است که چه کسی این جایزه را به برنده
اهدا کند .بیتــی تاکنون دو بار این کار را انجام داده و
یک بار در سال  ۱۹۷۵برای دادن جایزه به «پدرخوانده
قســمت دوم» روی صحنه رفت و بار دیگر در ســال
 ۱۹۹۰در کنار دوستش جک نیکلسون و با معرفی فیلم
«رانندگی برای خانم دیزی» جایزه برنده را به وی اهدا
کرد .اما برای فی داناوی نخستین باری خواهد بود که
این جایزه را به فردی اهدا میکند.
نامزدهای بهترین فیلم اســکار در سال  ۱۹۶۷شامل
«بانــی و کالید»« ،دکتر دولیتل» «فــارغ التحصیل»
«مهمانی که برای شــام میآید» و برنده ســال «در
گرمای شــب» فیلمی درام و معمایی بــه کارگردانی
نورمن جویسون و با بازی سیدنی پوآتیه ،راد استایگر
و وارن اوتس بودند.
«بانی و کالید» به کارگردانی آرتور پن ،محصول ســال
 ۱۹۶۷اســت .این فیلم بر اســاس ماجرایی واقعی در
رابطه با یک زوج بانکزن بهنامهای بانی پارکر و کالید
بارو که در دهه  ۱۹۳۰توجه رســانهها را بهخود جلب
کردهبودند ،ساختهشده است.
«بانی و کالید» در چهلمین مراسم جایزه اسکار ،موفق
به کسب  ۲اسکار در رشتههای بهترین بازیگر زن نقش
مکمل و بهترین فیلمبرداری شد.
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هـدف

جواب سودوکو شماره
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تنبل ـ بــا ـ بال ـ ناب ـ
جالــب ـ جلب ـ جنوب ـ
جــواب ـ بو ـ بوت ـ بوتل
ـ بانــو ـ جبل ـ تب ـ بت
ـ نوبت ـ بتول ـ بن ـ بنا ـ
تاب ـ جناب.

جهانی جشــنواره برلیــن  ۲۰۱۷را در بخش رقابتی به
صوت «درباره بدن و روح» ســاخته «الدیکو انیدی» از
مجارســتان اعطا کرد و از فیلم «یک زن فوقالعاده» به
کارگردانی «سباستین للیو» محصول سینمای شیلی به
صورت ویژه تقدیر کرد.
در بخش پانورامای جشــنواره برلین جایزه کلیســای

هیئت داوران جایزه کلیســای جهانی برندگان خود در
بخشهای گوناگون جشنواره برلین اعالم کرد.
به نقل از ســایت رسمی جشــنواره فیلم برلین ،هیئت
داوران مســتقل و شــش نفره جایزه کلیسای جهانی
که با حضور در جشــنوارههای معتبــر جهان اقدام به
انتخاب بهترین فیلمهای معنوی میکند ،جایزه کلیسای
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 بازی با کلمات
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

آرزوانگیز ـ ادراک ـ بعثت ـ پیمان ـ تاســیس ـ ثبات ـ جواهر ـ چاشنی
ـ حاکمیت ـ خشنود ـ دایم ـ ذلیل ـ رنگین ـ زبرمرد ـ ژاله ـ سرشماری
ـ شاهزاده ـ صراحت ـ ضایع ـ طریق ـ ظریف ـ عذاب ـ غنیمت ـ فاضل
ـ قاتل ـ کثرت ـ گردنه ـ الله ـ مضطرب ـ ناجی ـ وحی ـ هجرت ـ یاسا.

 جواب بازی با اعداد

ش
ت ر خ
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قاب خوب و مناســبی پیدا کنند ،فکر نمیکنم خیلی هم
ایده بدی باشد».
ولی دقیق ًا همین وجه کار به بحثها و مشاجرههای داغی
دامن زده است .اســتاینر میگوید« :هر دفعه کلی بحث
میشود .شنیدن این بحثها و مواجه با مردم خیلی برایم
جذاب و جالب بوده .یا خیلی از ایده خوششــان میآید
یا میگویند افراطی اســت؛ عصبانی میشوند .بعضی هم
میگویند ضد حقوق بشر است ،یا با بردهداری و فاحشگی
مقایسهاش میکنند».
اســتاینر بنابر قراردادی که امضا کرده ،باید دســت کم
سه بار در سال ،بدون تیشــرت در یک گالری بنشیند و
خالکوبیهایش را به تماشا بگذارد.
ژوئن سال  ۲۰۰۶در زوریخ برگزار شد؛
اولین نمایشگاهش
ِ
آن موقع هنوز اجرای خالکوبی تمام نشده بود .سال پیش
دهمین سالگرد برگزاری آن نمایشگاه بود که استاینر در
ِ
هوبارت تاســمانی ،مشغول
«موزه هنر قدیم و جدید» در
اجرای طوالنیترین نمایش خود بود :شــش روز در هفته،
روزی پنج ساعت.
استاینر میگوید ۱۵ « :دقیقه روی میزتان بنشینید ،پاهاتان
هم آویزان باشند .پشتتان را صاف کنید و زانوهایتان را
بغل بگیرید .خیلی سخت است .من تا حاال  ۱۵۰۰ساعت این
کار را کردهام .بدون شک ،شدیدترین و سختترین تجربه
زندگیام بوده .تنها چیزی کــه تغییر میکند حالتهای
ذهنی آدم است .گاهی خوب ،گاهی بد ،ولی همیشه کام ً
ال
آگاه و حواس جمع بودهام».
تنها چیزی کــه اســتاینر را از بازدیدکننــدگان جدا
زمین گالــری؛ خطی که بعضی از
میکند خطی بود روی
ِ
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میزان

حمل

سعي نكنيد در كار ديگران دخالت كنيد .به كار خودتان توجه كنيد
و چيزي را به دل نگيريد .گاهي اوقات يك موقعيت درست بر خالف
آن چيزي كه فكر ميكنيد ،ميباشد.

ثور

امروز زودتر از همیشه خسته می شوید سعی کنید فعالیتهای امروز
را کمتر کنید .اگر میخواهید امشب در کنار همسرتان باشید فکر
بسیار خوبی است البته به شــرط این که صورت حساب رستوران
خیلی زیاد نشود.

جوزا

ســتارگان به شــما كمك مي كنند تا در محل كار امنيت بيشتري
به دســت آوريد .در چند ماه اخير يا بيشــتر احساس مي كرديد
ميخواهيد به دنبال هدف بزرگ تر و بهتري باشــيد نهايت ًا اكنون
توانستيد هدفهاي واالتري را براي خودتان درست كنيد .به دنبال
آنها برويد مطمئن باشيد پشيمان نمي شويد.

سرطان

ذهن تان بیوقفه کار میکند و تخیالت نیز کارهای زیادی برای شما
ایجاد میکند .سعی کنید آنهایی که اکنون انجام می شوند را انجام
دهید و بقیه را برای بعد بگذارید.

اسد

گرچه ممكن است كه اوضاع بانكي و مالي تان روبه راه باشد ،امروز
روز خوبي براي چك كردن امور است كه آيا درست پيش مي روند يا
خير .شما بسيار فروتن شده و ميخواهيد ببينيد كدام يا تمامي امور
ماليتان تحت كنترول ميباشــند يا خير .اگر ميتوانيد پولي هزينه
كنيد ،يك سرمايه گذاري محتاطانه ضرري نخواهد داشت ولي بايد
ارزش پول را بسيار مورد توجه قرار دهيد.

سنبله

می توانید رقابت کنید.البته زیادی جدی نیســت و دوســت دارید
بر دیگران تأثیر مثبت بگذارید.در حال حاضر با یک خانم مشــکل
دارید .مخصوص ًا اگر بخواهد به شما دستور دهد.

حضور طوالنی مدت سیاره پلوتر در این بخش از چارت شما برروی
روند فکری شما تاثیر دارد .به این معنی که به صورت دورهای شما
غرق افکارتان می شوید و آنها برشما غلبه خواهند کرد .متأسفانه
امروز یکی از آن روزهاســت و اگر مراقب نباشید پر از اضطراب و
نگرانی میشوید.

عقرب

امروز فوق العاده خوش بین هســتید بنابراین هم صحبتی عالی
برای دیگران هستید.ســعی کنید از این خصوصیت اســتفاده
کنید و دیگران را شــاد و خوشــحال کنید.در مورد یک شخص
به خصوص،امیدوار هســتید مخصوص ًا اگر انتظار دیدن آن ها را
داشتید.شــما را ناامید نمی کنند مگر این که خودتان دعوت آن
ها را رد کنید.

قوس

به قدري اخيرا ً شــما متوجه ذهن خــود بودهايد كه بدن خود را
فراموش كردهايد .بهتر است استراحت كنيد چون به نفع سالمتي
و شادي شماست پس خســتگي بدر كردن را امري ضروري قرار
دهيد .البته اول شــما بايد حركت خود را آهسته كنيد و يك كار
آرامش دهنده انجام دهيد و اين ميتواند يك چالش برايتان باشد.

جدی

اگر كساني را كه دوســت داريد در خارج زندگي ميكنند ،امروز
خبري از طرفشــان دريافت مي كنيد .شايد هم در حال برگشت
به منزل باشند و اين درســت همان چيزي است كه در انتظارش
هستيد.

دلو

هر کسی که برای شما مشکل تراشی کند یا افکار قدیمی داشته باشد
به سرعت شما را عصبانی می کند و صبرتان تمام میشود حتی اگر
چنین قصدی نداشته باشید  .علت این است که میخواهید از هر نوع
محدودیتی رها باشید .

حوت

بازدیدکنندگان کشــیده بودند .به گفته خودش« ،به من
دست میزدند ،فوتم میکردند ،ســرم داد میزدند ،تف
میکردند ،هولم میدادند .ســیرکی شده بود .ولی در این
سفر ،یک بار هم کسی بهم دست نزد .مثل معجزه بود».
وقتی بازدیدکنندگان میخواهنــد با او صحبت کنند ،نه
تکان میخورد نه جوابشــان را میدهد .خودش میگوید:
«خیلیها فکر میکنند مجسمهام و وقتی میفهمند زندهام
حسابی شوکه میشوند».
استاینر این اثر را پرفورمنس آرت نمیداند .تأکید میکند
که «اگر اســم ویم دلووی پای این اثر نبود ،هیچ ربطی به
هنر پیدا نمیکرد».
با این حال ،بخشی از هدف دلووی این بوده که تفاوت میان
عکس روی دیوار را با یک «بوم زنده» که در طول زمان
یک
ِ
تغییر میکند نشان بدهد.
اســتاینر میگوید« :در این مدت ممکن است چاق شوم،
زخمی شوم ،بســوزم ،و غیره .این بخشی از روند زندگی
است .تا به حال دو عمل کمر داشتهام».
یکی از لذتهای کار در «موزه هنــر قدیم و جدید» این
بوده که قبل از ساعت شروع گالری ،کل گالری در اختیار
او بوده« .برای خودم در گالری میچرخیدم ،هدفونم را هم
میگذاشتم ،پرسه می زدم ،نرمشها و کششهایم را انجام
میدادم .همه جا پر بود از آثــار هنری فوقالعاده .خیلی
فضای سورئالی بود».
او پس از اجراهایی در دانمارک و سوییس ،برای یک دوره
شش ماه ،دوباره در نوامبر به این موزه بر میگردد .به گفته
خودش« ،یــک روز «تیم» [عنوان اثر] ایــن جا به دیوار
آویخته خواهد شد .زیبا است»( .بی بی سی)

برندگان جوایز کلیسای جهانی جشنواره برلین معرفی شدند

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 22 کلمه :عالی

جواب هدف

تیم اســتاینر تمام پشــت خود را خالکوبی کرده است.
طرح خالکوبی از یک هنرمند مشــهور اســت که به یک
مجموعهدار آثار هنری آلمانی فروخته است .وقتی استاینر
از دنیا برود ،پوســتش را قاب میگیرند .پیش از مرگ نیز،
زندگیاش در گالریها سپری خواهد شد؛ تیشرتش را در
میآورد و مینشیند.
اســتاین ِر  ۴۰ســاله که خود پیش از این مدیر یک سالن
خالکوبی بوده میگوید« :این اثر هنری پشت من اجرا شده.
نقش من فقط این اســت که با خودم این طرف و آن طرف
ببرمش».
ده سال پیش ،دوستدختر ســابق استاینر با هنرمندی
بلژیکی به نام ویم دلووی آشــنا شــد که بعدها به دلیل
خالکوبیهای بحث برانگیزش روی بدن خوکها به شهرت
رســید .دلووی می گوید دنبال کسی میگردد که حاضر
باشــد بدنش را برای اجرای یک اثر هنــری مثل بوم در
اختیارش بگذارد .استاینر میگوید «دوست دخترم به من
زنگ زد و من هم همین طور فیالبداهه گفتم حاضرم».
دو ســال بعد ،پس از  ۴۰ساعت خالکوبی ،تمام پشت او را
تصویری فرا میگیرد :تصویر حضــرت مریم که تاجی از
اسکلت به سبک مکزیکی بر ســر گذاشته و از هاله دور
سرش ،نورهایی زرد ساطع میشود .چلچلههایی در حال
پرواز میبینیم ،رزهایی قرمز و آبی ،و روی کمرش دو ماهی
«کوی» چینی که دو کودک رویشان نشستهاند و البهالی
ِ
گلهای نیلوفور آبی شنا میکنند .امضای هنرمند در گوشه
سمت راست دیده میشود.
استاینر میگوید« :از نظر من ،این شکل نهایی هنر است.
کسانی که روی بدن دیگران خالکوبی میکنند هنرمندان
بزرگی هستند که هیچ وقت از طرف هنر معاصر ،پذیرفته
نشدهاند .نقاشــی روی بوم یک چیز است ،روی پوست با
سوزن به کلی چیز دیگر».
به قول خود استاینر« :پوستم االن متعلق به ریک راینکینگ
است .پشتم بوم است .خودم قابی موقتی هستم».
آنطور که در قراردارد آمده ،پس از مرگ استاینر ،پوست
پشتش را میکنند ،قاب میکنند و برای همیشه به مجموعه
شخصی راینکینگ میفرستند.
اســتاینر در جواب کسانی که میگویند کارش خوفناک و
زننده اســت می گوید« :مخوف بودن امری نسبی است».
معتقد اســت که ایده این کار «مفهومی قدیمی است؛ در
تاریخ خالکوبی ژاپن بارها و بارها تکرار شــده .اگر برایش

شما در وضعیت روحی بسیار بخشندهای قرار دارید و می خواهید
همه را برای خوردن و آشــامیدن به مکانتان دعوت کنید .یک
تذکر برای شــریک زندگیتان باید داده شود و آن اینکه از شما
استقبال خیلی گرمی نکند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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جهانی (بهترین فیلم معنوی) به «بررســی بهشــت»
ســاخته «مرزاک آلوشه» محصول مشــترک فرانسه و
الجزایر رســید و «مامان سرهنگ» به کارگردانی «دیدو
حمادی» ،محصول مشترک جمهوری دموکراتیک کنگو
و فرانسه نیز این جایزه را در بخش فوروم برلیناله ۲۰۱۷
کسب کرد.

حضور  10بازیگر برتر
هالیوود در فیلم
«ترنس مالیک»

در این فیلم موزیکال ســتارگانی همچون رایان گاسلینگ،
کریستین بیل ،کیت بالنشت ،رونی مارا ،ناتالی پورتمن ،هیلی
بنت ،وال کیلمر ،بنیســیو دل تورو و مایکل فاسبندر ایفای
نقش میکنند.
فیلم سینمایی «ترانه به ترانه» به کارگردانی «ترنس مالیک»
 17مارس  2017به اکران عموم در خواهد آمد.
ایــن فیلم درامــی امریکایی با فضایی موزیکال اســت که
نویســندگی آن را نیز «ترنس مالیک» بر عهده دارد .در ابتدا
قــرار بود «مالیک» این اثر را با نام «بی وزنی» روانه بازار کند
اما حاال و با توجه به پایان مراحل پس از تولید نام فیلم عوض
شده است.
در این فیلم موزیکال ســتارگانی همچون رایان گاسلینگ،
کریســتین بیل ،کیت بالنشــت ،رونی مارا ،ناتالی پورتمن،
هیلی بنت ،وال کیلمر ،بنیسیو دل تورو ،هالی هانتر و مایکل
فاسبندر ایفای نقش میکنند که از میان این بازیگران ،ناتالی
پورتمن ،کیت بالنشــت ،رایان گاسلینگ و رونی مارا از بخت
های اصلی اسکار  2017محسوب می شوند.
«ترانه به ترانه» داستانی دارماتیک و عاشقانه میان یک زن و
مرد روایت می کند که زندگی شان با حسادت ،وسواس و در
آخر با خیانت دچار فروپاشی می شود.
«ترنس مالیک» یکی از مشهورترین سینماگران امریکا بوده
که آخرین فیلم وی یعنی «سفر زمان» به زودی اکران عموم
خواهد داشت .وی برای نویسندگی و کارگردانی فیلم «درخت
زندگی» توانست نخل طالی کن برای بهترین کارگردانی را از
آن خود نماید.

«جانی دپ»
با «دزدان دریایی کارائیب»
باز می گردد
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شاه را در خانه  A 2حرکت دهید.
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مدیر ارشــد اجرایی سامســونگ صبح امروز به دلیل نقش
داشتن در یکی از بزرگترین رسوایی های مالی در کره جنوبی
دستگیر شد.
نسخه تازه فیلم سینمایی «دزدان دریایی کارائیب» این بار با
نام فرعی «مرده ها قصه نمی گویند» در آستانه اکران است.
این فیلم همواره یکی از پرفروش ترین آثار ســینمایی جهان
بوده است.
از دیگر پوسترهای رونمایی شــده در این هفته می توان به
پوستر فیلم «لوگان» اشاره کرد .فیلمی که داستان پایان یکی
از ماندگارترین ابرقهرمان های هالیوود را رقم می زند.
دزدان دریایی کارائیب
نویسنده :جف ناتانسون
کارگردان :یوهاخیم روننیگ
بازیگران :جانی دپ  -خاویر باردم  -اورالندو بلوم  -استیفن
گراهام

