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زندگی و سینمای اصغر فرهادی دستمایه کتابی شد

تابش نور به تصویر »مات«

»سایتاندساوند« معرفی کرد

۱۰فیلم برتر سال۲۰۱۴

ﺷﻴﭙﺮﺍ ﮔﻮﭘﺘﺎ
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تینــا حســننیا ،منتقد ایرانــی -کانادایی بهتازگی کتابــی را درباره اصغر
فرهادی فیلمســاز پیشروی ایرانی منتشر کرده است .این اتفاق چند هفته
بعد از آن میافتد که شــرکت »سینما گیلد« حق پخش فیلم »درباره الی«
فرهادی را در ایاالتمتحده کسب کرد.
کتــاب» ،اصغــر فرهــادی :زندگــی و ســینما« نــام دارد و درونمایــه
ایدئولوژیــک -اجتماعی فیلمهــای فرهادی را مورد بررســی قرار میدهد.
این کتاب همچنین شــامل گفتوگویی اختصاصی با فیلمســاز است .برای
شــناخت بهتر کتاب خانم حســننیا گزیدهای از آن را که بهطور اختصاصی
برای ایندی وایر انتخاب شــده در ادامه میآورم» :جدایی «...عظیمترین کار
فرهادی اســت .منحصربهفرد در کارنامه فیلمســازیاش ،سینمای ایران و
درواقع در کل تاریخ ســینما» .جدایی« فیلمســازش را به راس هرم جریان
فیلمســازی در سطح بینالمللی فرســتاد و بر کشمکشهای سیاسی ایران
و غــرب در یــک دوره پرتنــش تاثیر گذاشــت .اهمیت این اثــر بهعنوان یک
محصول فرهنگی جهانی در آن اســت که به تصویر مات و غیرواضح ایران
شــفافیتی میبخشد؛ از اینرو بههیچعنوان نباید نادیده انگاشته یا فراموش
شود.
»جدایی« شاخص خوبی برای ارزیابی تنگناها و چالشهای ایران امروز
اســت .هرکس که عالقهمند به معمای مدرنیته و سنت در ایران باشد ،باید
این فیلم را ببیند.
در »جدایی« ،فرهادی به بازبینی و بازسنجی چندگانگی ابعاد اخالق در
جامعهای میپردازد که بین مدرنیته و ســنت در نوســان اســت .ولی اینجا،
چــه بهلحاظ فــرم و چه از منظر روایــت نقطه تعادل زیباییشناســانه پیدا
میکند .فرهادی در جدایی ،خیلی مشــخصتر و واضحتر نســبت به ســایر
فیلمهایــش ،مســایل غامضــی را به تصویر میکشــد که طبقــات مختلف
اجتماعی ،جنسیتها و نسلها را از هم جدا میکند .فیلم ،هیچوقت جانب
یک شخصیت را نسبت به سایر شــخصیتها نمیگیرد .تماشاگر همانقدر
میتواند با راضیه ،معتقد ،مذهبی و شوهر عصبیاش ،حجت ارتباط برقرار
کند که با قهرمان فیلم ،نادر؛ شــخصیتی تودار .منصفانه اســت که بگوییم
هرکس در این فیلم اجازه دارد اشــتباه بکند و تصمیماتی بگیرد که به نظر
خودش درســت اســت .به همین دلیل گویی فیلم از مــا میخواهد که این
افراد را قضاوت کنیم و ما هم ناباورانه متوجه میشــویم جایی هســتیم که
نمیتوانیم قضاوت کنیم.
اشــکال همذاتپنداری که در جدایی دیده میشــود ،مانند ترکیببندی
ایســتای شاتها که از پیش تعریف شدهاند؛ درست برخالف طبیعت متکثر
شخصیتهای فیلم .شخصیتها تغییر میکنند و هر نسحه جدیدی از آنها
به شــخصی جدید با ایدهها و نگاههای متفاوت تبدیل میشــود .برای مثال
ســیمین برخالف ادعایی که میکند ،واقعا نمیخواهد از نادر جدا شود؛ گو
اینکه در خالل فیلم کامال دیدگاه او عوض میشود.
تیتــراژ آغازین فیلم ،نشــاندهنده بازنمایی ملموس و اتوکشــیده قانون
اســت؛ پارامترهای سیاه و ســفی ِد حقیقت و عکسهای سیاه و سفیدش از
آدمها .طبیعت ایســتای پروندههای حقوقی نسبت به مسالهای که فیلم در
یک ســطح تماتیک نشــان میدهد تضاد بصری تاثیرگذاری فراهم میکند.
نهایتــا فیلم اکتشــافی درباب پیبــردن به حقیقــت در پروندههای حقوقی
اســت .بازنمایی راست و مســتقیم این پروندههای حقوقی در ابتدای فیلم،
نوعی بازنمایی غیرمنطبق از شــخصیتهایی اســت کــه میخواهند ارایه
کنند .فیلم از نشــاندادن هد شــات یــک زوج از فیلمهــای دیگر فرهادی
)بهطور مشــخص مرتضــی و مژده در چهارشنبهســوری( بــه صورتهای
واقعی و جاندار نادر و ســیمین حرکت میکند .در یک فریم مدیوم کلوزآپ،

این دو شــخصیت طوری به دوربین نگاه میکنند گویی که بیننده ،خودش،
قاضی اســت .بهوضوح ایــن چیدمان دوربین کامال آگاهانــه و از روی عمد
بــوده ،بــه این معنا که ما هم قاضی هســتیم و در آخر فیلــم با دنبالکردن
داستانهایشان میتوانیم به ُحکم برسیم.
معادلــه »بیننــده بهمثابه قاضی« ممکن اســت یک ابزار بصری ســاده
بهنظر برســد؛ منتها به اجرا درآوردنش مســتلزم مایههای تماتیکی زیادی
است .این آدرسدهی مســتقیم تیتراژ آغازین ،ما را در جایگاه همان قاضی
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قــرار میدهــد ...ســپس با دونفــر و روش استداللشــان آشــنایمان میکند
و از قــوه مشــاهدهگری مــا میخواهد همراهش شــویم .مســتقیما از قوه
قضاوتمان یا حداقل از قوه مشاهدهگریمان میخواهد که شاهد باشیم .این،
پیشدرآمدی کامال مناسب است برای فیلمی که مشخصا درباره این است
که چقدر پروسه قضاوتکردن میتواند لغزنده باشد.
بازخــورد فیلم در داخــل ایران متفاوت بــوده :عــدهای آن را افتخاری
ملی دانســتهاند و شــماری دیگر یــک تحقیر کامل .یکســال پیش از اینکه

جدایی به اســکار معرفی شــود اظهارات فرهادی در حمایت از فیلمسازان
مســتقل مورد غضب دولت وقت قرار گرفت و موجب شد مسووالن دولتی
بــر او خرده بگیرنــد و تولید فیلم را به تعویق بیندازنــد .بعد از آن فرهادی
با انتشــار نامهای اعالم کرد ســخنانش بد تفسیر شــده .اینجا بود که دولت
کمی نســبت بــه این قضیه کوتاه آمــد .نمایش داخلی ایــن فیلم به همان
اندازه موفقیتآمیز بود که اکران بینالمللی .این فیلم همانقدر در ســطح
جهانی از ســوی منتقدان پذیرفته شــد که در داخل ایــران .در نهایت ایران
»جدایــی« را به هشــتادوچهارمین اســکار معرفی کــرد .بهاینترتیب اولین
فیلم ایرانی ،اســکار را برد .این اتفاق ۱۶ســال بعــد از قرارگیری »بچههای
آســمان« در فهرســت نامزدهای بهترین فیلم خارجــی رخ داد» .جدایی«
عالوهبــر اینکه جایزه بهترین فیلم را برد نامزد اســکار بهترین فیلمنامه هم
شــد .عالوهبــر این بهطور شــگفتآوری ۷۹جایزه و  ۲۶نامــزدی دیگر را در
جشــنوارههای مختلف کســب کرد ،اولین فیلمی بود که ســه خرس طالی
برلیــن را برد و همچنین اولین فیلمی بود کــه گلدنگلوب را تصاحب کرد،
از لحاظ گیشــه هم برای فرهادی بســیار موفقیتآمیز بود ،بیشترین سود را
در گیشــه داشــت .جدایی۲۰ ،میلیوندالر در سراسر جهان فروش کرد و در
بســیاری از فهرســتهای رایگیری منتقدان قرار گرفت .به عقیده خیلیها
از جملــه »راجر ایبرت« بهترین فیلم ســال ۲۰۱۲بود .اولین فیلم ایرانی بود
که چنین بازتاب گســتردهای روی تصویر ایران گذاشت .با اینکه فرهادی در
برابر این توصیف که جدایی برشــی کامل از جامعه ایرانی اســت مقاومت
کرده؛ ولی میتوان آن را یک دایرهالمعارف تصویری از ایران امروز دانست.
منبع :ایندی وایر ۱۲ ،دسامبر ۲۰۱۴

»مکدونا« در »کالواری« تاریکاندیشتر از گذشته است
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ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﺎﻡ ﻧﺼﻴﺮﻯ
»کالــواری« ،دومین فیلم جــان مایکل مکدونا بهطرزی چشــمگیر از
کمدی هیجانی ســال  ۲۰۱۱او» ،گارد« ،تاریکاندیشــانهتر اســت .آزمایش
مســاله ایمان و عدم قطعیت ویژگی آزاردهنده اما عمیقا جدیای اســت
که این فیلم پیشــنهاد میدهد .خالصه بیانیه کارگردان »کالواری« در این
چند جمله خالصه میشــود» :میزانســن را به آندرو ویت مدیون اســت،
فلســفهاش را به ژان آمری .سبک استعالییاش هم ملهم از روبر برسون
است«.
خطــوط ســاحلی و مراتع فیلم  -که لری اســمیت فیلمبرداریشــان
کرده  -بعضی وقتها در نماهای هوایی که به شــکلی شــوم با ســرعت
به پایین میآیند -یادآور نقاشــیهای منظره ویت هســتند و میتوان دید
که چطور مســاله وحشیگری و مردمآزاری ممکن است در این فیلم متاثر
از جستارنویس اتریشیاالصل آمریکایی و نوشتهاش درباره »هولوکاست«
باشد .درباره برســون هم ،کالواری ،لحنی سرزندهتر از »سبک استعالیی«
وی را ممکن اســت پیش نهد .مکدونا همچنین فیلم خود را »خاطرات
کشــیش دهکده برســون با افزودن کمی شــوخی و هزل به آن« توصیف
کرده است .شوخیوهزل به کنار ،دقیقترش آن است که فیلم را آمیزهای
از خاطرات برســون و نیمــروز بدانیم :کالــواری نیــز نقطهاوجش عزلت
قهرمان فیلم است که در واپسین آزمون مقدرش بهتنهایی نبرد میکند.
کالواری ،در ابتدا اعالم میکند که به شکلی کامال خودآگاه ،مانند فیلم
»گارد« ،یک کمدی سیاه خواهد بود .فیلم ،با مردی که به دید نمیآید در
محل اعتراف شــروع میشود .مرد میگوید» :نخستینبار در هفتسالگی
مورد آزار قرار گرفتم «.در پاسخ آن برندن
گلیسون کشیش میگوید» :یقینا
ِ
فتحبــاب تکاندهندهای اســت «.بعدتر ،گفته میشــود که ممکن اســت
انتظار »مکاشفات سهپردهای« را داشته باشیم.
بهواقع در این فیلم مکاشفات آنچنانی در کار نیست؛ مگر هویت قاتل
احتمالی ،کشیش ،که میتواند مایه شگفتی شود .مهمتر از آن ،چگونگی
مواجهه کشیش با مرگ خویش است و اینکه چگونه به هیبت مسیحوار
میرسد و در برابر وسوسه ایمانباختن خویش مقاومت میکند.
ادعــای فیلم که واجد جوهری فلســفی و اخالقی اســت تــا اندازهای
تکیــه بر شــانههای نیرومند برندن گلیســون دارد؛ همو کــه تنومندیاش
در مقــام بازیگــر ،او را باورکردنیتر میکند؛ مردی که بــا نیروهای تاریک
سقوطپذیری انســان دستوپنجه نرم میکند .گلیســون در نقش جانیان
کاریزماتیک دوران فعالیت خود ظاهر شده است.

پژواکهای مشــابه شــخصیت بویل در کار گلیسون طنین مضاعفی به
کالواری میبخشــد؛ جایی کــه ما ،پدر جیمز را )که نامــش تنها در اواخر
فیلم آشکار میشود( بیش از هرچیز ،پذیرفتنی و تجسم نیکی درمییابیم
چرا که او اندکی پرســهزنی کرده است .پدر جیمز ،بهادعای کالواری ،یکی
از بهترین کشیشهاســت؛ کســی که هم بیرون و هم درون جهان بوده و
تصمیم به طرد زندگی سکوالر گرفته ،آنهم از موضعی برآمده از تجربه:
یقینا برای حرفهای بهخطرافتاده سرمشــقی ســتبرتر نسبتبه شخصیت
زارونزار و رنجکشنده جوان در فیلم برسون است.
جیمز متاهل بوده اســت .پدر اســت و مشکل نوشــخواری داشته .در
آنحال که دشــمن قســمخوردهاش او را بیگناه میداند ،جیمز هر لقبی
میتوانــد بگیــرد جز »بیگنــاه«؛ او به اینعلــت از درگیریهــای دیگران
ســردرمیآورد کــه به عالــم آگاه اســت .در دیالوگی تندوتیــز و بهخوبی
بازیشــده ،دختر بالغــش )کیلی رایلی( لغزشهای خــود را به او یادآور
میشــود؛ بهویــژه ایــن واقعیت که وقتــی در پــی لباس روحانــی بوده،
احساسات دخترش را یکسره رها کرده بوده.

در همــان حــال ،اجتمــاع محلی بهتنــدی ایمان جیمــز را به چالش
میطلبد ،درســت مثل مورد فیلم برسون .کارشــناس امور مالی ،مایکل،
خــود را همچــون آدمــی اهــل فرهنگ به خیــال مــیآورد و معالوصف
بــرای هیچچیزی ارزش قایل نیســت .او که توامان از آنچــه به آن تبدیل
شده هراســان و بهطرزی منحرفانه غره اســت؛ جیمز را سرزنش میکند
و در اقدامی هنجارشــکنانه با تابلو »ســفرای هانس هولباین« به دردسر
میانــدازد .دیگران نیز به شــیوههای مختلف ســعی در برآشــفتن جیمز
دارنــد :زن قصــاب ،ورونیــکا ،به اعترافاتش شــدت و حدت میبخشــد و
رفیقش ،سایمون ،بیرحمانه درباره روابطشان صریح است. ...
آنکه بهواقع ،جیمز را به دردســر میاندازد ،پزشــک فرانک اســت :او
ممکن است درباب نقش کلیشهای خود در مقام »پزشکی ملحد« لودگی
کند ،اما وقتی حکایت تیرهوتار کودکی را که بهناگاه طی یک عمل جراحی
فلج شــده بــه او میگوید ،در بــاور جیمز عمیقا خدشــه ایجــاد میکند:
»محض خاطر خدا واســه چی یه داستان به این مفتضحیرو برام تعریف
کردی؟« جیمز دیوانهوار واکنش نشــان میدهد ،در همان شــبی که ســر
آخر به دامان مدهوشی درمیغلتد.
آنچــه ســبب رنجیــدن اطرافیان میشــود ،توانایی جیمز اســت برای
عیت جهان .چطور جرات میکند بر سر ایمان
مواجهه با پیچیدگی و ســبُ ِ
خویــش بماند وقتی جهان ،اینقدر با ایده خدایی بخشــنده آشــتیناپذیر
است؟
کالــواری در بیان خشــم این شــخصیتها ،مســتقیما از بحــران اخیر
کاتولیسیســم ایرلندیای سربرمیآورد که از سوءاســتفاده اخالقی برخی
کشــیشها نشــات گرفته بود .این درونمایــه زمانی صریحتــر به نمایش
درمیآید که جیمز ،مکالمهای دوســتانه با دختــری جوان دارد .او تنها از
بابت دخالتی که پدر خشمگین وی میکند ،بین خرقه کشیشی و این رابطه
بهدورازهنجار تمایزی نمیبینــد .در همان حال ،برندن جمهوریخواه ،که
تهدید به ســلب حق رهن شــده ،خشــمگنانه میخواهد بداند چرا کلیسا
بانکهــا را لعن نمیکنــد .با این حال ،کالواری ،به ســبک برســون ،پایان
مییابد؛ با تصدیق امکان شــکوه الهی .به اینعلــت صحنه پایانی زندان
همچون فیلم »جیببر« ) (۱۹۵۹به تصویر کشیده میشود.
ضعــف عمده کالواری این اســت که قدری با بیقاعدگی شــخصیتی
آکنده شــده .نظرگیرتر از همه اضطرار و اضطراب آنتونی پرکینزی در قبال
میلو اســت .اما تندی فوقالعاده گلیســون و هوش محســوس او در کنار
تیزبینی مفهوم پس فیلم ،کالواری را پیشرفتی متهورانهتر از فیلم »گارد«
کرده اســت .این فیلــم صرفا بهخاطــر محرکهای هیجانــی درگیرکننده
نیســت ،بلکه از ســر نادربودن در عالم سینما نیز متمایز است» .کالواری«
پژوهشی است بهراستی درگیرکننده درباب الهیات و اخالق.
منبع :نشریه »سایتاندساوند«

مجلــه »سایتاندســاوند« طبــق
ســنت هرســاله ،فهرســتی از ۱۰فیلم
برتــر ســال ۲۰۱۴را منتشــر کــرد .ایــن
ماهنامه ســینمایی معتبر انگلیسی در
شــماره جدید خود طبق روال هرساله
فهرســت ۱۰فیلــم برتر ســال ۲۰۱۴را
بــه انتخــاب منتقــدان و صاحبنظران
سینمایی در حالی منتشر کرد که فیلم
»بچگی« ،یکهتاز فصل جوایز سینمایی
در این فهرست تعیینکننده نیز در رتبه
نخســت قرار گرفت .این فیلم تاکنون
عالوهبر کســب نامــزدی بهترین فیلم
جوایــز گلدنگلــوب ،در جوایز انجمن
منتقــدان نیویــورک ،لسآنجلــس،
سانفرانسیســکو و البته موسسه فیلم
آمریــکا بهعنــوان بهترین فیلم ســال
انتخــاب شــده اســت و بهاینترتیــب
بیــش از هر فیلــم دیگری به کســب
اســکار ۲۰۱۵امیــدوار اســت .فیلــم
»بچگی« امسال در شصتوچهارمین
دوره جشــنواره فیلــم برلین در بخش
رقابتــی ،نامزد دریافــت خرس طالیی
بهتریــن فیلم بــود و در نهایت خرس
نقــرهای بهتریــن کارگردانــی را بــرای
»لینکلیتــر« بــه ارمغــان آورد و در
جشنواره فیلم سیاتل نیز جایزه بهترین
فیلــم ،کارگردانــی و بازیگــری را بــه
دســت آورد.در این فیلــم» ،لینکلیتر«
کارگــردان اهل تگزاس که پیش از این
سابقه ساخت سهگانه موفق »پیش از
طلوع«» ،پیش از غــروب« و »پیش از
نیمهشــب« را دارد ،به طرز ویژهای به
سوژه گذر زمان پرداخته است که پیش
از این در هیچ فیلم دیگری دیده نشده
اســت .فیلــم »بچگی« ۱۲ســال عمر
یــک پســربچه و خانــواده او ،از دوران
دبستان تا رسیدن به سن بلوغ را دنبال
میکند .جدا از داســتان فیلم و مسایل
عمدهای کــه درباره زندگی خانوادگی،
تاثیر مدرسه ،اجتماع ،رنج و تردیدهای
نوجوانی در این فیلم مطرح میشود،
جذابیت اصلی این فیلم و یگانگی آن
در این اســت که ســاخت آن ۱۲ســال
به طول انجامیــده و کارگردان مبتکر،
»ریچارد لینکلیتر« در این مدت توانسته
جمــع هنرپیشــههای برجســتهای که
بــرای نقشهــای اصلــی ایــن فیلــم
گردهــم آورده را حفظ کنــد .در مکان
دوم برترین ساختههای سینمای جهان
به انتخاب مجله »سایتاندســاوند«،
فیلــم »خداحافظی با زبان« ســاخته
»ژان لوک گدار« ســینماگر سرشــناس
فرانســوی قــرار دارد .ایــن فیلم کامال
تجربی ،درامی رمانتیک درباره زندگی
یک مرد و زن اســت و نیمه دوم فیلم
از زاویــه دید یک ســگ ولگــرد روایت
میشود» .گدار« پیش از این درباره این
فیلم گفته بود» :فیلمی اســت درباره
زن و مــردی کــه دیگر زبان مشــترکی
ندارند .ســگ پادرمیانــی میکند و به
حرف میآیــد» «.خداحافظی با زبان«
توانســت در جشــنواره کــن امســال
بهصورت مشــترک با »مامی« ساخته
»خاویر دوالن« موفق به کســب جایزه
هیــاتداوران ایــن رویــداد ســینمایی
شــود .جایــگاه ســوم ایــن فهرســت
به فیلــم »لویاتــان« ســاخته »آندری
زیاگینتسف« کارگردان صاحبنام روسی
رســیده اســت .این فیلم امســال و در
شــصتوهفتمین جشــنواره فیلم کن
در بخش رقابتی حضور داشت و یکی
از شــانسهای اصلی کسب نخل طال
محسوب میشــد اما در نهایت جایزه
بهترین فیلمنامه این رویداد ســینمایی
معتبــر را از آن خــود کــرد» .لویاتان«
امســال نماینده ســینمای روســیه در
هشتادوهفتمین دوره جوایز سینمایی
اسکار نیز خواهد بود .این فیلم روایتگر
داســتان تلخ درگیری میــان یک فرد با
سیســتم فاســد در شــهری کوچک در
روســیه اســت .در مکانهــای بعدی
فهرســت نشــریه »سایتاندســاوند«
از برترینهــای ســال ســینمای جهان
بهترتیــب فیلمهــای »«Horse Money
ســاخته »درو کاســتا« از پرتغال؛ »زیر
پوســت« بــه کارگردانــی »جاناتــان
گلیــزر«» ،هتــل بــزرگ بوداپســت« از
»وی اندرســون« »خــواب زمســتانی«
ســاخته »نــوری بیلگهجیــالن« برنده
نخــل طــالی۲۰۱۴؛ » قبیله« ســاخته
»میروسالو اسالبوشیپســکی«؛ »آیدا«
ســاخته »پــاول پالیکوفســکی« برنده
جایزه بهترین فیلم اروپا در سال۲۰۱۴؛
» «jaujaاز »لساندرو آلونسو« و »آقای
ترنــر« جدیدترین ســاخته »مایک لی«
قرار دارد.

ﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ

رتبهبندی منتقدان »ایندیوایر«
آیدا :پاول پاولیکوفسکی ()۲۰۱۳

آنا )آگاتا ترزبوکوســکا( راهبهای نوجوان و در شرف ادای سوگند
راهبگی اســت .مــادر روحانی ارشــد اصــرار دارد او قبــل از آن به
دیــدار تنها خویشــاوند زنــدهاش خاله»وندا« برود .ونــدا یکقاضی
اســت و یکدهــه قبل افراد زیــادی را بــه کام مرگ فرســتاده .آیدا
از او میشــنود کــه یهــودی و نام واقعیاش آیدا لبنســترن اســت.
دیدار آیدا با خاله»وندا« ،ســرآغاز چالش بزرگی در زندگی اوســت.
خالهاش به او می گوید ماموران بهزودی به خانه روستایی متروکه
آباواجــدادیاش میروند تا ببینند چه اطالعاتی میتوانند بهدســت
آورند .این فیلم لهستانی به شیوه سیاهوسفید و با بازیگران ناشناخته
برای اولینبار ســال ۲۰۱۳در فستیوال فیلم تلورید به نمایش درآمد.
آیــدا تاکنــون با اســتقبال خوبــی مواجــه شــده.بعد از موفقیت در
جشــنواره آســیا -پاســیفیک و همچنین جوایز فیلم اروپا ،چشم به
اسکار دوخته است.
متوسط رتبه منتقدان ایندیوایرA- :
مهاجر :جیمزگری ()۲۰۱۳

راوی داســتان ،زنــی به نــام »ایوا سیبولســکا« با بــازی ماریون
کوتیارد اســت .او یک زن لهســتانی کاتولیک اســت که ســال۱۹۲۱
همراه خواهرش ،ماگدا از اقیانوس گذر کرده تا از جنگ و محرومیت
در وطن خویش بگریزد .ماگدا ،بهدلیل ابتال به بیماری ســل قرنطینه
شــده و بهاینترتیب دوخواهر از یکدیگر جدا میشوند .ایوا که برای
نجات خواهر خود حاضر به انجام هر نوع فداکاری اســت ،با برونو
آشنا میشود .داستان فیلم در نیویورک دهه ۱۹۲۰و در بین جماعتی
مچالهشــده در آرزوی آزادی در دنیایــی جدید میگــذرد .این فیلم
سال ۲۰۱۳در جشنواره فیلم کن شرکت کرد.
متوسط رتبه منتقدان ایندیوایرB+ :
مرد پرنده :الخاندرو گونزالز ایناریتو ()۲۰۱۴

ایناریتــو به همــراه نیکالس جیاکوبــون فیلمنامه »مــرد پرنده«
را نوشــته اســت .فیلم داســتان بازیگری از دور خارجشده را روایت
میکند که ســالها پیش یکبار در نقش یکابرقهرمان ایفای نقش
کــرده .ایــن بازیگر که در حال حاضر خود را بــرای بازی در یک تئاتر
آماده میکند ،تصمیم دارد با ایفای نقش هرچه بهتر در این نمایش
بــه روزهای اوج خــود بازگردد و خود را به خانــوادهاش اثبات کند.
اما استون ،زک گالیفیاناکیس ،ادوارد نورتون ،مایکل کیتون و نائومی
واتس از جمله بازیگرانی هســتند که در فیلم سینمایی »مرد پرنده«
ایفای نقش میکنند.
متوسط رتبه منتقدان ایندیوایرA- :

ﺷﻤﺎﻝ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺎﻟﻬﺎﻟﻨﺪ

بازیگر هالیوود به کمدی سیاه میپیوندد
جــورج کلونی یک برنامه تلویزیونی را درباره هالیوود و نگاه تجاری
آن در دهه ۱۹۹۰میســازد .به گزارش مهر ،دهه ۱۹۹۰دهه دیوانهواری
بود .بچههای سراسر دنیا با کارتون »پوکهمون« ژاپن گرفتار شده بودند،
بزرگســاالن با شــویی به نــام »دیوانهوار درباره شــما« ســرگرم بودند و
بازیگری بهنام جورج کلونی در نقش پزشکی در فیلمی تلویزیونی ظاهر
شد و بهسرعت توانست با چهره ناخوشایند و بازی متوسطش ،بهعنوان
ستاره سینما مطرح شود .کلونی حاال دوباره به دهه ۹۰بازمیگردد تا در
پروژهای جدید درباره اینکه تجارت فیلم میتواند به چه مسیری کشیده
شــود ،بگوید .کلونی این ایده را با بنت میلر ،کارگردان »گیرنده روباه« و
پیتر تولن ،تهیهکننده »نجاتم بده« عملی میکند .این برنامه یک کمدی
ســیاه خوانده شده که درباره کسبوکار ســاخت فیلم در دهه ۹۰است
و از زاویــه دید مجریان اســتودیوها روایت میشــود .این فیلم یک فیلم
یکســاعته تلویزیونی خواهد بود که جزییات بیشــتری درباره آن افشــا
نشــده است .هنوز روشن نیست که چه بازیگرانی در این فیلم حاضر
خواهند شد و میزان سرمایهگذاری برای ساخت آن چقدر است .این
در حالی اســت که جورج کلونی تابســتان امســال با عقد قراردادی
همزمان راهی تلویزیون و پروژه جدید برادرانکوئن شد.
کلونی در »هی ،ســزار« که داســتان کمدی زندگی ادیمانیکس
اســت ،در نقش داللی ظاهر شــده که برای اســتودیوهای هالیوود
در دهــه  ۱۹۵۰کار میکــرد .تصاویری از او در لباس ســزار نیز هفته
گذشته در شبکههای اجتماعی منتشر شد.

