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سینمایجهان

ریچارد هریس؛ ستاره
دردسرساز اما توانا

 25اکتبر سالروز درگذشت ریچارد هریس بازیگر
ایرلندی است .هرچند هریس بازیگری دردسرساز
بود،امااورایکیازتواناترینوپیشبینیناپذیرترین
بازیگرانسینماوتئاتردرقرنبیستممیدانند.
هریسدرتعدادیازفیلمهایمعروفنسلخودمانند
«مردیبهناماسب»«،توپهایناوارون»و«شورش
درکشتیبونتی»بازیکرد،امابارفتاروعاداتعجیب
و غریبش همیشــه ســوژه مطبوعات بود .او دوبار
بازنشسته شد ،طالق گرفت و در اوایل دهه 1980
وقتیپزشکانبهاوگفتنداگرالکلراترکنکند،فقط
 18ماهدیگرزندهاست،تحولیبزرگراتجربهکرد.
اوســال 1967دریکاقتباسسینماییازنمایش
موزیکال «کاملوت» در نقش شاه آرتور ظاهر شد.
هریسبعدهاایــننقشرادرتئاترنیزتکرارکرد.او
حق اجرای صحنهای نمایش «کاملوت» را خرید و
برای پنج سال این نمایش را در یک تور اجرا کرد که
ثروتیچندمیلیوندالریبرایشبههمراهداشت.
اوسالهابعدودراوت 2002بهخاطرابتالبهبیماری
لنفومهوچکین(نوعیخاصازسرطانخون)تحت
شــیمیدرمانی قرار گرفت .هریس در آن زمان در
سومین فیلم مجموعه ســینمایی «هری پاتر» با
عنوان«زندانیآزکابان»کارمیکرد.اودرفیلمقبلی
همبازیکردهبود.
هریساولاکتبر 1930درلیمریکدرایرلندبهدنیا
آمد.اوپنجمینفرزندازهشــتفرزندیکخانواده
کاتولیک از طبقه متوسط بود .پدرش آسیابان بود.
ریچاردجواندورانکودکیخوبیداشتوبهراگبی
وشعربهیکاندازهعشقمیورزید.
او قابلیت فیزیکی خود را سالها بعد در سال1963
در فیلم «این زندگی ورزشی»به کارگردانی لینزی
اندرسن ثابت کرد .او در این فیلم نقش یک بازیکن
لیگراگبیرابازیمیکندکهزندگیرمانتیکشبه
اندازهزندگیورزشیاشموفقنیست.
او اغلب نقش قهرمانان اکشــن را بــازی میکرد و
با صراحت تأیید کرد بعضــی از فیلمهایش مانند
«تارزان مرد میمونی» که سال  1981با بو درک در
آنبازیکرد،جزوبدترینفیلمهایتاریخســینما
هستند،اماقدرتبازیگریاشباحضوردرنقشهایی
مانند هنری چهارم در اجرای صحنهای نمایشنامه
شکسپیردرلندن،بهدفعاتثابتشد.
هریس ســال  1953در حالی که تنها  21پوند در
جیبشداشتبهلندنرفت.اومیدانستبااینپول
گزینههای زیادی ندارد ،اما در آکادمی موسیقی و
هنرهای دراماتیک لندن پذیرفته شد و برای اولین
باردر 1956درلندنرویصحنهرفت.اودوسالبعد
در«زندهوفعال»بازیکردکهنخستینفیلمشدر
ســینمابود .جایگاهسینماییهریسبافیلم«این
زندگی ورزشی» ثابت شــد .او برای این فیلم چهار
جایزه بازیگری گرفت و نامزد اسکار بهترین بازیگر
مرد هم شد .او در آن سالها بیشتر پول خود را برای
جلوگیریازبستهشدنآسیابپدرشخرجمیکرد.
موفقیتهایکاریهریسهمیشهتحتتأثیراخالق
بداوبود،ازدرگیریعلنیبامارلونبراندوسرصحنه
فیلم«شورشدرکشتیبونتی»گرفتهتادعواباکرک
داگالسوچارلتنهستنوانواعواقسامکتککاری
در کوچه و خیابان .هریس در سال  1981تصمیم
گرفت الکل را کنار بگذارد و این کار را کرد .او پس از
بازیدرچندفیلمکهخودشآنهارا«وحشتناک»
توصیفمیکرد،برایچندسالازدنیایسینمادور
شد .هریس در اواخر دهه 1980و اوایل دهه1990
با فیلمهایــی مانند «زمین» بــه کارگردانی جیم
شــریدان-که برای آن برای دومین بار نامزد اسکار
شد-بازگشتی موفق داشــت .او  25اکتبر 2002
تنها چند ماه پس از آنکه پزشکان تشخیص دادند
سرطاندارد،در72سالگیازدنیارفت.

s

تولید و اجرای نمایشهای «بنگاه تئاترال»« ،کافه مک آدم» در سالهایی که او از کانادا به ایران بازگشت صورت گرفت .نمایشنامه «آسید کاظم» یکی
از مطرحترین نمایشنامههای استاد محمد در تئاتر ایران است.
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تریلر جنایی «شبخیز»
( )Nightcrawlerبه
کارگردانی دن گیلروی از 31
اکتبر ( 9آبان) اکران میشود.
داستان درباره مردی جوان در
لسآنجلس است که گرفتار
دنیای خبرنگاری آزاد در حوزه
مسائل جنایی میشود .جیک
جیلنهال ،رنی روسو ،ریز احمد و
بیل پکستن در «شبخیز» بازی
میکنند که اولین بار در دنیا
ماه پیش در بخش نمایشهای
ویژه جشنواره فیلم تورنتو
نمایش داده شد« .شبخیز»
اولین تجربه کارگردانی
گیلروی است که بیشتر به
عنوانفیلمنامهنویسشناخته
میشود.

اگر مطلب این صفحه
را میپسندید عدد  6را
پیامک کنید

نگاهی به فیلم «دیپلماسی» ساخته فولکر شلوندورف

یک درام تاریخی روشنگرانه درباره نجات پاریس
«ما همیشه پاریس رو داریم» جملهای است که ریک
در سکانس پایانی «کازابالنکا» رو به ایلسا میگوید
و یادآور داستان عاشــقانه کوتاهی است که به طرز
ظالمانهای با اشــغال آلمانها پایان مییابد ،اما در
دنیای واقعی ،در اواخر تابســتان  ،۱۹۴۴با نزدیک
شدن نیروهای متفقین ،نازیها تصمیم گرفتند اگر
نتوانند پاریس را حفظ کنند ،بقیه را هم از لذت دست
یافتن به این شهر محروم کنند.
بنابراین هیتلر دستور تخریب کامل شهر را صادر کرد.
پلها و بناهای تاریخی-اپرا ،برج ایفل ،لوور-همگی
قرار بود منفجر شــوند ،پیشوای نازیها امیدوار بود
دهها هزار تن کشــته را در میــان آوار و خرابههای
پاریس برجای بگذارد و قرنها هنر ،معماری و تمدن

که نخستین بار این نقش را بر صحنه تئاتر اجرا کرد.
آندره دوسولیه نیز در نقش رائول نوردلینگ ،سفیر
و سرکنسول ســوئد در فرانسه ظاهر شده و فیلم به
رابطه این دو نفر با یکدیگر میپردازد .پیش از این هم
آثاری درباره این تصمیم تاریخی ساخته شدهاند ،اما
درام تاریخی شلوندورف ،فیلمساز  ۷۵ساله آلمانی
با نگاهی اجمالی به مناظــر زیبای پاریس و صدای
هرازگاهی تیراندازی ،روایتــی دقیقتر از ماجرا را
ارائــه میدهد .فیلم در حقیقت ،یــک درام جمع و
جور دونفره اســت که عمدتاً در یک فضای محصور
میگذرد .رفته رفته جزئیات آن شب تمامنشدنی و
عذابآور ماه اوت که در سوییت فون شولتیتس در
هتل موریس پاریس رخ داده ،پیش چشم مخاطب

را از صحنــه روزگار پاک کند .کســی که مأموریت
اجرای انهدام پاریس را در دستور کار داشت ،ژنرال
دیتریش فون شولتیتس ،فرماندار نظامی آلمانها
در پاریس بود .اینکه او از اجرای دســتورات پیشوا
ســرپیچی کرد مثل روز روشن اســت ،حتی برای
کســانی که از جزئیات تاریخی ایــن ماجرا اطالع
چندانی ندارند .چگونگی و چرای کاری که او انجام
داد ســوژه اصلی «دیپلماسی» ()Diplomacy
است ،فیلمی مسحورکننده که فولکر شلوندورف آن
را بر اساس نمایشنامهای به همین نام و به قلم سیریل
ژیلی نویســنده فرانســوی کارگردانی کرده است.
نیلس آرستروپ بازیگر نامدار فرانسوی نقش ژنرال
فون شولتیتس را در این فیلم ایفا کرده است ،کسی

وقتی دیگر مثل سابق
نمیتوان بعضی کارها را
انجام داد ،به یاری تجربه،
سریعتر به مقصودتان
میرسید و دیگر مجبور
نیستید بیش از حد
انرژی صرف کنید

گفتگو با کیانو ریوز ستاره تریلر «جان ویک»

عاشق اکشن

با رنگ و بوی احساس
آیـدا تدیـن

یکی از شــگفتیهای فیلمهای اکشن پاییز امســال ،تریلر «جان ویک» ( )John Wickبا
هنرنمایی کیانو ریوز است که از جمعه  ۲۴اکتبر ( ۲آبان) در سینماهای امریکای شمالی روی پرده
رفته است .چاد استالسکی و دیوید لیچ (دو فرد با تجربه در عرصه کارهای نمایشی و اکشن) به
طرز هوشمندانهای در یک همکاری مشترک این فیلم را کارگردانی کرده و جهانی باشکوه و زنده
آفریدهاند که در آن ،جا برای نقشآفرینی انواع کاراکترهای دنیای تبهکاران هست .این فیلم،
درواقع نخستین اثر بلند سینمایی استالسکی و لیچ در مقام کارگردان است .فیلمنام ه این اکشن
درخشان را درک کولستاد نوشته است .البته برگ برنده فیلم ،حضور کیانو ریوز در نقش کاراکتر
اصلی است ،بازیگری که اغلب دست کم گرفته شده و این بار واقع ًا فرصت این را به دست آورده که
با بازی در نقش مردی که همه چیزش را از دست داده (گرچه هنوز آنقدر انرژی و رمق برایش مانده
که بخواهد از جا بلند شود و شمار نامعلومی آدمهای شرور را به قتل برساند) ،بدرخشد .داستان
فیلم درباره آدمکشی است که از دوران بازنشستگی خارج میشود تا از تمام گانگسترهایی که
همه چیزش را از او گرفتند ،انتقام بگیرد .مایکل نیکویست ،الفی آلن ،آدریان پالیکی ،بریجیت
مویناهن و دین وینترز از دیگر بازیگران این تریلر ۱۰۱دقیقهای هستند .کیانو ریوز که در دهه۱۹۹۰
با بازی در فیلم پرطرفدار «سرعت» به شهرت رسید ،این بار نیز به رغم کشت و کشتاری که در
فیلم «جان ویک» به راه انداخته بازی فوقالعاده درخشانی از خود به نمایش گذاشته است .او که به
تازگی وارد دهه پنجم زندگیاش شده ،سال گذشته فیلم نه چندان موفق « ۴۷رونین» را روی پرده
سینماها داشت .ریوز شهرتش را بیش از همه مرهون بازی در سری فیلمهای «ماتریکس» ساخته
واچوفسکیهاست،اماکیانوریوزتنهابهبازیگریبسندهنکردهوسالگذشتهباساختفیلمیتحت
عنوان«مردتایچی»نخستینتجربهکارگردانیخودرانیزبهثبترساند.اوبازیگریبیادعاستو
در گفتگو با خبرنگار ایندی وایر بسیار هوشمندانه و متفکرانه به سؤاالت پاسخ داده است:
چه چیزی در ابتدا شما را جذب «جان ویک»

کرد؟
باسیلایوانیکازکمپانی«تاندررودپیکچرز»فیلمنامهای
تحت عنوان «جان ویک» را برای من فرســتاد و من هم
خواندم و واقعاً لذت بردم .ابتدا قرار بود یک بازیگر نسبتاً

سالخورده و مسن نقش جان ویک را بازی کند ،بنابراین
بادرک(کولستاد) فیلمنامهنویس قرارمالقاتگذاشتم
و با باسیل هم صحبت کردم .قرار شد همفکری کنیم و
ببینیم اگر قرار باشــد من نقش این کاراکتر را بازی کنم
چه میتوان کرد .وقتی احساس کردم به نتایج خوبی در

اینباره رسیدیم ،نوبت به چاد (استالسکی) و دیو (لیچ)
رسیدتافیلمراکارگردانیکنند.
چه چیزی باعث شد که فیلمنامه را به دست
این دو نفر بسپارید؟
ما از قبل با هم صحبت کرده بودیم و شاهد پیشرفت این
دونفربودیم.ازقبلحرفشرازدهبودیمکهباهمکارکنیم
و وقتی «جان ویک» را دیدم اول از همه سراغ آنها رفتم
تاصحنههایاکشناینفیلمرابهسرانجامبرسانند،امااز
طرفی امیدوار بودم به قدر کافی از فیلم خوششان بیاید
کهبخواهندآنراکارگردانیکنند.
روند کار به چه شکل بود؟
آنها در گذشته به صورت «واحد جداگانه» (بخشی از
گروهفیلمسازیکهازگروهاصلیجداستوکارشعمدتاً
ضبط صحنههای اکشــن فیلم است) کارهای زیادی را
کارگردانی کرده بودند و در نتیجه با تولید فیزیکی آشنا
هستند.آنهاهمیشهناچاربودندباتصویریارتباطبرقرار
کنندکهیاآنراازکسیگرفتهبودندیاخودشانبایدبهآن
جهتمیبخشیدند.وقتیتولیدفیلمراشروعمیکردند
کهدقیقاًمیدانستندمیخواهندچهکاریانجامدهند.
شما کارهای نمایشی زیادی انجام دادهاید.
منتابهحالهیچکارنمایشیانجامندادهام.منکارهای
نمایشیانجامنمیدهم.
اما شما از باالی سر مردم پرواز میکنید و
آنها را به رگبار میبندید.
اما اگــر دارم چنین کارهایی انجــام میدهم ،ربطی به
شــیرینکاری ندارد .کارهای نمایشــی را بدلکاران و
شومنهاانجاممیدهند.
پس شما چه کار میکنید؟
باید چند جــور بازی فیزیکــی انجام بدهــم .درگیر
فعالیتهایی میشــوم که ربطی به کارهای نمایشــی
ندارد .از روی سر آدمها میپرم ،از روی سرم میپرند ،فرار
میکنم،میجهم،بازیمیکنم.
انجام چنین کارهایی در حال حاضر برایتان
سختتر نشده است؟
من مشغول کسب تجربههای فوقالعادهای هستم که
به آدم کمک میکنند .خصوصاً وقتی دیگر مثل سابق
نمیتوانبعضیکارهاراانجامداد،بهیاریتجربه،سریعتر
بهمقصودتانمیرسیدودیگرمجبورنیستیدبیشازحد
انرژیصرفکنید.منفقطاینموضوعراعملیکردم.
اما واضح است که شما عاشق اینطور کارها
هستید.
عاشقشهستم!
چه جاذبهای دارد که تــا امروز همچنان
مشغولانجامچنینکارهاییهستید؟
نمیدانم.خوشممیآیدوقتیهمینکارهاموفقمیشوند
رنگ و بویی احساسی پیدا کنند ،یا برای کاراکتر اصلی
دلیلی وجود دارد که فراتر از گریز صرف است .میدانید
منظورم چیست؟ یا بقا .اینکه بخشی از چیزی بزرگتر
از این حرفهاست .ما با سیر تکاملی کاراکتر مواجهیم
که ضمناً مؤلفهای احساســی دارد .مسئله قصهگویی
دراماتیکمطرحاستوفیلمفقطمتشکلازصحنههای
نمایشیصرفنیست.
حاال که یک بار این ســفر را پشــت سر
گذاشتهاید ،به نظر میرسد این امکان وجود دارد

آشکار میشود .در یکی از صحنههای فیلم میبینیم
که نوردلینگ تمــام مهارتهای دیپلماتیکش را به
کار میگیرد تا فون شــولتیتس را راضی به چشــم
پوشیدن از شــهری کند که هر دو عاشقش هستند.
این در حالی اســت که چنین گفتگویی هرگز اتفاق
نیفتــاده ،با این همه باقی وقایع فیلم و ترتیبشــان

کهکاراکتر«جانویک»یکباردیگرسروکلهاش
پیدا شود .آیا باز هم مشتاق خواهید بود در یک
قسمت تازه از «جان ویک» بازی کنید؟
نه ،من عاشق بازی در این نقش بودم ،اما واقعاً تا به حال
راجعبهاینموضوعحرفینزدهایم،بنابرایننمیدانم.
یکی از شگفتانگیزترین مؤلفههای این
فیلم ،جهانی اســت که پیش چشم مخاطب
میآفریند .آیا شــما در آفرینش چنین جهانی
اص ً
ال دخالتی داشتهاید؟ به عالوه کدام جنبه این
دنیای تبهکارانه برایتان جذابیت داشت؟
اینجهانازقبلدرفیلمنامهوجودداشت.درک،نویسنده
فیلمنامه کسی است که این جهان را خلق کرده و کارش
واقعاً عالی است .این بخشــی از آن چیزی بود که همه
کســانی که در این پروژه شرکت داشتند ،از جمله خود
من را جذب کرد .خیلی باحال است .بخش مورد عالقه
من سکههای طالست .از ارج و قرب آن خوشم میآید،
ازاینکهرمزسارقاناست.همگیتقریباًخالصهستند.
هرکسآنباالایستادهگیجمیشود،اماآنپایین...
دوباره با همین تیم برای ساخت برنامهای
تلویزیونیهمکاریمیکنید؟
بله،امیدوارم.
منبع:ایندیوایر
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رکوردشکنی
جشنواره فیلم لندن

پنجاه و هشــتمین جشــنواره فیلم لندن  BFIکه  8تا
 19اکتبر ( 16تا  27مهر) برگزار شــد ،بیشترین تعداد
تماشاگر تاریخ این جشنواره را داشت .در  12روز برگزاری
جشــنواره ،در مجموع  163.300نفر به تماشایی  248فیلم بلند (و  148فیلم کوتاه)
نشستند که  8.1درصد از  151هزار نفر سال  2013و  9.6درصد از  149هزار نفر سال
 2012بیشتر اســت 12 .هزار نفر نیز در اکران عمومی «بازی تقلید» فیلم افتتاحیه و
«فیوری» فیلم اختتامه حضور داشــتند .این دو فیلم همزمان با جشنواره فیلم لندن
در  50سینما در سراســر بریتانیا روی پرده رفتند .امسال برای اولین بار مراسم فرش
قرمز جشنواره فیلم لندن به طور آنالین پخش شد و بیش از  160هزار بیننده داشت.
امسال  18فیلم اولین بار در دنیا 9 ،فیلم اولین بار در سطح بینالمللی 35 ،فیلم اولین
بار در اروپا و  19فیلم کالسیک از  70کشور در جشنواره فیلم لندن به نمایش درآمدند.
جشنواره میزبان  772ســینماگر بود که نیمی از آنها غیر بریتانیایی بودند (پارسال
 670سینماگر در جشــنواره حضور داشتند) .همچنین  1107نفر از دستاندرکاران
صنعت ســینما و  906نفر از اهالی رســانه در جشنواره شــرکت کردند .فیلم روسی
«لویاتان» به کارگردانی آندری زویاگینتســف برنده جایــزه بهترین فیلم این دوره
جشنواره فیلم لندن شد.

همگی دقیق و معتبر هســتند .فیلم بیش از آنکه
یک مستند داســتانی محسوب شود ،اثری تمثیلی
است که میکوشد جوهر روانی و اخالقی لحظهای
پیچیده و خطیر در تاریخ را بیرون بکشد و به واسطه
تعامل کالمی میان دو شــخصیت بسیار متفاوت بر
آن لحظه نور بتاباند .شــلوندورف پیش از آنکه به
یکی از چهرههای کلیدی و تأثیرگذار سینمای نوین
آلمان دهه  ۱۹۷۰تبدیل شود ،دوران کارآموزیاش
را در فرانســه و در کنار لویی مال و ژانپییر ملویل
گذرانده بود .او در گذشــته فیلمهایی نظیر «طبل
حلبی» (« ،)۱۹۷۹عشق سوان» ( )۱۹۸۴و «افسانه
ریتا» ( )۲۰۰۰را کارگردانی کرده است.
منبع :نیویورک تایمز
اکران روز

رکورد باورنکردنی درام «سول شمالی»

موج حمایت هواداران و
تضمین موفقیت تجاری
یک فیلم مستقل
« ســو ل شــما لی »
()Northern Soul
یــک درام  ۱۰۲دقیقهای
است که ایلین کنستانتین
به عنــوان نخســتین اثر
ســینمایی بلنــد خــود
نویســندگی و کارگردانی
آن را برعهده داشته است.
این فیلم از جمعه ۱۷اکتبر
( ۲۵مهر)در ۱۲۵سالنسینمایبریتانیارویپردهرفت
وعالقهباورنکردنیمخاطبانکارگردانشراشگفتزده
کرد،زیراابتداقراربودفیلمتنهادرچندسالنوبهصورت
محدودبهنمایشدرآید .اینفیلمکهبرایمخاطبخاص
و محدودی ساخته شده ،به مدد شبکههای اجتماعی
و تقاضای روزافزون عالقهمندان بــه رکورد جالبی در
این زمینه دست پیدا کرد .موجی که از سوی هواداران
این فیلم در شــبکههای اجتماعی به راه افتاد« ،سول
شــمالی» را فراتر از رؤیاهای سازندگانش به موفقیتی
سینمایی در سراسر کشور تبدیل ساخت .فیلم روایتگر
قصهواقعیومفرحدودوستدر ۱۹۷۴استکهبهدنبال
کشفموسیقی«سول»سیاهپوستانامریکاییافقهای
تازهایبهرویشانگشودهمیشودوبهاینترتیبجنبش
تازهای در موسیقی بریتانیایی ســالهای دهه هفتاد
میالدی به راه میافتد« .سول شمالی» داستان این دو
نوجوانطبقهکارگررابهتصویرمیکشدکهازاهالییک
شهرستان صنعتی هستند و موسیقی سول شمالی را
کشفمیکنند،جنبشیکهازاواخردههشصتمیالدی
بهصورتمستقلدرشمالانگلستان،میدلندز،اسکاتلند
و ولز و در ادامه چشمانداز مد بریتانیایی (خردهفرهنگ
جوانان انگلیســی آن زمان) ظهور کرد .آنتونیا توماس،
استیو کوگان ،کریســتین مک کی ،ریکی تاملینسن،
الیوت جیمز لنگریج و جاش وایــت هاوس از بازیگران
اصلیاینفیلمهستند.استقبالغیرمنتظرهوبیشازحد
هواداران و فشار بر سینماداران ،اکران این فیلم را از چند
سالن محدود به نمایش در ۱۲۵سالن سینما در سراسر
انگلستان افزایش داد ،به طوری که تنها در یک روز تمام
بلیتهاییکیازسینماهاتوسطیکشخصخاصرزرو
و خریداری شد تا دوستانش را به تماشای فیلم دعوت
کند .خودایلینکنستانتین،عکاسوفیلمساز ۴۹ساله
نیزازاینمیزانشورواشتیاقنسبتبهنخستینفیلمش
شگفتزدهشدهومیگوید«:ماهرگزنمیدانستیمکهآیا
قراراستیکاکرانسینماییسراسریداشتهباشیمیانه.
یگری،بهاینفکرمیکردیمکهشاید
منوتهیهکننده،دب 
بتوانیمچندسالنمحدودرابراینمایشفیلمدراختیار
بگیریم».اومیافزاید«:اماوقتیتاریخاکرانفیلمرااعالم
کردیم،شماربسیاریازطرفدارانازاینکهفیلمدرشهر
خودشان به روی پرده نمیرود ،به خشم آمدند .به این
ترتیب هواداران صفحهای در فیسبوک به راه انداختند
و خواستار افزایش تعداد سالنهای نمایشدهنده فیلم
شدند ».کنستانتین فعالیت حرفهای خود را با عکاسی
از کلوبها و نمایش فرهنگ جوانان انگلیسی آغاز کرد
و در ادامه به استخدام نشریههای معتبری نظیر «The
»Faceو«ووگ»درآمد،امازمانیکهتصمیمبهساخت
این فیلم گرفت کوششهایش برای جلب سرمایهگذار
خصوصیمنجربهشکستدرجلبحامیانمالیبزرگ
شــد و به این ترتیب او و همسرش خانهشان را در رهن
گذاشتندوازتمامپساندازشاناستفادهکردندتابتوانند
ساختاینپروژهرابهسرانجامبرسانند.
منبع:گاردین

خبر روز

«جنگهای ستارهای»7
در مراحل پایانی فیلمبرداری

فیلمبرداریهفتمینفیلممجموعهسینمایی«جنگهای
ســتارهای» کمتر از ســه هفته دیگر به پایان میرســد.
فیلمبرداری در لندن انجام میشود .شرکت «اینداستریال
الیتاند مجیک» متعلق به جرج لوکاس که در حوزه تولید جلوههای ویژه فعال است ،اولین
استودیویخودرادربریتانیاراهاندازیمیکندتارویسهگانهجدید«جنگهایستارهای»
کار کند .این فیلم را جی.جی.آبرامز کارگردانی میکند .تعدادی از بازیگران سهگانه اول این
مجموعهسینماییشاملهریسنفورد،کریفیشر،مارکهمیل،آنتونیدانیلز،پیترمیهیوو
کنیبیکر،نقشهایخودراتکرارکردهاند.جانبویگا،دیزیریدلی،آدامدرایور،اسکارآیزاک،
گا ُ،گوئندولینکریستیوماکسفونسیدودیگر
اندیسرکیس،دونالگلیسن،لوپیتانیون 
بازیگران «جنگهای ستارهای :اپیزود »7هستند که جزئیات داستان آن هنوز اعالم نشده
است« .جنگهای ستارهای :اپیزود 18»7دسامبر 2015روی پرده سینماها میرود .سری
فیلمهای «جنگهای ســتارهای» از سال 1977با فیلمی به همین نام به کارگردانی جرج
لوکاسآغازشد«.جنگهایستارهای»دودنبالهبههمراهداشت.لوکاسبیشازدودههپس
ازنمایشاولینفیلم«جنگهایستارهای»تولیددومینسهگانهخودراآغازکردکهداستان
آنپیشازحوادثسهگانهاولرویمیدهد.اودرمقاممشاورهنریباسهگانهجدیدهمکاری
میکند.فروشششفیلم«جنگهایستارهای»بیشازچهارمیلیارددالربودهاست.

