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او همچنین مؤسس و صاحب امتیاز مدرسه بازیگری سینمایی «نقش» است و سالها تدریس بازیگری ،فن بیان و بدن و یوگادرام در این مؤسسه را برعهده
داشته است.
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پیامک

20008080802
اگر مطلب این
صفحه را میپسندید
عدد  6را پیامک کنید

نگاه منتقد ورایتی به فیلم «ملبورن»

بازتاب ظرفیتهای باالی سینمای ایران در یک فیلم تحسینبرانگیز
«ملبورن( » )Melbourneفیلمی برجسته از نیما جاویدی،
کارگردان فیلم اولی ایرانی است که بهواسطه منطق جهان شمول
تحســینبرانگیز و سراســر گیرایش موانع فرهنگی را پشت سر
میگذارد و از آن فراتر میرود ،اما چرا یک فیلم ایرانی باید عنوانی
استرالیایی داشــته باشــد؟ فیلم بهطرز گمراهکنندهای عنوان
«ملبورن» را یدک میکشد؛ شهری که فرسنگها [از ایران] فاصله
دارد و ـ مانند «قاره هفتم» میشائل هانکهـ صرفاً متضمن ایدهای
انتزاعی است .درواقع ،فیلم سودای یک زندگی تازه و به دور از بگو
مگو و استرس را مطرح میکند که با زندگی عذابآور کنونی زوج
محوری داستان زمین تا آسمان تفاوت دارد.

چهره
رابرت فالهرتی؛ خالق سینمای مستند

نگاه معصومانه یک
نقاش مستند

هشــتمین دوره جشــنواه بینالمللــی فیلم
مستند ســینماحقیقت که این روزها در حال
برگزاری اســت بهانهای شــد تا به معرفی یکی
از مستندســازهای برتر تاریخ سینمای جهان
بپردازیم :رابرت فالهرتــی (.)۱۸۸۴ -۱۹۵۱
این مستندســاز امریکایی با نگاه متفاوت خود
به دنیای فیلمســازی و جهان ســینما ،آغازگر
پدیدهای نو در زمان خودش شــد .او را بهعنوان
خالق سینمای مستند میشناسند.
رابرت فالهرتی فیلمسازی را با نگاهی قومنگارانه
آغاز کرد .او که پدیدآورنده ایدههای نو در این
حوزه بود ،عقیده داشــت این دوربین است که
او را بهدنبال خود میکشاند و وامیدارد هر چه
مورد دلخواهش اســت به تصویر بکشد .غریزه
جســتوجوی تصاویر شاعرانه ،فصل مشترک
هشت فیلمی است که به شــیوه فیلمسازی او
اعتبار بخشــیده و آنهــا را از یکدیگر متمایز
کرده اســت .از این میان ،او سه فیلم را در دهه
 ۱۹۳۰در جریان اقامت هشــت ســالهاش در
بریتانیا ساخت.
رابرت جوزف فالهرتی در ۱۶فوریه  ۱۸۸۴در
آیــرن مانتین ایالت میشــیگان در خانوادهای
پرجمعیت بــه دنیا آمــد .در کودکی آموزش
رســمی چندانی ندید و پــس از ورود به کالج
تحصیــات آکادمیکش را نصفــه و نیمه رها
کرد .بین سالهای  ۱۹۱۰تا  ،۱۹۲۰فالهرتی
در شــمال کانادا مشــغول جمعآوری مواد و
مصالح الزم برای ساخت نخســتین فیلمش،
«نانوک شــمالی» ( )۱۹۲۲بود .در  ،۱۹۳۱او
تحت امر جان گیرســن به بریتانیا ســفر کرد
تا برای «انجمــن بازاریابی امپراتوری» فیلمی
مستند بسازد :قرار بود فیلم به مطالعه و بررسی
اســتادکاری در صنایع اصلی بریتانیا بپردازد.
پروژهای کــه بهدلیل محدودیتهــای مالی
نیمهکاره ماند.
از دیگــر آثار برجســته فالهرتــی میتوان به
«موآنــا» (« ،)۱۹۲۶مردی از آران» (،)۱۹۳۴
«ســرزمین» (« ،)۱۹۴۲داســتان لوییزیانا»
()۱۹۴۸و «تایتان :داستان میکل آنژ» ()۱۹۵۰
اشاره کرد .اگرچه امروز شیوه فیلمسازی او در
ادبیات سینمای آکادمیک معاصر اغلب به دیده
تحقیر نگریسته میشود ،اما آثار فالهرتی هنوز
هم تأثیر جادوییشــان را بر مخاطب از دســت
ندادهاند.
اگر نگاهی به فیلم «نانوک شــمالی» بیندازید
درمییابید بعضی از ایــن منتقدان تا چه اندازه
مغرضانه چشمشان را بر جنبه مهم بشردوستانه
آثار فالهرتی بســتهاند و با شــماتیک خواندن
شیوه فیلمســازی او جانمایه آثارش را نادیده
انگاشــتهاند .او «نگاهی معصومانــه» به امور
جهان پیرامونش داشــت و میکوشید حقایق
بنیادی را که میان تمام انسانها مشترک است،
کشف کند .او شریف ،نامتعارف و سرسخت بود و
چشمان یک نقاش را داشت.

بخش عمدهای از داســتان فیلم تکاندهنده نیمــا جاویدی در
آپارتمانی در تهران رخ میدهد .نخستین فیلم بلند سینمایی این
کارگردان ایرانی بهطــرزی باورنکردنی فرض منطقی نیرومند و
قابل دفاع دارد و مخاطب را دعوت به اندیشیدن و همذات پنداری
با کاراکترهای فیلم میکند.
فیلم روایتگر ماجرای زندگی زوجی اســت کــه ظاهرا ً به طبقه
متوســط جامعه ایرانی تعلق دارند و قصدشان این است که برای
ادامه تحصیل به ملبورن ســفر کنند .اما تنها چند ساعت پیش از
پروازشان ،ناخواسته درگیر حادثهای تراژیک میشوند .در سکانس
آغازین در حالی که امیر و سارا مشغول جمعآوری وسایل و بستن

«جنون ماریجوانا»
()Reefer Madness
لویــی ژوزف گانیــه فیلمســاز
امریکایی فرانسویتبار این فیلم
تبلیغاتی کمبودجه را در نیمه دوم
دهه  ۱۹۳۰کارگردانی کرد .گانیه
تصویری کودکانــه و کارتونوار از
دو نوجوان بیخطــر را به نمایش
میگذارد که پس از مصرف اندکی
مواد مخدر به کل دچار جنون میشوند .بنا بر ادعاهای «لسآنجلس تایمز» ،این اثر
تبلیغاتی،نخستینفیلمیاستکهنسلیازتماشاگرانسینماازآنبهعنوان«بدترین»
اثرسینمایییادکردهاند.لئوناردمالتیناینفیلمراپدرجد«بدترین»فیلمهایتمام
دورانهاتوصیفکرد.

«سحرگاه سرخ»
()Red Dawn

فیلم«سحرگاهسرخ»بهکارگردانی
جانمیلیوسباحضورمجموعهای
از ســتارگان جذاب زمان خود از
جمله پاتریک ســوایزی ،چارلی
شین،سیتامسهاول،لیتامپسن
و جنیفرگری در  ۱۹۸۴روی پرده
رفت .ایــن درام جنگی امریکایی،
چریکهایمبارزیرابهتصویرمیکشدکهپسازحملهموفقروسیهکمونیستیبه
ایاالت متحده ،وارد این کشور شدهاند .پیام این فیلم تصاویری از سربازان کمونیست
را به نمایش میگذارد که در حال قتل و غارت حومه شــهرها هســتند و همچنین
فداکاریهای ملودراماتیکی را از سوی قهرمانان فیلم نشان میدهد که در وهله اول
مضحکبهنظرمیرسد،امادرحقیقتتصویرگربیریاییمحضاست.

چمدانهایشان هستند ،یک کارگر زن سراسیمه را میبینیم که
برای مصاحبه به آپارتمان آنها میآید و ما میفهمیم که این زن و
شوهر قرار است سه سال آینده را دور از ایران در ملبورن بگذرانند.
کاراکترهــا میآیند و میرونــد ،از جمله زنی جوان (کســی که
بهوضوح از اعضای فامیل است اما نسبت واقعیاش هرگز مشخص
نمیشود) که نسبت به حضور نوزادی در اتاق خواب پشتی اعتراض
میکند ،اما کودکی که در خانه این زوج است ،فرزند همسایه است
که پرستارش از سارا درخواست کرده چند ساعتی مراقب تینای
کوچک باشد؛ آن هم در روزی که حواس سارا به کل پرت کارهای
دیگر اســت .بعد ،ناگهان درســت وســط این هاگیر واگیر ،ورق

برمیگردد :امیر وارد اتاق خواب میشود ،جایی که تینا خوابیده و
ناگهان درمییابد دخترک نفس نمیکشد .درواقع ،نوزاد همسایه
مرده و مدت زمان قابلتوجهی اســت که این اتفاق رخ داده است.
آیا آنها تینا را از همان ابتدا مرده تحویل گرفتند؟ چرا کسی باید

ما علـیهآنها

نگاهی به  13فیلم تبلیغاتی جالب تاریخ سینما

«آقای ترنر»
در سینما

فیلم تحسینشده «آقای ترنر» به
کارگردانی مایک لی  ۱۹دسامبر
( ۲۸آذر) در سینماهای آمریکای
شمالی اکران میشود .تیموتی
اسپال بازیگر بریتانیایی ،ماه مه
پیش در جشنواره فیلم کن برای
بازی در این فیلم جایزه بهترین
بازیگر مرد را دریافت کرد .او در
این فیلم نقش جی.ام.دبلیو ترنر
نقاش بریتانیایی در اوایل قرن
نوزدهم را بازی میکند .از «آقای
ترنر» بهعنوان یکی از رقبای
جدی فصل جوایز سینمایی
امسال یاد میشود.

فیلم سه قســمتی «اطلس شراگد»
یک سهگانه سینمایی است که بین
سالهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴با اقتباس
از رمانی با همین عنوان (به قلم آین
رند) ساخته شــد .این مجموعه سه
قسمتی بهدلیل کیفیت پایین تولید و
در بیشتر موارد بازیهای غیرحرفهای
بازیگران ،بهطور گســترده با واکنش منفی منتقدان روبهرو شد .با این حال ،فیلم
حامل پیامی دوقطبی اســت؛ از یک سو صنعتگران را قهرمانانی معصوم و بیگناه
نشان میدهد و از سوی دیگر مقامات دولتی را بهعنوان خائنانی مزخرفگو و تشنه
قدرت با برنامههای سوسیالیســتی غیرقابل دفاع و نامهای حماقتآمیزی مانند
«وزلی موش» به تصویر میکشد.

قدرت سینما در جذب مخاطب از زمانهای بسیار دور به عنوان ابزاری در خدمت اهداف
آیـدا
تبلیغاتی به کار رفته اســت .القای ایدههای اجتماعی ،سیاسی و مذهبی به مخاطب
تدیـن
بهواسطهتکنیکهاییکهدخلوتصرفویژگیبارزشانبهشمارمیرود،بهامریجاودانه
بدل میشود و از این طریق جهان ناکجاآبادی این قبیل آثار میتوانند به هولناکترین
فجایعبشریرویزمینبینجامند.فیلمهایتبلیغاتیازمغالطههایپهلوانپنبهای،قهرمانانرویینتن،
تبهکارانهیوالگونه،پیکرنگاریگیراوروایتهایسادهانگارانه«ماعلیهآنها»استفادهمیکنندتاپیام
یک دولت ،گروه یا حتی یک فرد را با دستور کاری مشخص به فروش برسانند .پروپاگاندا ،پروپاگانداست
چهشخص ًاباپیامآنموافقباشیدچهنباشید؛اینقبیلفیلمهانهبهواسطهخودایده،بلکهبهواسطهشیوه
ضمنی که در مطرح کردن ایدههای مختلف به کار میگیرند معنا و تعریف میشوند .در ادامه این مطلب
بعضیازنمونههایجالبتراینژانرراازخاللتاریخفیلمسازیبررسیکردهایمتاانواعگوناگونپروپاگاندا
راباهدفافزایشآگاهیازچگونگیکاربردچنینآثاریمشخصکنیم.

«رزمناو پوتمکین»
()Battleship Potemkin

«راکی )Rocky IV(/ »4

فیلــم حماســی /تبلیغاتی ســرگئی
آیزنشــتاین که ســاخت آن به ۱۹۲۵
بازمیگردد ،از خیلی جنبهها در زمان
خودش اثری انقالبی محسوب میشد.
فیلم روایتگر شورشی علیه رژیم تزاری
حاکم بر روسیه است که بهدست مردانی
که بر عرشــه رزمناو پوتمکین حضور
دارند ،انجام میشــود .حوادث داستان از آنجا آغاز میشود که وقتی مردان روی عرشه از
خوردن گوشتهای فاسد خودداری میکنند ،به اعدام محکوم میشوند و به این ترتیب
کشتاری خونین در میگیرد که در جریان آن از مرد و زن و بچه گرفته همگی بر پلههای
شهربندریادساسالخیمیشوند.بهعالوهفیلمازتکنیکهایجدیدوپیشگامانهتدوین
بهمنظور برانگیختن واکنش عاطفی تماشاگر سود برده است؛ اتفاقی که از آن زمان به بعد
تقریباًتمام فیلمهای سینمایی را تحت تأثیر قرار داد.

«راکی»،مجموعهفیلمهاینمادینامریکاییکهدرزمانخودآنطورکهبایدوشایددیدهنشد،درچهارمینقسمتخود
باهنرنمایی سیلوراستالونهدرنقشراکیبالبوا قهرماناصلی فیلم (کهعالوهبربازی،کارگردانیونویسندگی فیلمرانیز
برعهدهداشت)،موقتاًازرئالیسمداستانیفاصلهمیگیردتاازاینطریقیکماشینمشتزنیبیعاطفه(دولفلوندگرن)
رابهتصویربکشد؛کسیکهبهترینرفیقراکیرادررینگمسابقاتبهقتلمیرساند.

«روز پس از فردا»
()The Day After Tomorrow

ایــن درام جنگــی رمانتیــک با
نقشآفرینی ستارههایی همچون
گریر گارسن و والتر پیجن در نقش
کاراکترهای اصلی فیلم ،توانســت
جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین
کارگردانی(ویلیاموایلر)راازآنخود
کند .فیلم روایتگر داستان زندگی
یک خانواده معمولی بریتانیایی اســت که در جریان واقعه «بلیتس» [بمباران هوایی
ناگهانیآلماننازیعلیهبریتانیادرجریانجنگجهانیدوم]تالشمیکنند،روحیهشان
راازدستندهند«.خانممینیور»یکفیلمتأثیرگذارتبلیغاتیبودکهآثارمنفیجنگ
جهانیدومرابرزندگیمردممعمولیوهمچنینسربازانبهتصویرمیکشید.

رولندامریش،فیلمساز،فیلمنامهنویس
و تهیهکننــده آلمانی بــه هیچوجه با
تکنیکهای ساخت فیلمهای تبلیغاتی
بیگانه نیست .چه بسا «روز پس از فردا»
را باید مهمترین اثر هنری این کارگردان
آلمانی بهشــمار آورد .امریــش در این
فیلم۱۲۴دقیقهای ،قیامتی رابهنمایش
میگذارد که تنها در مدت چند روز روی کره زمین به پا میشــود و بهعلت تغییرات آب و
هواییفاجعهآمیز،دورانتازهاز«عصریخبندان»آغازمیشود.ساختاینفیلمدرتورنتوو
مونترآلکاناداانجامشدوبهلحاظآماریپرفروشترینفیلمهالیوودیاستکهتاامروزدر
کاناداساختهشدهاست.اگرچهاصلواساسفیلممضحکبهنظرمیرسد،امافیلمبرداری
صحنههایآنبهطرزیفوقالعادهدرخشاناست.امریشپیشترگفتهبودکهکاراکترهای
رئیسجمهور و معاون رئیسجمهــور در فیلم در انتقاد نهچندان نرم از سیاســتهای
زیستمحیطیدورانریاستجمهوریجرجدبلیوبوشطراحیشدند.

«سرودی برای کریسمس دیگر»
()A Carol for Another Christmas

«جامانده»
()Left Behind
مجموعه فیلمهای «جامانده» که
بازتولید اخیر آن باعث درخشش
دوبارهنیکالسکیجبرپردهسینما
شد،یکتریلرآخرالزمانیاستکه
ویک آرمسترانگ آن را کارگردانی
کرده اســت .فیلم ماجرای ناپدید
شدنتماممؤمنانمسیحیسراسر
جهان را به تصویر میکشــد .این حادثه سبب میشود تمام کافران به اشتباهاتشان
اعترافکنندودرباورهایشانبهخداتجدیدنظرکنند.

«پیروزی اراده»
()Triumph of the Will

«دیکتاتور بزرگ»
()The Great Dictator

«تاپ گان»
()Top Gun

چارلــی چاپلیــن بــا
هنرنمایــی در نقــش
دلقکــی دیوانه بــه نام
«آدنوئیــد هینــکل»
در «دیکتاتــور بزرگ»
کوشیدهتقلیدمضحکی
از آدولــف هیتلــر را به
نمایشبگذارد.اینفیلم۱۲۴دقیقهاییککمدیخندهداراستکهکمدین
مشهورشجاییگفتهبوداگردرزمانساختفیلمازوجوداردوگاههایکار
اجباری آلمان نازی آگاه بود ،هرگز دست به ساخت چنین فیلمی نمیزد.
«دیکتاتور بزرگ» بهعنوان نخستین فیلم چاپلین که تمام صحنههایش
بهسخنرانیتکنفرهکاراکترمجنونفیلماختصاصیافتهاست،درزمانهای
ساختهشدکهایالتمتحدهباآلماننازیبهظاهردرصلحوصفابهسرمیبردو
ساختاینفیلمبهایجادمناقشهمیانهردوطیفسیاسیآندورانانجامید.

تام کروز در این فیلم نقش یک خلبان جنگی را
ایفا کرده که میآموزد تکروی و فردگراییاش
راکناربگذاردتابتواندبهیکیازمهرههایکلیدی
یگاننظامیاننخبهکشورشبدلشود.ایندرام
اکشــن امریکایی به کارگردانی تونی اسکات
تصویریباورناپذیرازنیرویدریاییارتشامریکا
رابهنمایشمیگذارد.

جیک جیلنهال در نقش یک
مشتزن چپدست

مســتند «پیروزی اراده» به کارگردانی
لنی ریفنشتال درباره تجمع حزب نازی
در ۱۹۳۴درنورمبرگاستکهبهمنظور
تجلیل از رایش ســوم انجام شد .آدولف
هیتلرشخصاًبهریفنشتالاختیارتامداده
بود تا از این تجمع مستندی تهیه کند و
نتیجهآنساختفیلمیبودکهدیکتاتور
ال بیهمتا و بیرقیب»
قرن بیستم آن را «تجلیل قدرت و زیبایی جنبش ما به شیوهای کام ً
توصیفکرد.اینفیلمبهعنوانیکیازبدنامتریننمونههایفیلمسازیسلحشورانهکهبه
عاقبتیهولناکمنجرمیشود،درخاطرهتاریخباقیماند.

«سربازان سفینه ستارهپیما»
()Starship Troopers

برخورد کوتاه
عکسنوشت

سهگانه «اطلس شراگد»
()Trilogy The Atlas Shrugged

«خانم مینیور»
()Mrs. Miniver

جوزف ال .منکهویتس کارگردان
«همه چیز درباره ایــو» ،این فیلم
تلویزیونــی را بــا همــکاری راد
استرلینگفیلمنامهنویسوبراساس
رمان کوتاه «سرود کریسمس» اثر
چارلز دیکنز ،در  ۱۹۶۴کارگردانی
کرد.درامجنگی-فانتزی«سرودی
برایکریسمسدیگر»بهعنوانیکفیلمتبلیغاتیدرحمایتازسازمانمللمتحدساخته
شد.استرلینگهیدننقشیکآدممهموبانفوذرادراینفیلمایفاکردهاست؛کسیکه
دربرابرشیوهمداخلهجوییامریکادراموربینالمللیمیایستد.ماجرایفیلم،درعرض
چندساعتدرغروبیکروزمعمولیرخمیدهد.پیترسلرز،ایوامریسینت،بنگازارا،
پت هینگل و رابرت شاو از دیگر ستارگان این فیلم تبلیغاتی هستند که نادرست بودن
شیوهبرخوردقهرمانفیلمبامسائلرابهاونشانمیدهند.

چنین بالیی سر دخترک بیاورد؟ یا بدتر اینکه مبادا نوزاد به سبب
سهلانگاری آن دو جانش را از دست داده و حاال آنها مسئول مرگ
دخترک هستند؟
معادی و جواهریان آنقدر بازیگران خوبی هســتند که مخاطب
ال درگیر اثبات بیگناهیشــان میکنند .جاویدی بهواسطه
را کام ً
نخستین فیلمش ،ظرفیتهای عظیم سینمای ایران را به نمایش
گذاشته و با تکیه بر فیلمنامه قوی و دو کاراکتر محوریاش ،امیر (با
بازی پیمان معادی) و سارا (با نقشآفرینی نگار جواهریان) اثری
تحسینبرانگیز خلق کرده است.
منبع :ورایتی


جیک جیلنهــال ایــن روزها فیلم تحسینشــده
«شبخیز» را روی پرده سینماها دارد و برای بازی در
نقش یک تصویربردار غیرطبیعی در این فیلم ۲۵پوند
(11.3کیلو) وزن کم کرد .او این روزها برای بازی در نقش یک مشتزن میانوزن در
فیلم «مشتزن چپدست ( » )Southpawحدود  ۱۵پوند (6.8کیلو) اضافه وزن
پیدا کرده اســت .بازیگر  ۳۳ساله لسآنجلسی در این فیلم نقش بیلیهوپ قهرمان
مشــتزنی را بازی میکند که پس از یک تراژدی شخصی همه چیز خود را از دست
میدهد و برای بازگشــت به دوران اوج باید مبارزه کند .این فیلم را آنتوان فوکوا از
روی فیلمنامهای نوشــته «کرت زوتر» کارگردانی میکند« .مشتزن چپدست»
ســال  ۲۰۱۵اکران میشــود ،اما تاریخ دقیق اکران فیلم مشخص نیست .فورست
ویتکر ،ریچل مکآدامز ،نائومی هریس از دیگر بازیگران این فیلم هســتند .آنتوان
فوکوا کارگردان «مشتزن چپدست» امسال تریلر جنایی «اکوالیزر» با بازی دنزل
واشنگتن را روی پرده سینماها داشت .او کارگردان فیلم «روز آموزش» است که سال
 ۲۰۰۲جایزه اســکار بهترین بازیگر مرد را برای واشنگتن به همراه داشت« .قاتالن
جایگزین»« ،طعمه»« ،اشکهای خورشید»« ،شاه آرتور»« ،تیرانداز» و «المپوس
فرو ریخت» از دیگر ساختههای فوکوا است.

اقتباس پل ورهوفن از کتاب کالسیک
یـتخیلی رابرت هاینلین ،با واژگون
علم 
کردن پیام اصلی کتاب که طرفداری از
نظامیگریاست،عامدانهفرم«سربازان
سفینه»رابهفیلمیتبلیغاتیتغییرداده
ال اثری ابزورد محسوب میشود؛
که کام ً
بهطوری که هیچکــس نمیتواند آن را
جدیبگیرد.

خبر روز

انتقاد فیلمنامهنویس «پرستیژ»
از کریستوفر نوالن

کریستوفر پریست نویسنده بریتانیایی عالقه زیادی
به بالکباسترهای کریستوفر نوالن فیلمساز هموطن
خود ندارد .او خالق رمان پرفروش «پرستیژ» ()۱۹۹۵
است که نوالن سال  ۲۰۰۶فیلمی به همین نام با بازی هیو جکمن و کریستین بیل
در نقش دو شعبدهباز رقیب از روی آن ساخت .پریست به تازگی در گفتوگو با یک
وبسایت فرانسوی از سهگانه بسیار موفق «شوالیه تاریکی» نوالن انتقاد کرد و آن را
«ماللآور و متظاهرانه» نامید .به اعتقاد پریست ،باقی فیلمهای نوالن بجز «یادگاری»
و همین فیلم «پرستیژ» آثاری سطحی هستند که فیلمنامههای خیلی بدی دارند
ت هستند .پریست درباره سهگانه «شوالیه تاریکی» گفت:
و در مجموع باعث خجال 
«اینکه یک ابرقهرمان را برداری و او را در قلمرو رئالیسم روانشناختی بگذاری ،کار
اشتباهی اســت .چیزی به نام رئالیسم روانشناختی نداریم .او در واقع یک بدنساز
است که از ساختمانها پایین میپرد .متاســفم ،اما واقعا با این نگاه مشکل دارم».
پریست درنهایت یک توصیه برای نوالن دارد« :او سعی میکند یک جورهایی نسخه
مدرن استنلی کوبریک باشد .من فکر میکنم برای او بهتر است ،نسخه مدرن آلفرد
هیچکاک باشد و فیلمهای خوشساختی مانند «یادگاری» و «پرستیژ» بسازد .این
بالکباسترها خجالتآور هستند».

