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وی مدتی پس از درگذشت فرزندش برای ادامه تحصیل به انگلستان و سپس به امریکا رفت .در دانشگاه آیووا ،هم در گروه نویسندگان بینالمللی پذیرفته شد و هم به کسب درجه MFAنائل آمد
( MFAمخفف Master of Fine Artsبه معنی استاد هنرهای زیباست) .طاهره صفارزاده ،ضمن گذراندن دروس دیگر ،برای درسهای اصلی «شعر امروز جهان» ،موضوعهای «نقد ادبی»« ،نقد
عملی ترجمه» و «سینمای مستند» را انتخاب کرد .وی سینما را نیز به عنوان هنر دوم برگزید و دو فیلم کوتاه ساخت.
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چهره
انتشار کتاب خاطرات راجر مور

یک لعنتی خوششانس

راجر مور نقش «ســینت» را بازی کرد و البته
بیش از همه برای بــازی در نقش جیمز باند
مأمور مخفی بریتانیایی در ســری فیلمهای
«جیمــز باند» شــهرت دارد ،امــا او خود را
«یک لعنتی خوششــانس»( One Lucky
)Bastardمیداند .این نــام کتاب خاطرات
بازیگر بریتانیایی است که در آن داستانهایی
از ســالهای کار در هالیوود و قرار گرفتن در
کنار چهرههایی چون تونی کرتیس ،شــان
کانری ،مایکل کین ،فرانک ســیناترا ،دیوید
نیون ،گرگوری پک ،پیتر ســلرز و خیلیهای
دیگر را روایت کرده است.
مور در بخشی از کتاب با مقایسه نسخه خود از
جیمز باند با دیگر بازیگران جیمز باند نوشته
است« :جیمز باند من یک عاشق شوخ است ،در
حالی کهشان (کانری) و اکنون دانیل کریگ
مثل قاتلها هستند .اگر حرفی که درباره دانیل
ال دوست ندارم در
کریگ گفتم بد باشــد ،اص ً
یک شب تار با او مالقات کنم! جرج (الرنبی)،
تیموتی (دالتن) و پیــرس (برازنان) ،ما با هم
بودیم ،هر چهارتای ما ،اما شان یک جورهایی
دوست نداشت دیگران او را تنها با جیمز باند
به خاطر بیاورند .شــان بازیگر فوقالعادهای
اســت ،اما فکر میکرد مردم فقط او را با باند
ال برایم مهم
به یاد میآورند .من شــخصاً اص ً
نیســت .من فقط میخواهم به عنوان کسی
در یادها بمانم که دین خود را ادا کرده است».
مور که  14اکتبر  87ساله شد ،در بخش دیگر
کتاب خود نظرش درباره مرگ و زندگی بعدی
را اینگونه بیان کرده است« :از نگاه من مرگ
یعنی رفتن به اتاق بغلی و این اتاقی است که
باقی ما نمیتوانیم وارد آن بشویم ،برای اینکه
کلید آن را نداریم و وقتی کلید به دســتمان
رسید ،وارد اتاق میشویم و میبینیم یک اتاق
دیگر آنجاست .این منطق من درباره زندگی
یا زندگی پــس از مرگ اســت .این تفکرات
ســالها پیش به ذهنم رســید .یک نمایش
تلویزیونی پیشــنهاد شــده بود که فیلمنامه
خیلی ترســناکی داشــت .برای همین آن را
قبول نکردم ،اما یکی از دیالوگهای آن با من
ماند :مرگ یعنی رفتن به اتاق بغلی».
مــور در بخش دیگــر کتاب «یــک لعنتی
خوششانس» به دوستان خود پیتر اوتول و
ریچارد برتن اشاره کرده و نوشته است« :واقعاً
نمیدانم آنها چقدر از کارشان در صحنه را به
خاطر داشتند ،اما به نظرم در دنیا هیچ حسی
بهتر از این نیست که صبح از خواب بیدار شوی
و یادت باشد شب قبل شام چه خوردهای و کجا
بودهای .داشتن حافظه خوب یکی از مهمترین
چیزها در زندگی اســت و فکر میکنم واقعاً
باعث تأسف و دردناک است که در یک صحنه
روبهروی یک بازیگر ایســتاده باشی و منتظر
باشی او دیالوگ خودش را بگوید تا تو کار خود
را ادامه بدهی ،اما چیزی از او نشــنوی .ظاهر
آنها در آن لحظه واقعاً هولناک اســت و بعد،
آنها معموالً تو را متهم میکنند که دیالوگ
را اشتباه گفتهای».
کتاب «یک لعنتی خوششــانس» در 272
صفحه و با قیمت  26.95دالر توسط انتشارات
«گلوب پیکوا» در بازار عرضه شده است.
مور فعالیت بازیگری را از اواسط دهه 1940
آغاز کــرد .او در فاصله ســالهای  1973تا
 1985هفت بار نقش مأمور  007را بازی کرد.
مور در فیلمهای «زندگی کن و بگذار بمیرد»،
«مردی با تپانچه طالیی»« ،جاسوسهای که
دوستم داشت»« ،مونریکر»« ،فقط به خاطر
چشمان تو»« ،اختاپوس» و «چشمانداز یک
قتل» در نقش جیمز باند ظاهر شد.
منبع :انپیآر
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دانالنگلی رئیس شرکت
«یونیورسال پیکچرز» از
تولیدمجموعهفیلمهای
هیوالیی در آینده خبر داد و
در عین حال تأکید کرد این
فیلمها نه در ژانر وحشت
بلکه در ژانر ماجرایی-اکشن
ساخته میشوند .این
مجموعه از سال 2016با
ال بینام درباره
یک پروژه فع ً
مومیایی شروع میشود
که آغازگر یک مجموعه
سینماییجدیدخواهدبود
و در ادامه ،دیگر مخلوقات
معروف این استودیو شامل
مردگرگنما،فرانکنشتین،
مخلوق مرداب سیاه و ون
هلسینگ را در برمیگیرد.

اگر مطلب این صفحه
را میپسندید عدد  6را
پیامک کنید

بازی رابین ویلیامز در یک کمدی سیاه

ناامیدی مخاطب حین تماشای یک کمدی بیهدف

کمدی سیاه «کریسمس کوفتی مبارک»()AMerryFriggin’Christmas
به کارگردانی تریسترام شاپیرو و هنرنمایی رابین ویلیامز از  ۷نوامبر
( ۱۶آبان) در ســینماهای امریکا روی پرده رفته اســت .این فیلم
 ۸۱دقیقهای جزو آخرین آثار سینمایی ویلیامز است که تنها چند ماه
پس از مرگش به نمایش درآمده و تا اینجا با واکنش منفی منتقدان
روبهرو شده است .این در حالی است که عالوه بر ویلیامز ،مجموعهای
از بازیگران معروف هالیوود از جمله جوئل مکهیل ،لورن گراهام،
کالرک دوک ،اولیور پالت ،ونــدی مکلندن-کوی ،تیم هایدکر و
کندیس برگن در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
داستان فیلم درباره کاراکتری به نام بوید میچلر و خانوادهاش است
که باید ایام کریسمس را در کنار خانواده بوید که اساساً وصلههای
ناجوری هســتند ،بگذرانند .بوید وقتی میفهمــد تمام هدایای
پسرش را در خانه جا گذاشته ،همراه پدرش به جاده میزند تا پیش
از طلوع آفتاب سفری هشت ســاعته را به پایان برساند .فیلمنامه

این اثر را مایکل براون نوشــته که نخســتین تجربه رســمی او در
مقام فیلمنامهنویس به شــمار میرود .شاپیرو کارگردان  ۴۸ساله
بریتانیایی فیلم نیز تا پیش از این صرفاً کارگردان تلویزیونی به ویژه
در ژانر کمدی محسوب میشد و این نخستین فیلم بلند سینمایی
این کارگردان انگلیسی است.
سازندگان «کریســمس کوفتی مبارک» در ظاهر فیلمی پر زرق و
برق و وسوسهانگیز را به تصویر کشیدهاند ،با این حال در پرداختن
به عمق فیلم دچار سهلانگاری شــدهاند .حضور این تعداد بازیگر
دوستداشــتنی و بااســتعداد در یک اثر کمدی توقع مخاطب را
برای تماشای یک فیلم سرگرمکننده و جذاب باال میبرد ،اما چنان
مواد و مصالح فیلمنامه خام به نظر میرسد که حتی عالقه بدیهی
مخاطب به تماشــای یکی از آخرین اجراهای سینمایی این بازیگر
فقید ،اشتیاقی برای دنبال کردن آن باقی نمیگذارد (سه فیلم دیگر
از آخرین بازیهای ویلیامز هنوز در نوبت اکران قرار دارند).

آندری زویاگینتسف از «لویاتان» میگوید

نفرینابدییکسرزمین
آیـدا
تدیـن

«لویاتان» ( )Leviathanنماینده روسیه در بخش فیلم خارجیزبان هشتاد و
هفتمین دوره جوایز اسکار  ،تصویری شفاف و بیپرده از روسیه ارائه میدهد.
آندری زویاگینتسف کارگردان سرشناس این درام  ۱۴۰دقیقهای در گفتگویی

منحصر به فرد ،درباره «نفرین ابدی» سرزمینش صحبت کرده و اینکه چرا رأی دادن در فضای
سیاسی چنین جامعهای «قدمی کام ً
ال بیهوده» قلمداد میشود.
آندری زویاگینتســف ،فیلمساز ۵۰ساله روس بیش از
همه برای ساخت فیلم «بازگشت» ( )۲۰۰۳که جایزه
شیر طالیی جشنواره فیلم ونیز را برایش به ارمغان آورد
شناختهشدهاست.کارگردانفیلمهای«النا»و«تبعید»
رابهعنوانفردیمؤدباماکمحرفمیشناسندکهالبته
قابلدرکاست.
او در جشنواره فیلم کن امسال ،برای ساخت فیلمی که
تند و تیزترین حمله به نظام سیاسی کنونی روسیه را تا
امروزداشته،جایزهبهترینفیلمنامهرا(بههمراههمکار
نویسندهاش،اولگنگین)کسبکرد.ایندرحالیاست
که او پیشتر اعالم کرده بود بیشــک قصد رویارویی با
قدرت را ندارد« .لویاتان» نشــان میدهد چگونه مردم
عادی روس زیر فشــار بیرحمانه بوروکراســی فاسد
این کشــور کمر خم کــرده و فروریختهاند ،اما به گفته
زویاگینتسف،داستانفیلمباالهامازپروندهایدرایاالت
متحدهپرداختهشدهومیتواندبهعنوانتمثیلیجهانی
دربسیاریازنقاطدنیاصادقباشد.
به محض اینکه ســر صحبت با فیلمساز روس باز شد،
انگار که ســدی شکسته باشــد .او در طول  ۹۰دقیقه
تنها یک دقیقه مکث کرد ،آن هم برای اینکه به تماس
تلفنی دوستی که همسرش مریض است ،پاسخ دهد.
درست چند روز پیش از این مصاحبه ،انجمن سینمای
روسیه-در کمال ناباوری«-لویاتان» را به رغم آنکه در
تضاد آشــکار با ترویج موضوع میهنپرستی (به عنوان

سیاستاصلیهردولت)قراردارد،بهعنواننمایندهاین
کشور به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی کرد.
آیااینحرکت،زویاگینتسفراشگفتزدهکرد؟پاسخبه
این سؤال با یک تکگویی طوالنی درباره دشواریهای
دستیافتنبهامنیتشغلیدرروسیهمدرنامروزدنبال
میشــود .او به دقت کلماتش را انتخاب میکند ،آرام و
با طمأنینه و خشــمی انکارناشدنی صحبت میکند:
«شبیه بودن در میدان مین است ،این احساسی است
که آدمهای اینجا با آن زندگی میکنند .آیندهنگری و
ترسیم هرگونه دورنمایی-در زندگی ،در حرفهتان ،در
شغلتان-بسیاردشواراست،اگر قادربهدرکارزشهای
سیستم نباشــید .این ساختاری احمقانه برای جامعه
است و متأسفانه نفرین ابدی سرزمین ماست .ایدههای
اجرای قانون مربوط به حقوق برابر به سختی در اینجا
قابل بحث است .در جامعه بحث و گفتگو وجود دارد ،اما
بیهودهاست.درهرموقعیتیکهفرصتاظهارنظردست
میدهد ،یک جور احساس بیهودگی مطلق در رابطه با
تظاهر به درستی دارم .پنجاه سالم شده و هیچگاه در
ال مطمئنم
زندگیام پای صندوق رأی نرفتهام .زیرا کام ً
ال بیهوده اســت».
که در نظام مــا این کار قدمی کام ً
او نفســی تازه میکند و ادامه میدهد« :بنابراین اگر
بخواهم به سؤالتان پاسخ دهم ،باید بگویم :بله ،به طرز
خوشایندی شگفتزده شدم».
«لویاتان»نشان میدهدوقتی فردیبا قدرتحکومتی

فیلم با نمایش فالش بکی به شــب مهم و باارزش کریسمس آغاز
میشــود ،زمانی که میچ (با بازی رابین ویلیامز) تمام باورهای پسر
۵سالهاش را در مورد بابانوئل نابود میکند .در ادامه داستان فیلم ،آن
پسربچه ۵ساله (به نام بوید و با بازی جوئل مکهیل) را میبینیم که
دیگر برای خودش مردی شده و حاضر است دست به هر کاری بزند
تا از باور معصومانه فرزند خودش (داگالس ،با بازی پیرس گنیون)
به بابانوئل محافظت کند .وقتی نلســن ،برادر الکی خوش بوید (با
بازی کالرک دوک) ،او و خانوادهاش را برای شرکت در مراسم غسل
تعمید فرزندخواندهاش در شــب کریسمس دعوت میکند ،تمام
نقشههای بوید برای گذراندن یک تعطیالت درست و حسابی نقش
برآب میشــود .فیلم نه جذابیت ،ابهام و گرمای بهترین فیلمهای
ژانر تعطیالت و کریسمس را دارد و نه اساساً فیلم اعصاب خردکنی
است که حاوی شوخیهای بیادبانه باشد .درواقع ،پس از تماشای
فیلم این سؤال مطرح میشــود که «کریسمس کوفتی مبارک»

مخوف و نفرتانگیز روبهروســت چه میتواند بکند.
الکسی ســریبرایاکف در نقش کاراکتر «نیکوالی»،
مردی زمخت و نیرومند ظاهر شده است .خانوادهاش
نسل اندر نسل در دهکدهای یکسان بر فراز دریا زندگی
کردهاند.شهردارمنطقه،مردیفربهاستکهبهدزدهای
سرگردنه میماند و همیشه به زمینهای دهکده چشم
طمعداشتهاست«.نیکوالی»مشکوکاستکهشایداو
قصد ساختن عمارتی مجلل را در آن ناحیه داشته باشد.
شهردار با استفاده از نفوذش در دادگاه و پلیس محلی،
موفق میشــود با پرداخت غرامتی ناچیز و رقتانگیز
حکم تصرف زمینهای آن نواحی را به دست آورد.
فیلم با صحنهای آغاز میشود که در آن قاضی با لحنی
بیروح،یکنواختوسریعمشغولخواندنحکمعریض
وطویلهیئتمنصفهاستوفرجامخواهی«نیکوالی»
را مردود اعالم میکند ،تشریفات کافکائسکی که برای
همه کسانی که گذرشان به دادگاههای روسیه افتاده
باشد ،آشناســت .او از یکی از دوستان قدیمیاش در
مسکو که اکنون وکیلی قدر به شــمار میرود ،طلب
کمک میکند و به این ترتیب ،نبردی حماسی را آغاز
میکندکهدرآنانگیزههایهیچکسصددرصدشفاف
و مشخص نیست.
فیلم کــه از نگاه بســیاری بهترین اثر ارائه شــده در
جشنواره کن امسال بود ،چهارمین فیلم بلند سینمایی
زویاگینتسف به شــمار میرود .او چهل سال نخست
عمرش را عمدتاً صرف بازیگر شدن کرد .روزهایی که
دردانشگاهنووسیبیرسک(شهریسیبریاییدرستدر
میان سرزمین پهناور روسیه) مشغول تحصیل بود ،به
رؤیاپردازی درباره تئاتر گذشت که تمام فکر و ذکرش
رابهخودمشغولکردهبود.نخست،خدمتاجباریاش
در گروه تئاتر ارتش سرخ را به پایان رساند و سال ۱۹۸۶
در ۲۲سالگی وارد مسکو شد ،درست زمانی که جامعه
اتحادجماهیرشورویدرآستانهتغییریعظیمبود.
کار سخت پیدا میشد .او ســالها به عنوان سرایدار به
تمیزکاری،جاروکردنبرگهاوپاروکردنبرفاشتغال
داشت و در اوقات فراغتش تا میتوانست با کتاب و فیلم
سرگرم بود« :بازی آل پاچینو در فیلم «بابی دیرفیلد» را
دیده بودم و حسابی خل شده بودم .این فیلم به صورت

انتقاد فیلمساز برنده اسکار از
جوایز فیلم هالیوود

واقعاً برای چه جور مخاطبی ساخته شده است .هواداران ویلیامز که
بیصبرانه چشم انتظار یکی دیگر از هنرنماییهای ماندگار این نابغه
کمدی بودهاند ،قطعاً با تماشای این فیلم چیزی جز احساس یأس
و ناامیدی عایدشان نمیشود .اوضاع و احوال تحسینکنندگان آثار
تلویزیونی شاپیرو نیز چندان تفاوتی نخواهد داشت و به هیچوجه
خاطره خوب سریالهای کمدی محبوبی نظیر « »Communityو
«»ParksandRecreationرا در ذهن مخاطبان تکرار نخواهد کرد.
منبع :ورایتی


سیاه و سفید در روســیه به نمایش درآمد وقتی نسخه
المتفاوتیبههمراهداشت،اما
رنگیفیلمرادیدمتأثیرکام ً
شیوهبازی او مرا مبهوتخودشکردهبود.نمیتوانستم
درک کنم چطور توانســته از پس انجام چنین چیزی
بربیاید».
زویاگینتســف شــروع به ایفای نقشهای کوچک در
تبلیغات یا ســریالهای مهمل و آبکی کرد .دوستی در
زمینهکارگردانیبهاوپیشنهادکمککردوبهاینترتیب
نخســتین فیلم او تبلیغی نازل و کــم ارزش برای یک
مبلمانفروشیبود.
اوایل سال ،۲۰۰۰او هنوز جلوی دوربین بود ،با این حال
پشت دوربین هم به موفقیتهای بیشتری دست پیدا
کردهبود.زویاگینتسفسرفیلمبرداریسریالیجنایی
بود که تهیهکنندهای استعداد او را کشف کرد و در سال
 ۲۰۰۱به او پیشنهاد ســاخت فیلم داد« .بازگشت»
( ،)۲۰۰۳نخستین فیلم بلند ســینمایی او با کسب
جایزه شیر طالیی در جشنواره فیلم ونیز درخشید و
اعتباری بینالمللی را برای فیلمساز روس رقم زد .اثر
او بازتاب حماسههای تمثیلی و معمایی در آثار کسی
چون آندری تارکوفسکی به نظر میرسید و در نتیجه
مقایسه او با تارکوفسکی امری اجتنابناپذیر بود.
بعد نوبت بــه «تبعیــد» ( )۲۰۰۷رســید ،تنها فیلم
زویاگینتسفکهاستقبالچندانپرشوریازآنصورت
نگرفت و بعد بازگشــت به فرم با ســاخت فیلم «النا»
( )۲۰۱۱انجام شد ،یک درام خانوادگی تهدیدآمیز که
در مســکوی معاصر رخ میدهد ،جایی که داشتهها و
نداشتهها هر دو به یک نسبت فرد را وادار به انتخابهای
اخالقی ناخوشــایند میکند .فیلم ،مسکو را به صورت
ناکجاآبادی بیروح و بیانتها به تصویر میکشد ،شهری
که خیلی کم تا این اندازه منزجرکننده به نظر رســیده
است ،اما در مورد «النا» ،میتوان به طرز معقولی نتیجه
گرفت فیلم خیلی ساده درباره وضعیت انسانی است که
درروسیهبهسرمیبرد.آیااوواقعاًنمیتواندچنینادعایی
را در مورد «لویاتان» نیز داشــته باشد؟ زویاگینتسف
لبخندزنان میگوید« :ایدههای اساســی فیلم همه جا
مطرح است ،اما خود فیلم البته که درباره روسیه است.
درواقع،اینفیلمخیلیروسیاست».
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جیمز ال.بروکس کارگردان ،فیلمنامهنویس و تهیهکننده
برنده اســکار از جوایز فیلم هالیوود که هجدهمین دوره آن
این هفته برگزار و برای اولین بار از شبکه سیبیاس پخش
شد ،به شدت انتقاد کرد .این جوایز را کارلوس دی ابریو ،تاجر و همسرش جنیس پنینگتن
در  1997تأسیس کردند و مدعی هستند فصل جوایز سینمایی به طور رسمی با جوایز آنها
شروع میشود .این ادعا مدتها مورد تمسخر اهالی صنعت سینما بوده است ،به خصوص از
آن جهت که جوایز فیلم هالیوود معموالً از فیلمهایی تقدیر میکند که خیلی از آنها هنوز
اکران نشــدهاند .بروکس در صفحه خود در توییتر نوشت« :این جوایز حاصل رأی  12فرد
ناشناس است .قسم میخورم همینطور است ».او نوشت« :هیچکس نمیپرسد این جوایز
نماینده چه چیز یا چه کسی هستند .برگزارکنندگان این جوایز از آن به عنوان سرآغاز جوایز
اسکار یاد میکنند ،در حالی که برندگان جوایز اسکار را حدود پنج هزار نفر آدم شناختهشده
که در حوزه سینما فعال هســتند ،انتخاب میکنند ».بروکس  74ساله برای فیلم «دوران
مهرورزی» ( )1983برنده جوایز اســکار بهترین فیلم ،کارگردان و فیلمنامه اقتباسی شد.
او برای فیلمهای«»Broadcast Newsتولید « ،1987جری مگوایر» و «بهتر از این
نمیشــود» پنج بار دیگر نیز نامزد اسکار بوده است .او در حوزه تلویزیون نیز برای مجموعه
انیمیشنی «سیمپسنها» شــهرت دارد .تریلر «دختر از دست رفته» به کارگردانی دیوید
فینچر فیلم برتر این دوره جوایز فیلم هالیوود شناخته شد.

همه چیــز از ســالنهای دادگاه گرفته تا کلیســاها و
پلیسهایراهنماییورانندگیهمگیبهشکلیمتمایز
وبرجستهروسیهستند.درفیلمارجاعهاییوجوددارداز
جملهبهجنبشهایفمینیستیاخیراینکشوروتصویر
والدیمیر پوتین که بر دیوار دفتر شهردار فاسد آویخته
است .زویاگینتسف درباره ســاختار قدرت در روسیه
امروزی توضیح میدهد که تعریفکننده فیلم اســت:
«وقتی همه چیز در دســتان یک شخص خاص است،
یعنی ما در نظامی فئودال زندگی میکنیم و سایرین در
محورتابعیتقراردارند».
بزرگترین خشــم فیلم متوجه کســانی است که با
اخالقیات پوچ و بیمعنی سروکار دارند .زویاگینتسف
در واکنش بــه قوانین تازهای که در ارتباط با فیلمهای
سینمایی و نمایشهای روی صحنه به تصویب رسیده
میگوید« :به نظرم اینها قوانین احمقانه و ابلهانهای
هستند که در موردشان فکر نشده است مثل خیلی از
قوانین دیگر .در ســالهای اخیر ،مجلس ما را با ابتکار
عملهایش حسابی شگفتزده کرده است».
«لویاتــان» حتی بخشــی از بودجــهاش را از «وزارت
فرهنگ» روسیه دریافت کرد ،اما مقررات جدید ایجاب
میکند که در آینده تنها فیلمهای میهنپرستانه از این
مزیتبرخوردارشوند.زویاگینتسفدراینبارهمیگوید:
«هیچکسبافیلمهایتبلیغاتیکهپایههایحکومترا
تقویتمیکنند،مخالفنیست،اماآنهابایدحواسشان
به سایرین هم باشد و همه قشری را مد نظر قرار بدهند،
درغیراینصورتخیلیراحتفاجعهبهبارمیآید».
کارگردان ۵۰ساله روس قاطعانه خالف جریان آب شنا
میکند«.لویاتان»تنگنایفردیرابهنمایشدرمیآورد
که نمیداند آیا باید برای ایســتادگی در برابر هیوالی
حکومت بکوشــد یا نه .زویاگینتسف در اینباره عقیده
دارد« :بسیاری از مردم گمان میکنند آدم باید با توسل
به تئوری اعمال کوچک ایستادگی کند و باید در جایگاه
خودش هر کاری از دستش بر میآید انجام دهد .جایگاه
من ،کارگردان سینماست .من فعال سیاسی نیستم ،اما
نمیتوانم نسبت به آنچه در پیرامونم در حال وقوع است
واکنشنشانندهم».
منبع:گاردین

خبر روز

حضور پررنگ سینمای آلمان در
جشنواره تورینو

تریلر سیاســی آلمانی «شــاهان تســلیم میشوند»
()The Kings Surrenderبــه کارگردانــی فیلیــپ
الینهمان در بخش مسابقه سی و دومین جشنواره فیلم تورینو به نمایش درمیآید .این
دوره جشنواره  21تا  29نوامبر ( 30آبان تا  8آذر) برگزار میشود .میشل ماتیسهویچ و
رونالد زیرفد نقشهای اصلی دومین فیلم بلند داستانی الینهمان نویسنده و کارگردان
آلمانی را بازی میکنند« .ترانزیت» اولین فیلم او سال  2010در جشنواره فیلم مونیخ
برنده جایزه سینمای جوان آلمان شد« .شاهان تسلیم میشوند» فیلم جدید الینهمان
جایزه داوران بخش فیلم داستانی جشنواره آستین در تگزاس را برد و برای اولین بار در
اروپا در جشنواره تورینو به نمایش درمیآید .در مجموع 11 ،فیلم آلمانی در این دوره
جشنواره حضور دارند .از مهمانان جشنواره ،فولکر شلوندورف دو فیلم «دیپلماسی»
و « »Baalرا در جشنواره به نمایش میگذارد .شاهکار صامت «مطب دکتر کالیاری»
( )1919از دیگر فیلمهای آلمانی حاضر در جشنواره است .چند مستند آلمانی جدید
نیز برای نمایش در جشــنواره تورینو انتخاب شــدهاند که از جمله آنها میتوان به
« »Gemeinplätzeساخته مارکو اوگولینی و«»Le Beau Dangerبه کارگردانی رنه
فرولکه اشاره کرد که درباره نورمن مانئا نویسنده رومانیایی است.

