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سینمای جهان

«ددپول  »3ساخته میشود

تغییر زمان اکران «موربیوس»

کوین فیگ تولید ســومین قســمت «ددپول» را رســما تایید کــرد .به این ترتیــب ،تمام شــایعات مربوط به احتمــال تولید یا
عدم تولید این اکشــن ابرقهرمانانه پایان یافت .البته این تهیهکننده تصریح کرد ســومین قسمت این مجموعه پرفروش
برای گروه سنی باالی  17سال ساخته خواهد شــد و حال و هوایی نوجوانانه نخواهد داشت .فیلمنامه فیلم تکمیل شده و
بهزودی شرکت مارول زمان شروع فیلمبرداری را اعالم میکند .رایان رینولدز نقش ددپول ابرقهرمان را بهعهده دارد /.موویز

«موربیوس» هفت ماه دیرتر از زمان اعالم شده اکران عمومی میشود .شرکت سونی تاریخ نمایش عمومی این اکشن ماجراجویانه
را از تاریخ  18مارس پیش رو به  8اکتبر تغییر داده است .دلیل این تعویق اعالم نش ـ ـ ــده است .جالب اینکه موربیوس در اصل قرار
بود جوالی گذشته اکران عمومی شود و بیماری کرونا باعث تغییر زمان نمایش آن ش ـ ـ ــد .جراد لتو در فیلم نقش دکتر موربیوس را
بازی میکند .او دانشمندی است که از بیماری خونی رنج میبرد و خودش را تبدیل به یک خون آشام میکند /.هالیوود ریپورتر

چهره خبرساز

گارسیا رولفو «وکیل لینکلن» میشود
مانوئــل گارســیا رولفو بــا نســخهای تازه از داســتان معــروف «وکیــل لینکلــن» ،خود
را آمــاده رقابــت بــا ســتارگان روز ســینما و تلویزیــون میکنــد .مجموعــه اینترنتــی
وکیل لینکلــن را شــبکه نتفلیکس تهیــه میکند .ایــن مجموعه در حالی توســط این
شــبکه جنجالی وارد مرحله تولید میشــود که از ســال  2011تالشهایی بــرای خلق کاری
تلویزیونی از آن در دســتور کار تعــدادی از تهیهکنندگان سرشــناس قــاب کوچک بوده
اســت .بعد از آن که شــبکه س ـیبیاس کار تولیــد مجموعه را رهــا کرد ،آمــازون قرار
بــود جایگزیــن آن شــود .امــا ایــن شــبکه هــم بعــد از مدتــی کار ســاخت وکیل
لینکلن را متوقف کرد.

رضایت خاطر عمومی از
«کرودها »2
دومیــن قســمت انیمیشــن کامپیوتــری کرودها با

كیكاووس زیاری

نــام «کرودها :نســل جدید» روی پــرده ســینماها رفت.

سینمای جهان

اکران عمومــی این کمدی ماجراجویانه اکشــن در حالی
بــه  25نوامبــر منتقــل شــد کــه بیمــاری کرونــا نمایــش
عمومی آن را چند بار عوض کرد .حتی شایعاتی مبنی بر

پخش اســتریم فیلم هم مطرح بود که بعدا معلوم شــد شــایعه اســت و صحت
ندارد .کمتر اتفاق میافتد که واحد انیمیشــن دو شــرکت بزرگ سینمایی اقدام
به تولید فیلمی مشترک کنند ،اما مدیران یونیورسال و دریم ورکز ترجیح دادند
کرودهــا را با کمــک یکدیگــر تولید و اکــران کننــد .بعد از اســتقبال تماشــاگران از
قســمت اول فیلــم در ســال  ،2013همــگان منتظــر تولیــد و نمایــش دومیــن
قســمت آن بودنــد .ایــن در حالــی اســت کــه در همــان زمــان و بالفاصلــه بعــد از
فــروش  587میلیــون دالری جهانــی نســخه اصلــی ،بســیاری فکــر میکردنــد
قســمتدوم خیلــی ســریع تولیــد و روانه پــرده ســینماها خواهد شــد .امــا پیدا
کردن داستانی جذاب که بتواند اعتبار نسخه اصلی را هم حفظ کند ،عاملی برای
طوالنی شــدن زمان ســاخت دومین قســمت شــد .یکبار در فاصله ســالهای
 2014و  2015بحــث تولیــد کرودهــا  2جــدی شــد و حتــی تــا مرحلــه دعــوت از
صداپیشــههای آن هم پیش رفت ،اما دریم ورکزیها کار تولید را متوقف کردند
و گفتنــد اشــکاالتی در کار وجــود دارد کــه بایــد برطــرف شــود .ایــن اشــکاالت
هیچوقت رسانهای نشد و به جای آن ،کل کار تولید متوقف شد.

اولین تجربه فیلمسازی

جوئل کرافورد در اولین تجربه فیلمســازیاش ،دومین قســمت این کمدی
ماجراجویانــه را کارگردانی کــرد .بهدالیلی که معلوم نیســت ،کریس ســندرز و
کرک دمیکــو دو کارگردان نســخه اصلــی با قســمت دوم همکاری نداشــتند.
جالب این که فیلمنامه قسمت دوم براســاس طرحی نوشته شد که این دو
به مدیران دریم ورکز ارائه کرده بودند .ظاهرا سندرز و دمیکو پیشنهادهایی
بــرای کارگردانــی قســمت دوم داشــتند کــه مــورد پســند تهیهکننــدگان قــرار
نگرفــت و بــه همیــن دلیــل از پــروژه کنــار گذاشــته شــدند .بــا ایــن حــال ،دو
کارگردان نســخه اصلی بــه تهیهکننــدگان فیلم اجــازه دادند از طــرح آنها برای
فیلمنامــه قســمت جدید اســتفاده کننــد .جوئــل کرافــورد ســابقه همکاری
ز یــادی با شــرکت در یــم ورکــز دارد و تــا قبــل از کارگــردان شــدن ،در واحدهای
فنی این شــرکت با فیلمهایی چون «شــرک» و «پاندای کونگفویی» همکاری
داشــته اســت .نیکالس کیج ،اما اســتون ،رایان رینولدز ،کاترین کینر ،کالرک
دوک و کلوریس لیچمن برای دومین بار صداهایشــان را بــه اعضای خانواده

حاال گارســیا روفلو برای نتفلیکــس در قالب شــخصیت مایکل هالر (که بــه میکی معروف
شد) ظاهر میشــود .مایکل کانلی این شخصیت ادبی را در داســتان جنجالی و پرخواننده
خــود خلــق کــرد .کانلــی بهعنــوان همــکار نویســنده فیلمنامــه و مدیــر تولیــد بــا مجموعه
اســتریم نتفلیکــس همــکاری دارد .او بــه شــرایط ســختی کــه زمــان نــگارش داســتان خود
داشت اشاره میکند و نوشتن شش جلد داستان ماجراجوییهای مایکل هالر را چالشی
بزرگ برای خودش عنوان میکند .کانلی هفت ســال اســت که طرح نگارش قسمت جدید
داســتان خود را دارد و امیدوار اســت بعد از تولید نســخه جدید وکیل لینکلــن بتواند این
کار را انجام دهد.

وکیــل لینکلــن جدیــد در  10اپیــزود یــک ســاعته تولیــد میشــود و ماجراهــای دومیــن جلد
مجموعه کتــاب کانلی را دنبــال میکند .هنــوز کارگردانی بــرای این مجموعه انتخاب نشــده
اســت .به گفته مدیران نتفلیکس این مجموعه هیچ شــباهت و ارتباطی بــه وکیل لینکلن
متیــو مکاناهــی نــدارد .فیلــم مکاناهــی ســال  2011روی پــرده ســینماها رفــت و بحثهــای
ز یــادی را برانگیخت .میکی هالــر یک وکیل ایدهآلی اســت که دفتــر کارش در نزدیکی مکانی
قــرار دارد کــه مجســمه لینکلن هــم آنجاســت .او تــاش دارد راه پــدر خــود را برود کــه برنده
تعــدادی از پروندههــای ســخت قضایــی بــود و در ایــن راه بــا مشــکالتی پیشبینــی نشــده
روبهرو میشود /.ددالین

رقابت خانوادگی عصر حجری
غارنشــین کرود قــرض دادند .بــا توجه بــه اضافه شــدن شــخصیتهای تازه
به داســتان قســمت جدید (که نقشــی برابر با شــخصیتهای نســخه اصلی
داشــتند) پیتر دینکالج ،لزلی مان و کلی ماری تران هم به جمع صداپیش ـهها
اضافه شدند.

داستان عصر   حجری

داســتان فیلم در همان دنیای داســتان نســخه اصلی و در عصــر حجر اتفاق
میافتاد .خانواده کرودها که در داســتان نســخه اصلی مجبــور به ترک مکان
زندگی خود شــدند تا محیط امن تازهای برای زندگی و ادامــه حیات پیدا کنند،
اینبار با خانــوادهای جدید بــه نام بترمن روبهرو میشــوند کــه در نزدیکی غار
آنها زندگــی میکنند .اما این آشــنایی چندان بــه مذاق پدر خانــواده گروگ (با
صدای کیج) و دختــرش ایپ (با صدای اســتون) خوش نمیآیــد .فیل بترمن
کــه بــا همســر و دختــرش زندگــی میکنــد ،مدعی اســت کــه بهتــر از خانــواده
کرودهاســت و از نظر زمانی جلوتر از آنهــا حرکت میکند .گــروگ که نمیتواند
چنیــن ادعایــی را بپذیــرد بــا کمــک گای (رایــان رینولدز ) کــه در قســمت اول
به جمــع خانــوادهاش پیوســت ،راه مقابله بــا بترمنهــا را در پیــش میگیرد.
چالشهای بین دو خانواده رقیب که در کنار هجــوم حیوانات جنگل به آنها
همراه است ،خط اصلی ماجراهای فیلم را به جلو میبرد.

استقبال گرم

منتقــدان از فیلــم اســتقبال گرمــی کردند و نقدهــای مثبتــی برایش نوشــتند.
ســازندگان فیلــم از آن بهعنــوان ستایشــی از مــادران اســم بردنــد و گفتنــد
داســتان فیلم ،اولین بخش از زندگی مردم عهد کهن و تالششــان برای خلق
یک جامعه را به تصویر میکشــد .بهگفته ســندرز ،داســتان فیلــم پایان دوران
غارنشینی اهالی عصر حجر را به نمایش میگذارد .در حالی که بالکباسترهای
هالیــوودی معمــوال بــا هزینههایــی بــاالی  80و  90میلیــون دالر تهیــه و تولیــد
میشــوند ،ســازندگان کرودها  2تنها  65میلیون دالر صرف ســاخت آن کردند.
ایــن میــزان کم پــول ،چیــزی بــود کــه تعجــب تحلیلگــران اقتصــادی ســینما را
بهدنبال داشــت .چنین رقم متوســط تولیدی بــرای یک فیلم پرســروصدا ،کم
و عجیب به نظر میرســید .تعجبها زمانی بیشتر میشــود که رسانهها از رقم
هزینه  135میلیون دالری برای ســاخت نســخه اصلی یاد میکنند! در این بین،
منابعی از داخل شــرکت دریم ورکز اعالم کردند از آنجا که شخصیتهای فیلم
و فضایی که داســتان در آن اتفاق میافتد قبل از این خلق و طراحی شده بود،
طبیعی است که رقم هزینه تولید قسمتهای بعدی کمتر باشد.

دست تولید

رقم غیرقابل مقایسه

رقــم فــروش دومیــن قســمت کرودهــا را بههیجوجــه نمیتــوان با قســمت
اول آن مقایســه کرد .کووید ـ  19عاملی برای عدم اســتقبال باالی تماشــاگران
از فیلــم بــود و تهیهکنندگا نــش میگوینــد در چنیــن او ضــاع و احــوال
نابســامانی اصــا انتظــار یک فروش بســیار بــاال و چشــمگیر را برای قســمت
دوم نداشــتهاند .اگــر قســمت اول در ســال  2013موفــق بــه فــروش بســیار
خوب جهانــی  587میلیــون دالری شــد (حــدود  190میلیــون دالر از ایــن رقم،
اختصاص به جدول گیشــه نمایش ســینماهای آمریکای شــمالی داشــت)،
دومین قســمت طی ســه هفتــه نمایــش عمومــی در آمر یــکای شــمالی تنها
موفق به کسب  37میلیون دالر شده و بعید به نظر میرسد بتواند این رقم
را به  50میلیون دالر هم برساند.
تماشــاگران ســینما در خــارج از آمر یــکا و بقیــه کشــورهای دنیــا 91 ،میلیــون
دالر صــرف تماشــای فیلــم کردهانــد .بــا توجــه بــه هزینــه پاییــن تولیــد فیلم،

گیشه نمایش

لباس «لوسی» در تن کیدمن

«یک گل سرخ» تقدیم به گیشه نمایش چین

نیکــول کیدمــن بعــد از تجربــه ناموفــق در ایفــای نقــش یــک ســتاره کالســیک تلویزیونــی،
دوبــاره در قالب یکــی از شــخصیتهای مشــهور و محبــوب دهههای گذشــته قــاب کوچک
قــرار میگیــرد .اینبــار او جلوی دوربیــن ســینما ،نقش لوســیل بال ،چهــره افســانهای تاریخ
تلویزیون را بازی میکند .آرون سورکین که این روزها برای درام اجتماعی و ضدتبعیضنژادی
«محاکمــه هفــت شــیکاگویی» شــانس بســیار ز یــادی بــرای دریافــت جایــزه اســکار را دارد،
کارگردانــی فیم تــازه کیدمــن را بهعهــده گرفته اســت .هنــوز نامــی بــرای درام شــر ححالگونه
جدید کیدمن انتخاب نشــده و فعال با نام موقت «لوســی» شــناخته میشــود .نقش مقابل
کیدمــن را خاویر بــاردم اســپانیاییتبار بــازی میکند .او شــخصیت دســی آرناز را زنــده میکند
که همبازی لوســیل بال در مجموعه بســیار موفــق و پربیننده «من لوســی را دوســت دارم»
بــود .این مجموعــه اولینبــار ســال  1951روی آنتــن رفت و تا چهــار فصــل ادامه پیدا کــرد .در
تمــام مدتی کــه مجموعه پخــش میشــد ،ردیــف پربینندهترین مجموعــه ســال تلویزیون را
به خــود اختصــاص داد .فیلمنام ـهای که ســورکین در حــال نگارش
آن اســت ،یــک هفتــه از دوران تولید من لوســی را دوســت دارم
را بــه نمایــش میگــذارد و تماشــاگران را به پشــت صحنه این
مجموعــه میبــرد .طــی این یــک هفتــه لوســی و دســی با یک
بحران جدی روبهرو میشــوند .ایــن بحران بهگونهای اســت
که هــم میتوانــد کارنامــه هنریشــان را بــه چالش کشــانده
و با عــث نا بــودی آن شــود و هــم نقطــه پایا نــی بــر زند گــی
مشتر کشــان با شــد .شــبکه آ مــازون تهیهکننــده
لوســی اســت و به ایــن ترتیــب ،تماشــاگران باید آن
را نــه در ســالنهای ســینماها کــه روی اینترنــت و
بهصورت اســتریم تماشــا کنند .هنوز زمانی برای
شــروع کار فیلمبــرداری و زمــان پخــش لوســی
تعیین نشــده اســت .کیدمــن این روزهــا قرار
اســت مجموعه «نه بیگانــه» شــبکه هولو را
در معرض دیــد عموم قــرار دهد و بــاردم هم
تــازه از بــازی در اکشــن علمــی ـ تخیلــی «دون»
فار غ شده است /.هالیوود ریپورتر

نمایش موفقیتآمیز محصوالت چینی در این کشــور آســیای دور ادامه دارد و یــک کمدی رمانتیک
تــازه ،صدرنشــین جــدول هفتگی نمایــش ســینماهای آن شــده اســت« .یک گل ســرخ کوچــک» در
ســومین هفته اکران عمومی هم توانســت موقعیت خوب خود را حفظ کرده و با فروشــی  12میلیون
دالری ،موفقتریــن فیلــم هفتــه قبــل ســینماهای چیــن باشــد .فــروش کلــی ایــن درام رمانتیــک به
183میلیون دالر رســیده اســت.با آنکــه این فیلم کپــی چینیزبــان درام هالیوودی «بخت پریشــان»
بوده اما اســتقبال تماشــاگران بومــی از آن بســیار خــوب بوده اســت .اهلفن بــا شــگفتی میگویند
نســخه هالیوودی یــک کار بســیار معمولی بوده کــه موفقیــت چندانی هــم در جدول گیشــه آمریکا
نداشــته و باعــث تعجب اســت که نســخه چینیزبــان آن توانســته بــه موفقیــت باالیی دســت پیدا
نکــه بالیــوود هم مدتــی قبل ایــن درام هالیــوودی را بانــام «دل بیچــاره» دوبارهســازی
کنــد .جالب ای 
کرد که مرموم سوشــانت ســینگ راجپوت ،نقش اصلــی آن را به عهده داشــت .از قــرار معلوم ،بخت
پریشــان طرفداران ز یــادی در بیــن هنرمنــدان آســیایی دارد و احتماال بایــد منتظر تولید نســخههای
کرهای و ژاپنــی آنهم بود .داســتان فیلم درباره دو جوان اســت که به بیماری ســرطان مبتال هســتند
و میکوشــند روزهای باقیمانده زندگیشــان را به برآورده کردن رویاهایشــان اختصاص دهند .تبلیغ
شــفاهی تماشــاگران از عوامل موفقیت باالی مالــی آن بوده اســت .کمپانی فوکس قرن بیســتم که
نســخه هالیوودی را در ســال  2014تولید کرد ،در کار ســاخت نســخه چینی هم مشــارکت داشــت اما
با شــروع کار فیلمبرداری ،مدیران فوکس از این پروژه کنارهگیری کردند .هانیان 37ســاله ،کارگردان
فیلم و جکسونیی ،بازیگر اصلی آن هستند.این هنرمند جوان که محبوبیت باالیی در بین جوانان
کشــورش دارد ،از دنیــای موســیقی راهی عالم ســینما شــده اســت .تــا امروز یــک گل ســرخ کوچک،
پرفروشترین محصول صنعت سینما در سال  2021بوده است /.باکس آفیس

تحلیلگــران ســینمایی از آن بهعنــوان فیلمــی موفــق بــرای تهیهکنندگانش
یاد میکنند.
اهل فن به موضوع جالبــی در رابطه بــا افتتاحیه کرودها  2اشــاره میکنند :در
حالی که فروش ســه روز اول فیلم در آمریکای شــمالی نزدیک  10میلیون دالر
شد ،تماشاگران چینی در ســه روز نخســت اکران عمومی فیلم در این کشور
آســیایی ،حــدود  20میلیــون دالر پرداخت کردنــد! عموم منتقدان ســینمایی
هم شــخصیتپردازیهای فیلم و فیلمنامهاش را تحسین کردند .همه آنها
هم بــا تاکید بــر وجه خانوادگــی فیلــم ،روی اهمیتی که داســتان بــر موقعیت
مادر و مادربزرگ دارد مانور دادند.
کرودهــا  2تــا بــه امــروز ،طوالنیتریــن قســمت دومــی انیمیشــنی اســت کــه
دریمورکز تولید کرده اســت .بیــن تولید دو قســمت اول و دوم ،یــک وقفه و
فاصله  7/5ســاله وجود داشــت .ایــن فیلم صدمیــن کار ســینمایی کارنامه
نیکالس کیج است.

ادبیات و سینما

ماجراجوییهای نوجوانانه افلک
داستان پرخواننده و بسیار موفق شانون مسنجر «محافظ شهرهای گمشده» که مورد پسند بن
افلک قــرار گرفته ،توســط او تهیه و بهصــورت فیلمی ســینمایی درمیآید .او بهعنــوان کارگردان هم
پشــت دوربین این نســخه ســینمایی قرار خواهد گرفت .افلک در کار نگارش فیلمنامه اقتباســی
محافظ شــهرهای گمشــده هم همکاری دارد .ایــن فیلم برای شــرکت والتدیزنی تولید میشــود.
این اولینبار اســت که افلک برای کارگردانی درامی فانتزی پیشــقدم میشود .ســاختههای قبلی او
بیشتر حال و هوایی اجتماعی داشــتند و در کنار تحسین منتقدان ســینمایی فروش خوبی را هم
در جدول گیشــه نمایش تجربه کردند .کتاب چند جلدی مســنجر تا به حال به چنــد زبان زنده دنیا
ترجمه شــده و ازجمله آثار موفق ادبی در قلمرو کارهای فانتزی به حساب میآید .شخصیت اصلی
داســتان ایــن مجموعه کتــاب دختری  12ســاله بــه نام ســوفی اســت .او از قــدرت تلهپاتــی برخوردار
اســت و بهزودی متوجه میشــود کــه بهدلیل داشــتن چنین قدرتی ،اصال انســان نیســت .ســوفی
از دنیــای دیگــری راهی زمین شــده و وظیفــه دارد بــا کمک قدرت خــود ،به یــاری مردم زمیــن بیاید و
علیــه موجوداتــی مبــارزه کند کــه بهدنبال نابودی بشــر هســتند .مســنجر
ماجراجوییهای ســوفی را در هشــت جلد کتاب منتشــر کرده اســت.
نهمیــن جلــد کتــاب هــم ب ـهزودی روی پیشــخوان کتابفروش ـیها
قرار خواهــد گرفت تا بــه امــروز بیــش از  2/5میلیون نســخه از این
مجموعــه کتــاب به فــروش رســیده اســت .موفقیــت بــاالی مالی و
ادبی ایــن مجموعه کتــاب ،افلــک و مدیران والــت دیزنــی را به این
نتیجه رســانده که تولید نســخهای ســینمایی از این
ماجراجوییهــا میتوانــد باعــث خلــق مجموعــه
فیلمی پرفروش شــود .با توجه به داستان فیلم
و محوریت یک شخصیت نوجوان ،بعید به نظر
میرســد افلک بهعنــوان بازیگــر هم بــا محافظ
شــهرهای گمشــده همــکاری داشــته باشــد.
تدارکات تولید این اکشن فانتزی ماجراجویانه
آغاز شــده و به احتمال زیاد ،کلیــد فیلمبرداری
آن در فصل پاییز آینده زده میشــود.این فیلم
قــرار اســت بــرای نمایــش عمومــی در اواســط
فصل تابستان  2022آماده شود /.ورایتی

