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«آکلس» مارشال ایالتی
جنســن آ کلــس بعــد از چنــد ســال تمرکــز روی مجموعــه پربیننــده دلهــرهآور و
فانتزی«سوپرنچرال» ،خودش را آماده بازی در فیلم سینمایی «راست» میکند.
بهجــز او بازیگرانــی چــون آ لــک بالدویــن ،فرانســیس فیشــر و تراویــس فیمــل
هــم در ایــن درام تاریخــی حضــور دارنــد .جوئــل ســوزا ،کارگردانــی ایــن وســترن

سینمای جهان

هیجا نانگیــز را بهعهــده دارد .فیلمنا مــه فیلــم تو ســط او و بالدو یــن نو شــته
شــده اســت .خــط اصلــی داســتان فیلــم درارتبــاط بــا «هارلنــد راســت» شورشــی
بدنــام غــرب وحشــی اســت کــه گروهــی از شــکارچیان انســان را اجیــر میکنــد تــا
لــوکاس ،نــوه  13ســالهاش را از زندانــی در کانــزاس نجــات دهــد .لــوکاس متهم به

قتــل شــده و قــرار اســت خیلــی زود محاکمــه شــود امــا بــرای نجــات لــوکاس ،باید
مارشال ایالتی وود هلم از سر راه برداشته شود.
آکلس نقش این مارشال نظامی را بهعهده دارد .شبکه آمازون تهیهکننده راست
است /.ددالین

مکث

«ویز » موفق در حل معادالت مرموز

از آدامز زنده تا کارتون

جمع خانواده آدامز
در یک سفر جادهای با
ماجراجوییهایی شیرین
روبهرو میشوند

صنعت ســینما در دهه  90میالدی دســت بــه بازســازی خانواده آدامز زد .نســخه ســینمایی
با نگاهی به داســتان و ماجراهای نســخه تلویزیونــی محبوب ســال  1964در دســتور کار قرار
گرفت .بری ســوننفیلد در ســال  1991اولین قسمت نســخه زنده ســینمایی خانواده آدامز را
کارگردانی کــرد آنجلیکا هیوســتن ،رائــول خولیا و کریســتوفر لوید در ســه نقــش اصلی فیلم
بازی کردند.
اســتقبال بســیار خوب تماشــاگران فروش  192میلیــون دالری برای فیلــم را به ارمغــان آورد.
هزینههای تولید فیلم حدود  30میلیون دالر شده بود .ســوننفیلد با همکاری عوامل تولید
این فیلم بالفاصله به سراغ ساخت قســمت دوم آن رفت .این فیلم با همان گروه بازیگران
قسمت اول ،سال  1993روی پرده ســینماها رفت اما هزینه  47میلیون دالری فیلم از سوی
تماشــاگران با فروشــی  48میلیــون دالری جواب گرفــت! این رقــم پايین فروش ،ســازندگان
خانواده آدامزها را متقاعد کرد که برای مدت زمانی طوالنی به سراغ این خانواده و داستانها
و ماجراجوییهایشان نروند!

هنــری برادبیــر  ،ســازنده «انــوال هلمــز » بــرای
کارگردانــی «در بعــد از ظهــری مرطــوب» دعوت به
همــکاری شــده اســت .ریچــل ویــز  ،بازیگــر
انگلیس ـیتبار ســینما ،نقــش اصلــی ایــن درام
تعلیقــی هیجانانگیــز را بــازی خواهــد کــرد.
فیلمنامه اقتباسی فیلم براساس داستان سال
 1961مــارک مــک شــین بــه همیــن نــام نوشــته
میشــود .جک تــرون این روزهــا در حــال نگارش
بخــش پایانــی فیلمنامــه اســت .داســتان فیلــم
درباره زنی اســت که متقاعد شــده همســرش در
کار ربــودن کودکی دســت داشــته و بــه پلیس در
حــل ایــن ماجــرا کمــک میکنــد امــا ب ـهزودی
مشــخص میشــود جــان هــر دوی آنهــا در خطــر
اســت .تواناییهــای زن در حــل معــادالت مرموز
میتواند بــه یاری ایــن دو بیاید تــا از این مخمصه
بگریزند .این اولینبار نیست که در بعدازظهری
مرطوب تبدیل به فیلمی سینمایی میشود .سر
ریچارد آ تــن بــورو ،فیلمســاز مولف انگلیســی در
ســال  1964فیلمی ســینمایی براســاس داستان
مک شین کارگردانی کرد /.ان ام آی

دومین قسمت انیمیشن «خانواده آدامز  »2چه بازخوردی میان مخاطبان داشته است؟

ترسناکهای دوستداشتنی

معموال برخی از فیلمهای ســینمایی دارای جذابیتهای زیادی هســتند که صنعت ســینما تصمیم به دوبارهســازی آنها میگیرد.

البته ســنت دوبارهســازی محصوالت قدیمی و نســبتا قدیمی و بازســازی امروزی آنها مدتی اســت که به یک رویه معمول کمپانیهای
بزرگ فیلمســازی درآمده و برای خودش بروبیایی بــهراه انداخته اســت .تولید این فیلمها بهنوعــی از مصونیت برخوردارنــد .از آنجا که
نسخههای اصلی این محصوالت با اقبال عمومی روبهرو شده و تماشــاگران زمان نمایش عمومیشان استقبال خوب و باالیی از آنها
کیکاووس زیاری

فینچر مستند میسازد

جامجم

کردهانــد ،ســازندگان نســخههای جدیــد ایــن اطمینان خاطــر را دارنــد که ایــن خاطره خــوش جمعــی ،امــکان آنرا فراهــم میکنــد که از
نســخههای جدید هم اســتقبال خوبی بهعمل بیاید .اما همیشــه چنین اتفاقــی نمیافتد و موفقیــت باالی مالی و انتقــادی یک فیلم
قدیمی ،الزاما به معنی موفقیت باالی نســخه جدید و دوبارهسازی شده آن نیست .منتقدان میگویند ســازندگان نسخههای جدید
محصوالت پرفروش قدیمی باید این نکته مهم را بهخاطر داشته باشند که داســتان و حال و هوای نسخههای جدید باید بهروز شده

باشد و برمبنای مقتضیات روز تهیه و تولید شود.

برخــاف تمــام فیلمهــا و کارهایــی کــه رســانهها
بهعنوان اثر بعدی دیوید فینچر معرفی کردهاند،
او در تــدارک ســاخت مجموعهای مســتند بــا نام
«وویر» است .محور اصلی این مستند ستایشی
از ســینما و تولیــدات آن در دهههــای گذشــته
اســت .فینچر که خودش را عاشــق تاریخ سینما
معرفی کرده ،با ســاخت وویر بهدنبال قدردانی از
هنــر مــورد عالق ـهاش اســت .نکتــه جالــب ایــن
مجموعــه ،اختصــاص بخــش مهمــی از آن بــه
وضعیــت ســینما در دوران کروناســت .شــبکه
نتفلیکس کــه طی دو ســال گذشــته قرار بــود دو
فیلــم ســینمایی بــا فینچــر کار کنــد ،تهیهکننــده
مســتند وویــر اســت امــا کســی نمیدانــد ایــن
مجموعه در چند قســمت تولید میشود و زمان
پخش اســتریم آن چه زمانی اســت .فینچر قصد
داشــت اکشــن جنایتکارانه و دلهــرهآوری بــه نام
«قاتــل» را جلــوی دوربین ببــرد اما ظاهرا ســاخت
ایــن فیلــم هــم بــه دورانــی بعــد از پایــان کار وویر
منتقل شــده اســت .فیلمنامه این فیلم را آندرو
کویــن والکــر نوشــته کــه در کارنام ـهاش فيلــم
«هفت» را دارد /.اسکریناینترنشنال

صداپیشههای
فیلم نامهایی آشنا
همچون شارلیز
ترون ،اسکار
ایزاک ،کلویی
گریسمورتز ،نیک
کرول ،واالس
شاون ،اسنوپ
داگ ،بت میلر و
بیل هایدر هستند

با چنین پسزمینهای ،تماشاگران سینما با
دو م ـیــن قسمت مجموعه ا کـشــن فــا نـتــزی و
خــانــوادگــی «خــانــواده آدام ــز» روبـ ـهرو شــدهانــد.
ا یــن فیلم دنباله فیلمی ا ســت کــه ســال 2019
ســاخ ـتــه و ب ــا اس ـت ـق ـبــال خـ ــوب ت ـمــاشــاگــران
روب ـهرو شد .البته خود فیلم و هر دو قسمت
اول و دوم آن ،نسخه دو ب ــار هس ــازی ش ــده و
کــارتــو نــی محصول موفقی ا ســت کــه در دهه
 90م ـیــادی بــه دی ــدار م ــردم آمــد و بــا داسـتــان
و شخصیتهای بــد یــع و غـیــر مـتـعــارف خــود،
موفقیت فــراوا نــی کسب ک ــرد .قسمت دوم
کارتون خانواده آدامز را تیم دونفره گرگ تیرنان
و کنراد ورنون کارگردانی کردهاند .دان هرناندز
که اصلیتی التینیتبار دارد ،فیلمنامه کمدی
سیاه و سوپرنچرال فیلم را نوشته و منتقدان
از آن بهعنوان اثری جادهای اسم میبرند .البته

این فیلمنامه براساس شخصیتهای خلق
شده توسط چارلز آدامز نوشته شده است .در
حقیقت تمام شخصیتهای اصلی فیلم وام
گرفته از داسـتــان کمیک و مــصــوری اســت که
چارلز آدامز چند دهه قبل خلق کرد.
ص ــداپـ ـیـ ـشـ ـهه ــای فــیــل ــم نـ ــا مهـ ــایـ ــی آش ـنــا
همچون شارلیز تــرون ،اسکار ا ی ــزاک ،کلویی
گــر ی ـسمــورتــز ،ن ـیــک ک ـ ــرول ،واالس ش ــاون،
اسنوپ داگ ،بت میلر و بیل هایدر هستند.
سینماهای آمــر یـکــای شمالی خــانــواده آدامــز
 2را اول اکتبر روی پــرده سینماها فرستادند
و پخش جهانی آن در روز هشتم همین ماه
ب ــود .امــا ایــن کـمــدی اکـشــن فانتزی همزمان
بــا نمایش عمومی در ســا لـنهــای سینماها،
پخش اسـتــر یــم هــم داش ــت .بـیـمــاری کــرونــا و
ادامـ ــه آن ،از ی ـکســو زم ــان نـمــایــش عمومی

«بری»
جلو و پشت دوربین

از فیلمنامه تا کارگردانی

کلــی مارســل ،نویســنده فیلمنامــه «ونــوم »2
ب ـهزودی اولیــن فیلــم ســینماییاش در مقــام
کارگــردان را جلــوی دوربیــن میبــرد .ایــن فیلــم
«فریمــن» نــام دارد و نقــش اصلــی آن را لوئیــس
پارتر یــج بــازی خواهــد کــرد .مارســل فیلمنامــه
اقتباسی اولین ساخته سینماییاش را با نگاهی
به کتاب سه جلدی کلر مک فال مینویسد .خود
این کتاب بــا نگاهی بــه متولــوژی یونان باســتان
نوشــته شــده اســت .داســتان کتــاب زندگــی و
فعالیتهای تریســتان (پارتریج) را دنبال میکند
که جوانی مرموز اســت و بــا دنیــای ارواح در ارتباط
است .بعد از تصادف یک قطار در اسکاتلند ،او با
دیلون مالقات میکند که میخواهد سرنوشتش
را در دســتان خودش بگیــرد .تالش تریســتا برای
محافظــت از دیلــون ،ســفر آنهــا را بــه مبــارزهای
خطرنــاک تبدیــل میکنــد .شــرکت مســتقل
فیلمسازی لجندری پیکچرز ،تهیهکننده فریمن
است و هنوز زمانی برای شروع کار فیلمبرداری آن
تعیین نشده اســت .پارتریج در «انوال هلمز» بازی
داشت و قرار است در قســمت دوم آن هم ایفای
نقشکند/.اسکریناینترنشنال

نگاه

ها لــی بــری کــه ا یــن روز هــا در مقــام بازیگــر از
موفقیــت چندا نــی برخــوردار نیســت ،اولیــن
فیلم ســینمایی خــود در مقــام کارگــردان را آماده
نمایــش کــرده اســت .ایــن درام ورزشــی اکشــن
و تعلیقــی ،بــا نــام «کبــود شــده» روی پــرده
ســینماها م ـیرود .نــام فیلم اشــارهای بــه زخمها
و کبود یهــای شــخصیت محــوری دا ســتان
فیلــم ا ســت کــه در ر شــته مش ـتزنی فعالیــت
دارد .در ایــن داســتان ،بــری در قالب ورزشــکاری
بــه نام جکــی ظاهــر میشــود کــه از راه مســابقات
مش ـتزنی گــذران زند گــی میکنــد .او کــه در
هنر هــای رز مــی تخصــص باال یــی دارد ،حســرت
موفقیتها یــی را در دل دارد کــه هیچو قــت
کســب نکــرد .جکــی بــه پیشــنهاد نامــزد و مدیــر
برنام ـهاش دســی (آدان مانتــو) ،قبــول میکنــد
در مبــارز های ســخت شــرکت کنــد ا مــا او بــرای
رســیدن بــه رســتگاری راه درازی در پیــش دارد و
رویارویی با پســر کوچکش که در زمــان طفولیت
رهايش کرده ،آزمون تازهای را برایش رقم میزند.
شــبکه نتفلیکــس کبــود شــده را  24نوامبــر در
تعداد محــدودی ســالن ســینما اکــران میکند تا
شــانس حضور در رقابتهای اســکاری را داشته
با شــد .پخــش اینترنتــی جها نــی فیلــم هــم در
همین روز است /.گاردین

فیلم را بــه عـقــب ا نــدا خــت و از س ــوی د یـگــر ،
تهیهکنندگانش را مجبور به پخش همزمان
ا یـنـتــر نـتــی آن کـ ــرد .مـنـتـقــدان سینمایی
بهشدت فیلم را پسندیده و نقدهای
مثبت ز یـ ــادی بــرا یــش نوشتند.
ا مـ ـ ــا ف ـ ـ ــروش آن در ج ـ ــدول
گ ـی ـشــه ن ـمــا یــش آن چ ـیــزی
نـ ــبـ ــود ک ـ ــه س ــازن ــدگ ــان ــش
م ـ دن ـظــر داشـ ـتـ ـن ــد .ان ـت ـظــار
تهیهکنندگان فیلم فروشی
بسیار باالتر از رقم  41میلیون
دالر ب ــود .تحلیلگران ا قـتـصــادی
سینما گناه فروش پايین فیلم را به
گردن کووید 19 -و دوری تماشاگران
و جمع خــانــواد ههــا از سالنهای
تاریک نمایش انداختند.

«اونچای» باچان در نپال

اواسط اکتبر  2019و کمی بعد از موفقیت خوب
مــالــی و ان ـت ـقــادی قسمت اول ای ــن کــارتــون،
خبر تولید قسمت دوم آن ا ع ــام شــد .اکثر
بازیگرانی که صداهایشان را به شخصیتهای
کارتونی فیلم قرض داده بودند ،برای همکاری
با دومین قسمت به استودیوی ضبط صدا
برگشتند.
کـمـپــانــی یــونــیــورســال تــهــیـهکــنــنــده فــیــلــم به
تـمــا شــا گــران قــول فیلمی بهتر و جــذا بتــر از
ق ـس ـمــت اول را داده ب ـ ــود .مــنــتــقــدان هم
نوشتند که مدیران کمپانی به قول خودشان
بـهخــوبــی عمل ک ــردهان ــد .بــا ایــن ح ــال ،آنــهــا از
کمبود شو خطبعی در قسمت ت ــازه گفتند.
رقـ ــیـ ــب خـ ــانـ ــواده
آدام ــز 2در جــدول
گ ـیــشــه نــمــایــش
س ـ ـی ـ ـن ـ ـمـ ــاهـ ــای

آمــریــکــای شــمــالــی دوم ــی ــن قــســمــت اکـشــن
علمی -تخیلی و ابرقهرمانانه «ون ــوم» با بازی
تــام هــاردی بــود که با افتتاحیهای  80میلیون
دالری صــدرنــشــیــن جـ ــدول هــفــتــگــی ف ــروش
گیشه نمایش شــد .بــه گفته اهــل فــن ،این
فــیــلــم مــوفــق بــه ج ــذب حــداکــثــر تـمــاشــاگــران
شــد و جــایــی ب ــرای موفقیت خ ــوب خــانــواده
آدامز  2نگذاشت.
در داســتــان فــیــلــم ،مورتیشیا و گــو مــز آدا م ــز
(بــا صــدای تــرون و ای ــزاک) همراه بقیه اعضای
خــانــواده دســت به سفری ج ــادهای میزنند تا
به دیــدار ونــزدی (مــورتــز ) دختر نــوجــوان خود
بروند که قــرار اســت راهــی کالج شــود .امــا سفر
تــعــطــیــات خ ــان ــواده بــا ورود یــک دانشمند
بدطینت بههم میریزد.
دان ــش ــم ــن ــدی کـ ــه بـ ـهدن ــب ــال دســتــی ــاب ــی بــه
فــنــاوریهــای جدید بــرای اقــدامــات ضدبشری
خود است ،به استعدادهای شگرف و درونی
ونـ ــزدی نــیــاز دارد .او بــه دروغ خ ــودش را پــدر
واقعی ونــزدی معرفی میکند و ماجراهایی که
بهدنبال میآید ،خطر از هم پاشیدن خانواده
آدامز را به همراه دارد.
بعد از نمایش عمومی فیلم ،چــیــزی در ب ــاره
تــولــیــد احــتــمــالــی قسمت س ــوم آن شنیده
نشده اســت .اهــل فن میگویند با توجه به
این نکته ،احتمال تولید چنین فیلمی حداقل
در کــوتــاهمــدت مـیــســر نــخــواهــد ش ــد .ظــاهــرا
تهیهکنندگان فیلم که انتظار موفقیت باالی
مــالــی ب ــرای آن داش ـت ـنــد ،از ف ــروش کــم آن در
جدول گیشه نمایش راضی نیستند .به همین
دلیل ظاهرا تا اطــاع ثانوی مجموعه کارتونی
خانواده آدامز به قفسه بایگانی میرود.

نقش عموی مهربان به «افلک» میآید

«اونچای» تازهترین فیلــم آمیتاب باچان در نپــال کلید خورد .تمام صحن ههــای این درام پرتنش
اجتماعــی در لوکیش ـنهای این کشــور همســایه هنــد فیلمبــرداری میشــود .بهجز باچــان ،دو
بازیگر قدیمی بالیــوود بومان ایرانی و آنوپام کر هــم در فیلم بازی دارنــد .پارینیتی چوپرا ،هنرمند
جوان بالیــوودی هم دیگر نقش مهم ایــن درام را بهعهده دارد .در داســتان فیلــم ،پارینیتی یک
راهنمای تور اســت کــه در نپــال زندگــی و کار میکند .زمانــی که باچان و دوســتانش برای ســفری
تفریحی و توریستی به نپال میروند ،شخصیت پارینیتی راهنمای آنها میشود .ماجراهای اصلی
داستان فیلم در سفر توریستی این چهار نفر اتفاق میافتد و درامی پررمز و راز و معمایی را خلق
میکند .ســورج بارجاتیا ،فیلمســاز قدیمی بالیوود کــه چند کار بســیار پرفــروش در کارنامهاش
دارد ،اونچای را براســاس فیلمنامهای از خودش کارگردانی میکند .فیلم در شــرکت فیلمسازی
خود او تولید میشــود .هنوز زمانی برای اکران عمومی اونچای تعیین نشده است .باچان مدتی
قبــل درام تعلیقــی و دلهــرهآور «چهــره» را روی پــرده ســینماهای هند داشــت .این فیلم شــاهد
شکست سخت تجاری در جدول گیشه نمایش سینماها بود /.بالیوودهنگاما
بــن افلــک از تجربه همــکاری جدیــدش با جــورج کلونــی در مقام کارگــردان «بــار تندر»
بســیار راضــی بهنظــر میرســد .فیلمنامــه ایــن درام پرتنــش خانوادگــی بــا پسزمینــه
عمیق اجتماعی ،با نگاهی به کتاب خاطرات جی آر مورینگر نوشــته شــده اســت .این
فیلمنامــه را ویلیــام موهانان نوشــته اســت .داســتان فیلم دربــاره جــی آر و عمویش
چارلــی اســت .نقــش عمــو را بــن افلــک بــازی کــرده اســت .او مغــازهای دارد کــه در آن
گذران زندگی میکند و از نظر معنوی تاثیر بســیار زیادی روی جــی آر دارد که پدرش را از
دســت داده اســت .برای جی آر ،عمو چارلی حکم پدری را دارد که او هیچوقت نداشته
و میخواهــد در بزرگســالی مغــازه او را اداره کــرده و بگردانــد .نقــش دوران کودکــی و
جوانی جی آر توســط دانیــل رانیری و تای شــریدن بازی شــده اســت .بار تنــدر در تاریخ
17دســامبر نمایش محدودی در حدود  50ســالن سینما خواهد داشــت و یک هفته
بعد از آن اکران عمومی گســتردهاش در آمریکای شــمالی آغاز میشــود .آمازون پرایم
این درام خانوادگی را در تاریخ  17ژانویه بهصوت اینترنتی پخش میکند /.ددالین

چاقوکشی تازه در «جیغ» جدید
یک دهه بعد از اکــران عمومی «جیــغ  ،»4قاتل زنجیــرهای نقابپــوش همراه با
گروه بازیگران قســمت اول ایــن مجموعه ترســناک و دلهــرهآور پرفروش روی
پرده سینماها برمیگردد تا یک چاقوکشی تازه به راه بیندازد .تاریخ  14ژانویه به
عنوان زمــان نمایش عمومی فیلم (که بهســادگی با نام «جیغ» اکران میشــود)
انتخاب شده است .البته داســتان فیلم دنبالهای بر قسمتهای قبلی است.
اما سازندگان آن حاضر نشــدهاند از عنوان جیغ  5برای آن استفاده کنند .شهر
آرام وودز که مدتی است در آرامش بهســر می برد ،با بازگشت قاتل نقابپوش
دوباره در وحشــت فرو میرود .نســل تازهای در وودز زندگی میکنــد و قربانیان

احتمالــی ،نگــران از دســت دادن جانشــان هســتند .قاتــل
جدید چه نســبتی با قاتل قدیمی در قســمتهای پیشین
فیلــم دارد؟ نیــو کمپــل ،کارتنــی کاکــس و دیوید آرکت ســه
بازیگــر محــوری قســمتهای قبلــی در کنارچنــد بازیگر
تــازهوارد ماجراجوییهــای قســمت پنجــم را خلــق
میکنند .تیــم دو نفره مــت بتینلی اولپیــن و تیلور
جیلــت وظیفــه کارگردا نــی جیــغ تــازه را انجــام
دادهاند /.موویز

