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گشتي
در دنياي
سينما

جان بويهگا (چپ) در صحنهاي از فيلم «جنگ ستارگان :آخرين جداي»

مشخصات
فيلم

Premiere

«اوکجا» کـــه در فســـتیوال اخیر کن فرانســـه در
بخش مســـابقه بـــه نمایـــش درآمـــد و از اواخر
فیلم هفته
تابستان امسال در ســـطح جهان اکران عمومی
میشـــود ،ترکیبی از فیلمهای نیمـــه هیوالیی،
وصال روحانـي
کمدی معنادار و اســـتعارهها و نشانههای مبهم
فرهنگی اســـت و اگر بخواهیـــم توصیفمان را
از این فیلم جمع و جورتـــر و صریحتر کنیم ،آن
را بایـــد یک کار علمی -تخیلـــی غریب بنامیم .فـــراز و فرودهای متعدد
فیلم و دیالوگهایی که گاه در خدمت موضوع نیستند ،از تمرکز بر فیلم
میکاهند ولی همان طور که کارهای ســـاینس فیکشن قبلی بونگ جون
هو ،سینماگر مجرب کره جنوبی شامل «میزبان» و «شکافنده برفها»
از اخاللهایی تقریباً مشـــابه لطمهای کالن ندیده و چه توســـط منتقدان
و چه به وســـیله مردم با دیدی مثبت مشاهده شـــده بودند ،این یکی نیز
میتواند مسافر مســـیری مثبت باشد و در گیشـــهها موفق عمل کند و تا
آنجا که به نظر منتقدان مربوط میشـــود ،آنها چه در کن و چه در ســـایر
نقاط محل پخـــش امتحانی این فیلم بر آن مهر تأیید زده و ابتکارات این
سینماگر شرق آسیایی را ستودهاند.

سینمای جـهان

نمايي از «اوكجا» ،فيلم علمي -تخيلي و پرماجراي تازه «بونگ جون هو» كرهاي

 ëëعنوان:اوکجا
 ëëژانر:علمی-تخیلیوحادثهای
ëëمحصول:کرهجنوبی،امریکاوبریتانیا

 ëëسناریستوکارگردان:بونگجونهو
ëëمدیرفیلمبرداری:داریوشخنجی
 ëëمدیرجلوههایبصری:اریکدیبور

 ëëمدت 118:دقیقه
 ëëبازیگران :تیلدا سویینتون ،جیک جیلنهال،
پلدانو،آنسئوهیونوجانکارلواسپوزیتو.

حسن فرامرزی

درباره «اوکجا» ،فیلمی علمی -تخیلی ساخته بونگ جون هو کرهای

دردسرهای یک دوستی عجیب و غریب

ëëشایدطوالنینشوداما...
محســـنات «اوکجا» به مـــوارد دیگری
هم مربوط میشـــود و از آن قبیل اســـت
جلوههـــای بصـــری هنرمندانـــهای کـــه
محصـــول تـــاش و ذوق اریـــک دیبـــور
هلندی با پیشینه فتح جایزه اسکار است
و همچنین فیلمبـــرداری پاناویژن متکی
بـــر تصاویـــر دیجیتـــال داریـــوش خنجی
ایرانیتبار که برای سینماگران مشهورتری
مثـــل دیوید فینچـــر ،میشـــائیل هاینک ه و
البتـــه وودی آلـــن طی  25ســـال اخیر کار
کرده است .شـــاید دوران پخش «اوکجا»
در ســـالنهای ســـینما در امریـــکا و اروپـــا
طوالنـــی مدت نشـــود ولی این به ســـبب
طبایع مختلف و طـــرز فکرهای متفاوت
بونگ جون هو است و نه لزوماً سایر موارد
و دســـتاوردهای «اوکجا» کـــه به حد قابل

توجهی میرسد و چشمها را میگیرد.
ëëتنهادوستیکانسانتنها
بـــا اینکـــه امثـــال تیلـــدا ســـوبینتون
اســـکاتلندی و کهنـــهکار و جیک جیلنهال
و پـــل دانوی امریکایی و تـــازه اوج گرفته در
این فیلم شرکت دارند ،کاراکتر مرکزی یک
دختر 14ساله کرهای به نام «میجا» با بازی
آن ســـئو هیون اســـت .او را در صحنههای
اولیه فیلـــم در حالی مییابیـــم که همراه
پدربزرگش در مزرعهای واقع در گوشـــهای
از چین و در دشـــتهایی که ویژه کشاورزی
و کاشت محصوالت متفاوت است ،روزگار
میگذرانـــد .در آن تنهایی محســـوس و در
شـــرایطی که ساکنان و کشـــاورزان منطقه
اندکانـــد و هـــر یـــک در فاصلـــهای بعید
نسبتبهیکدیگرمستقرهستند،میجاتنها
موجودی را که برای دوســـتی مییابد ،یک

اسکات و تمام دنیاهای «بیگانه»

ريدلي اسكات (چپ) به يكي از بازيگران در فيلم «بيگانه :عهد» فرمان میدهد

جان لوگان (فیلمنامهنویس «ســـقوط آســـمان» ،یکی از فیلمهای 24گانه جیمز
باند) سناریوی قسمت بعدی را نوشته و به من داده و تصمیم اولیهام این است که
بعد از ساختن دو فیلم دیگری که اینک در دست تکوین دارم (با نامهای «تمامی
پول جهان» و «کارتل») به سراغ آن بروم و این کار در کمتر از یک سال آینده انجام
خواهد شد و در آن صورت فیلم را در سال  2019اکران خواهیم کرد ،اما فیلمسازی
پروسه غریبی است؛ گاه ناگهان سوژهای الزامی و چیزی که در یک لحظه به آن دل
باختهاید ،از راه میرسد و باید ابتدا آن را رتق و فتق کنید و فرانچیزها و فیلمهای
دنبالهای و پرسابقه زبان و قواعد مخصوص به خود را دارند» .آنچه قطعی است،
اینکه نام فیلم بعدی «بیگانه» را «بیگانه :بیداری» گذاشتهاند و تصور میرود که
اســـکات و لوگان طی آن حوادث و کاراکترها را به نقطهای برســـانند که شروعی بر
ن «»Prequelها را به پایان برساند.
«بیگانه» اوریژینال باشد و ای 
منبعNewYorker:

خوک درشت جثه اســـت که از طرق ویژه
ژنتیک و فرآیندهای مدرن پزشـــکی تولید
شـــده و چون نه یک حیوان کامالً طبیعی
بلکه موجـــودی چند شـــکلی و محصول
فرآیندهای مصنوعی است ،آنقدرها هم
خوک نشـــان نمیدهد و واقعیت وجودی
او هر چه باشـــد ،میجا او را «اوکجا» نامیده
است .میجا از این دوستی و مصاحبت(!)
لذت میبـــرد و به همین دنیـــای محدود
راضی اســـت اما کار و وضع او زمانی به هم
میخورد که لوســـی میراندو (تیلدا سویین
تون) خالق ســـلولی و فیزیکی اوکجا ،وی را
همراه با خود به سفری تبلیغاتی در سئول
میبرد تا در آنجا با مقاصدی تبلیغاتی ،از
ویبهرهگیردوازاینطریقضررهایناشی
از برخی مانورهای حرفهای منفی و امور و
انتخابهای توأم با شکســـت کمپانیاش

را جبران کند .این البته ظاهر قضیه اســـت
و بونگ جون هو در ســـکانسهای بعدی
فیلمـــش میگوید کـــه میرانـــدو زرنگتر
و بدطینتتـــر از آن اســـت کـــه بـــه چنین
انگیزههایی اکتفا کند و برخی مقاصد تیره
و منفی دیگر را نیز در ارتباط با اوکجا و این
سفر خاص در سرش میپروراند.
ëëموفقیتسویینتون،ناکامیجیلنهال
تیلـ ــدا سـ ــویینتون در دومیـ ــن
همکاریاش بـ ــا بونگ جون هـ ــو ،یک بار
دیگر نقشـ ــی کلیـ ــدی را به نحوی احسـ ــن
ایفا میکند و ترکیبـ ــی جالب از یک رئیس
سـ ــودجو و بیرحم و در عین حال سرشـ ــار
از نگرانیها و بیم از خویشـ ــتن اسـ ــت و در
اعماق روحش تالطمهای بسیاری وجود
دارد .در نقطـ ــه مقابـ ــل جیـ ــک جیلنهال
متخصص نقشهـ ــای دراماتیک در یک

در جستوجوی محتوای «آخرین جدای»
از حاال همگان منتظرند قســـمت هشـــتم ســـری فیلمهای فضایی و فانتزی
«جنگ ســـتارگان» را که اواخر آذرماه امسال اکران میشود و «آخرین جدای»
نـــام دارد ،ببیننـــد و از محتـــوای فیلم و خط داســـتانی آن مطلع شـــوند ولی
هرچـــه هســـت ،کاراکترهای موســـوم به فین و پو کـــه با فیلم هفتم و توســـط
جیجی ابرامز ،کارگردان آن فیلم به جمع شـــخصیتهای قصه پیوستند ،در
قسمت هشتم نیز حاضرند و بخشی از اتفاقات اصلی بر سر آنها نازل میشود.
جان بویهگای سیاهپوســـت که با فرو رفتن در قالب فین یک شبه ره صد ساله
رفته و به شـــهرت فراوانی رســـیده اســـت ،درباره جایگاه خودش و پو (با بازی
اسکار ایزاک) در قسمت هشـــتم که با کارگردانی رایان جانسون جوان ساخته
شده اســـت ،میگوید :فرقی با قسمت هفتم ندارد و دوستی ما مثل آن فیلم
در قســـمت هشتم نیز برقرار است .سازندگان این سری فیلمها میخواهند از
این پس روی این وجوه استار وارز بیشتر کار کنند.

فقط یک صندلی «پُر» برای فیلم شیا البوف

نقـ ــش سـ ــبک و مالیـ ــم و دارای حـ ــرکات
عامهپسندانه ،یکی از ناکامیهای معدود
سـ ــالهای اخیـ ــرش را تجربـ ــه میکنـ ــد و
تماشاگران را به این باور میرساند که کاش
درنقشدستیارکاراکترسویینتونکهآدمی
گیج و دچار مشکل اسـ ــتفاده از مشروبات
الکلی است ،فرو نمیرفت .او در این فیلم
جانی ویل فاکس اسـ ــت که در گذشته یک
برنامه تلویزیونی راجع به حیوانات مستقر
در باغهای وحش و روحیات آنها داشت اما
از آنجا که این نقش و مشـ ــتقات آن چیزی
از تبار کمدی موسـ ــوم به اسکروبال است،
جیلنهال که در سالهای اخیر با فیلمهای
دراماتیـ ــک «خزنده شـ ــب» و «اورسـ ــت»
به قله بازیگری در هالیوود نزدیک شـ ــده،
اینبار از هدف و مکان در نظر گرفته شـ ــده
برای او دور میماند.

ëëصحنههایناب
به واقـ ــع جالب بـ ــودن «اوکجـ ــا» نه به
خاطر نقش مخدوش شده جیلنهال بلکه
به سـ ــبب توفیق «آن سئو هیون» کرهای در
بـ ــرآورده کردن ملزومـ ــات و وظایف نقش
خـ ــود با وجـ ــود تمامـ ــی جوانیاش اسـ ــت
و بـ ــا همـ ــت وی ،رویکرد میجا به مشـ ــتی
طرفـ ــداران ظاهـ ــری حقوق حیوانـ ــات به
سـ ــرکردگی مردی به نـ ــام جی (پـ ــل دانو)
برای نجات دادن دوسـ ــت غریب و حیوان
مصنوعی محبوبش یعنـ ــی اوکجا به یکی
از مهمترین قسمتهای این فیلم تبدیل
میشـ ــود .صحنه ناب مربوط به تعقیب و
گریز خیابانی اعضـ ــای انجمن حمایت از
حیواناتکهمردیبهنامکی(استیونیئون)
هم از اعضای تأثیرگذار آن اسـ ــت ،از نقاط
اوج این فیلم به شمار میآید.

فیلم جدید شیا البوف ،هنرپیشـــه جوان امریکایی که «»Man Down
نامداردودربارهیکسربازرنجورامریکاییبازگشتهازجنگافغانستان
است،هفتهپیشدربریتانیارکوردمنفیایرادرزمینهفروشواستقبال
مردمی به جا گذاشـــت که شـــاید حاال حاالها تکرار نشود .این فیلم در
روز اول اکرانش در این کشـــور «سینمادوســـت» و صاحب پیشـــینه در
هنر فیلمســـازی چنان بیرونق ماند که در کل روز فقط یک بلیت آن
به فروش رســـید .البته باید متذکر شد که برای هفته اول اکران محدود
« »Man Downفقط یک تاالر در شـــهر لندن در نظر گرفته و مقرر شد
که در هفتههای دوم و سوم این سالنها در سطح لندن و سایر شهرهای
عمده انگلیس به بیش از  300بســـط یابد و با وجود این ،پرشدن فقط
یک صندلی برای فیلمی که گری اولدمن ،کیت مارا و جای کورتنی هم
درآنبازیکردهاند،حدنصابیبیسابقهمینمایدکهبعیداستهرگز
برای یک فیلم سطح «( »Aدرجه اول) تکرار بشود.

بازگشت «تی .رکس» معروف به دنیای ژوراسیک

منبعFilm Digest:

«ناچو ویگالوندو »از فیلم هیوالیی جدیدش میگوید

جنگ کالسیک با «دیو»های درون

La.Times

سینمای
ریدلی اســـکات مشهور و  80ســـاله و امریکایی معترف
2017
اســـت که واکنشها و خواســـتههای تماشـــاگران فیلم
«پرومتئوس» کار ســـال  2012وی سبب شد او در فیلم
اخیـــرش به نـــام «بیگانه :عهد» هیـــوالی اصلیای که
این فیلمها گرداگرد وی و ترس ســـایرین از او شـــکل میگیرد ،به شکلی بارزتر از
«پرومتئوس» و قســـمت اول و اوریژینال «بیگانه» که در ســـال  1979عرضه شد،
به نمایش بگذارد .سه سال پیش اسکات در زمان تهیه فیلم حماسی و تاریخی
«مهاجرت :خدایان و شـــاهان» گفتـــه بود هیوالی مورد بحـــث را در دنبالهای بر
«پرومتئوس» که همان «بیگانه :عهد» اســـت و از هشـــت هفته پیش در ســـطح
جهان به نمایش درآمده ،مقابل چشـــمها قرار نخواهد داد تا مردم بیشتر روی
سایر اجزای قصه تمرکز کنند .اما خواستهها و اعتراض بینندگان «پرومتئوس» که
گفتند روش و میزان نشـــان دادن هیوالی مرموز این سری داستانها در «بیگانه
یـــک» و «پرومتئوس» اصالً آنهـــا را راضی نکرده اســـت ،وی را به تجدید نظر وا
داشـــت و بازی را عوض کرد .اســـکات در دل تابســـتان  2017میگوید« :اینکه به
نظراتوسلیقهبینندگانفیلمهاومردمبیاعتناییکنید،کاردرستینیست.شما
فیلم را برای مردم میسازید ،نه برای خودتان ».البته «بیگانهها» و «پرومتئوس»
داستانی جالب و طوالنی دارند .اسکات پس از ارائه «بیگانه یک» که تبدیل به یکی
از کالسیکهای ژانر علمی -تخیلی -فضایی شد ،هرگز رضایت نداد قسمتهای
دوم تا چهارم آن را بســـازد و این کار طی سالهای  1986تا  1998به افراد دیگری
سپرده شـــد که حتی بینشان جیمز کامرون و دیوید فینچر مشهور هم مشاهده
میشدند .او سرانجام با «پرومتئوس» در  5سال پیش به آن عرصه بازگشت اما
نه به آینده کاراکترهای «بیگانه» بلکه با انجام کاری رجعتگونه کوشید گذشته
آنها را بشکافد و توضیح بدهد که از کجا شروع کردهاند و ماجراها چه بوده که به
«بیگانه یک» در  38سال پیش منجر شده است.
حـــاال پس از «بیگانه :عهد» که ادامهای بر «پرومتئوس» و به تبع آن قســـمت
دوم رجعت به پیشینه کاراکترهای «بیگانه یک» است ،سؤال این است که اسکات
در تدارک ســـاخت چه تعداد فیلم تازه برای کامل کردن گذشته شخصیتهای
قصه «بیگانه» از جمله ستوان الن ریپلی ،کاراکتر اصلی داستان است که با موجود
هیوالوار و فضایی و ناشناخته این قصهها میجنگد .آیا یک فیلم دیگر «رجعت به
گذشتهای» برای این منظور کفایت میکند؟ اسکات در پاسخ به این سؤال میگوید:
«نمیدانم ،شاید یک فیلم کافی باشد و شاید هم دو فیلم .باید بررسی بیشتری
بکنم .موضوعات و کارهای زیادی برای ارائه و کامل کردن این پرونده وجود دارند.

iran-newspaper

ناچو ويگالوندو (چپ) و آن هاتاوي (راست) در پشت صحنه فيلم «»Colossal

ناچوویگالوندودربارهفیلمجدیدشکهپیرامونسربرآوردن
یک هیوالی ویرانگر در شـــهر ســـئول ،پایتخـــت کرهجنوبی
مصاحبه
و تبعات آن اســـت ،حرفهای زیـــادی برای گفتـــن دارد اما
هفته
مهمترین اظهـــارات او مربوط بـــه نحوه راضی کـــردن «آن
هاتاوی» هنرپیشـــه گرانقیمـــت هالیوود به بـــازی در فیلمی
میشـــود که مثل ســـایر آثار ویگالوندو ،فیلمی از تبار کارهای
مستقل و توأم با دید و سالیق شخصی او و دور از چرخه تصمیمها و نفوذ استودیوهای
بزرگ است .ویگالوندو که 40ساله و اسپانیایی است و با ساختن یک فیلم کوتاه به نام
«ساعت 7/35دقیقه صبح» در سال 2003وارد جرگه کارگردانها شد ،میگوید مدتی
تحقیق کرد تا ببیند کجا میتواند یک دیدار به ظاهر تصادفی را بین خودش و هاتاوی
جور کند و آنجا درخواســـتش را بـــه او بگوید .وقتی این کار انجام شـــد و هاتاوی پس از
مطالعه سناریو حاضر به بازی در فیلم شـــد ،ویگالوندو فهمید که فقط به یمن حضور
این هنرپیشه فیلمش در امریکای شـــمالی فروش قابل توجهی خواهد داشت و باقی
کار با خود اوســـت .با این حال در این فیلم که « »Colossalنام دارد ،اضافه بر هاتاوی،
جیسنسودیکیس،دناستیونسوتیمبلیکنیلسونهمبازیکردهاند،امامرکزثقل
ماجراها،هیوالیعظیموکریهوبدکرداریاستکههرشبدریکساعتمعینسربر
میآوردوشهرسئولرابهوحشتومردمرابهسویمرگمیکشاند.باایناوصاف،باید
دید خود ویگالوندو که نخستین فیلم بلندش کاری به نام «جنایات زمان» و محصول
 2007بود و در ســـال  2011یک فیلم فضایی ترســـناک به نـــام « »Extraterrestreرا نیز
ساخت،دربارهدستاوردفضایی-زمینیجدیدشچهمیگوید.

ëëآقای ویگالونـــدو! فیلمتان موضوعی
غریـــب و دور از فضـــای معمـــول حتی
کارهایفضاییرایجدرهالیووددارد؛این
طورنیست؟
همین طور اســـت و به همین سبب
حیرت من بابت ساخته و عرضه شدن
آن بیشـــتر از تعجب ســـایرین اســـت.
فیلـــم جدید مـــن همچنـــان خصلت
کارهای مســـتقل و فیلمهـــای کوچک
و کمهزینـــهام را دارد و فقـــط به لطف
حضـــور آن هاتـــاوی اســـت کـــه شـــبیه
بـــه کارهـــای پرهزینه هالیوودی نشـــان
میدهد.
ëëفکراینفیلموموضوعآنازکجاآمد؟
شـــاید هیوالی این فیلـــم و هر آنچه
در آن روی میدهـــد ،از تجربیـــات و
درسهای زندگی خودم برگرفته شـــده

باشد .از توقعات مردی که پس از عبور
از  30ســـال ســـن نمیداند که زندگی و
داشتهها و نداشـــتههایش چیست و در
نوعی برزخ به سر میبرد.
ëëشما از یک ســـو از ارادت خود به وودی
آلن و چارلی کافمن سخن راندهاید و از
جانبدیگردرنفیکاملایدههایویژهو
غیرگیشهایآنان،همیشهتعقیبکننده
کارهـــای هیوالیی و فیلمهای سرشـــار از
برخورد و جلوههای ویژه هستید .چگونه
بینآنهاتعادلبرقرارمیکنید؟
راههایـــی در این زمینه وجـــود دارد.
در اســـپانیا ،فیلمهـــای هیوالیـــی را بـــا
عنـــوان کلـــی «کایجو» صـــدا میزنند و
مـــا در همین ارتباط ســـالها فیلمهای
گودزیالییراکهمحصولکمپانیتوهوی
ژاپـــن اســـت ،میدیدیم و شـــگفتزده

میشـــدیم .از جوانی و شـــروع عشـــقم
به فیلمســـازی ،همیشه به اینکه چطور
فیلمهای هیوالیی بسازم ،فکر میکردم
و یـــک کارتون مطـــرح آن زمـــان به نام
« »Mazinger Zکـــه در آن هیوالهـــای
بزرگی وجود داشتند ،طرفداران فراوانی
پیدا کرده بود.
ëëدر میان فیلمهـــای هیوالیی کدامیک
بیشتربرشماتأثیرگذاربودند؟
طبیعـ ــی اسـ ــت کـ ــه کینگکنـ ــگ
معروف ،شـ ــماره یک بوده باشـ ــد .شاید
این فیلم بـ ــه اندازه امریـ ــکا در فرهنگ
عوام اسپانیا نفوذ نکرده باشد اما در کشور
ما هم یک پدیده بوده است .فرق عمده
کینگکنگ با سـ ــایر فیلمهای هیوالیی
این اسـ ــت که به این موجود کریه بزرگ
نگاهی از سر انسانیت دارد و بر این تأکید
میورزد که این موجود به سرنوشت یک
انسـ ــان عالقهمند شده و حتی در این راه
جان میبازد .حال آن که سایر فیلمهای
هیوالیـ ــی فقـ ــط از فجایـ ــع برخاسـ ــته از
اقدامـ ــات هیوالهـ ــا میگوینـ ــد و به وجه
ویرانگـ ــری آنها کار دارند .سـ ــایر هیوالها
گام برمیدارنـ ــد و هر انسـ ــان و چیزی را
زیر دسـ ــت و پای خـ ــود لـ ــه میکنند اما
کینگکنگ یک هیوالی صرف نیست.
ëëالبد به همین سبب و با همین دیدگاه
به هیـــوالی فیلـــم خودتان نیـــز چهره و
کاراکترمتفاوتیرابخشیدهاید.
همین طور است .در میان فیلمهای
هیوالیی کمپانی معروف توهوی ژاپن،
موجودات دیگری مثل بیگ جی ،موترا
و رودان هم مشاهده میشوند اما هیچ
یـــک هدف و تفکـــری ندارنـــد .کوهی از
گوشت و استخوان هســـتند که میآیند
و نابود میکننـــد و میروند ،بدون اینکه
توضیح داده شـــود فلســـفه پشـــت این

ماجـــرا چیســـت و بـــرای چه دســـت به
ایـــن انهدامهـــا میزننـــد .در فیلم من،
دیدگاههـــا و اتفاقات فـــرق میکنند و هر
چیزی مبتنی بر یک استدالل و تفکر -ولو
غلط -است.
ëëازچهطریقبهاینمقصودرسیدهاید؟
داســـتان « »Colossalایـــن اســـت
کـــه کاراکتـــر آن هاتـــاوی بـــا نـــام گلوریا
متوجه میشـــود که درســـت همزمان با
بدکرداریهای او در امریکا ،یک هیوالی
مخـــوف هر شـــب در ســـئول کرهجنوبی
ســـر برمـــیآورد و شـــروع بـــه منهـــدم
کردن شـــهر و کشـــتن مردم میکند و به
همان شـــکل و ســـرعت محو میشود و
شـــب بعد در همان ســـاعت از نو ظاهر
میشـــود .فرضیه فیلم و هراس کاراکتر
«آن هاتـــاوی» این اســـت کـــه این هیوال
محصول شیطان درون او و شکل گرفته
از رویکـــرد نابودکنندگـــی او اســـت و بـــه
واقـــع این موجود زشـــت از درون او زبانه
میکشـــد و در نتیجه میکوشد با زدودن
پلشتیهای درونش ،از ظهور مجدد این
دیو جلوگیری کند و هم کشور کره جنوبی
را نجـــات بدهد و هم از فروپاشـــی کامل
روح و ذهن خود نیز جلوگیری کند .بله،
این یک جنگ کالسیک با هیوالی درون
انسانها و دیوهای ضد بشری است.
ëëشـــکل و اندازههای این هیـــوال چطور
تنظیموترسیموارائهشد؟
نمیخواسـ ــتم این موجود به شـ ــکلی
باشـ ــد که بالفاصله و به طور سـ ــریع سایر
هیوالهـ ــای موجـ ــود در ادبیات داسـ ــتانی
و فیلمهـ ــا را به یـ ــاد آورد و از تبـ ــار و طایفه
همانهـ ــا باشـ ــد .راضـ ــی هم نبـ ــودم یک
هیـ ــوالی پسـ ــت مـ ــدرن بسـ ــیار غیرعادی
بسـ ــازیم یـ ــا چیـ ــزی کـ ــه در فیلمهـ ــای
«کایجو»یـ ــی هسـ ــت .از طـ ــرف دیگـ ــر،
نمیخواسـ ــتم هیوالیـ ــی بسـ ــازم که همه
برای او کف بزنند و هورا بکشند زیرا فلسفه
وجـ ــودی هیوالهـ ــا ،انجام کارهـ ــای مثبت
بزرگ نیست زیرا اگر بود ،دیگر هیوال تلقی
نمیشـ ــدند .در عیـ ــن حال میخواسـ ــتم
موجودمنفیدرشتجثهفیلمممخلوقی
باشد که بتوان روی آن در جهت مثبت اثر
گذاشت و وی را محصول اعمال انسانها
دانسـ ــت .در این مورد خاص هم گلوریا با
افکار و کارهایش عمالً این هیوال و اقدامات
وی را شـ ــکل میدهـ ــد .در داسـ ــتانهای
کالسـ ــیک و کهـ ــن نیز ایـ ــن بـ ــاور بنیادین
وجود دارد که تا اندیشـ ــه و کردار بد انسانی
و غیرانسانیای در جوامع نباشد ،هیوالها
شکلنمیگیرندو«»Monsterهامحصول
ونتیجهاقداماتسوءبشرهستند.
منبعKorea.Times:

«كالين تره وورو» و داينا سورهاي پولساز «دنياي ژوراسيك»

کالین ترهوورو که کارگردان فیلم «دنیای ژوراســـیک یک» بود و در قسمت دوم
آن به جمع تهیهکنندگان و مدیران اجرایی این پروژه نقل مکان کرده است ،هفته
پیش گفت دایناسورهای تبار تی .رکس هم در این قسمت از فیلم رؤیت خواهند
شد .وی که کارگردانی این قسمت را به جی .ا .بایونا سپرده و ادامه دهندهای بر
سه قسمت اول فیلم «ژوراسیک پارک» ساخته استیون اسپیلبرگ بوده است،
اضافه کرد :مثل قســـمت اول دنیای ژوراســـیک و بر طبق آنچه در «ژوراســـیک
پارک»ها دیده بودیم ،حداقل یک تی .رکس چموش در فیلم جدید نیز وجود
دارد که هر جا میرود ،یک آشـــوب و ویرانی بزرگ را برجای میگذارد .مهمتر و
جالبتر اینکه این دایناسور نه هر دایناسور معمولی بلکه همان تی .رکسی است
که در قسمت اول ژوراسیک پارک در سال  1993با مهندسی اسپیلبرگ ساخته و
عرضه شد و جای سالم باقی نگذاشت.

زمانی برای اکران بازسازی فیلم قدیمی آرنولد
شرکت فاکس اعالم کرد که اکران بازسازی فیلم « »The Predatorرا
که نسخه اوریژینال آن با بازی آرنولد شوارتزنگر در سال  1987پخش
شد 6 ،ماه عقب کشیده و به جای سپتامبر  2018آن را در ماه مارس
این ســـال به نمایش خواهد گذاشت .فیلم اولیه از جمله آثاری بود
که در نیمه دوم دهه  1980ســـاخته و ارائه شـــدند و از آرنولد اتریشی
و قویهیکل و تبعه امریکا چهرهای مطرح برای فیلمهای پولســـاز
اکشـــن ســـاختند و وی را به یکی از غولهای این ژانـــر تبدیل کردند.
نســـخه تازه « »Predatorطبعاً بـــه چهرهای جوانتر از شـــوارتزنگر
70ساله برای ایفای نقش اصلیاش نیازمند است اما گفته میشود
از آرنولـــد هم در ظرفیتهای دیگری در این فیلم اســـتفاده خواهد
شـــد .این در حالی است که شوارتزنگر  6سال پس از رها کردن پست
فرمانداری ایالت کالیفرنیای امریکا ،دوباره در صنعت سینما حاضر
و فعال است و پروژههای متعددی را در دست اقدام دارد.

حرکت دوستان قدیمی در مسیر قاتل ایرلندی

گردهمايي مثلث دونيرو (راست) ،اسكورسيسي (وسط) و پاچينو (چپ) براي فيلم «مرد ايرلندي»

مارتیناسکورسیسی،بهترینفیلمسازدرقیدحیاتجهانپسازسالهاصحبت
کردن درباره «مرد ایرلندی» و نســـاختن این فیلم و پرداختن به سایر پروژههای
مورد نظرش ،ســـرانجام کارهای مرتبط با ســـاخت آن را شـــروع کـــرد و مرحله
«پیشتولید» آن را به پایان رساند .هدف اسکورسیسی  76ساله اتمام تولید فیلم
تا پایان سال  2017و اکران آن در اواسط پاییز  )1397( 2018است .مشخصه جنبی
امابسیارمهم«مردایرلندی»،تجدیدهمکاریبیناسکورسیسیوهنرمندبزرگ
و دوســـت قدیمی وی ،رابرت دونیرو پس از  22سال جدایی کاری بین آنها است
که طی آن لئوناردو دیکاپریو تبدیل به مرد اول اکثر فیلمهای اسکورسیسی شد.
«مرد ایرلندی» درباره قاتل اجیر شده یک خاندان گانگستری در امریکا است که
به فرمان سرکردگان این خاندان ،دهها نفر را به قتل میرساند و از دو سه محاکمه
و به تبع آن از مجازات حبس و اعدام میگریزد تا اینکه در بستر مرگی طبیعی به
همه آن قتلها و مرگها اعتراف میکند و در فیلم کالســـیک تازه اسکورسیسی،
«دونیرو»ی توانا نماد و تصویرگر آن قاتل حرفهای است.

