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سینمای جهان
گشتي در دنياي سینما

<ادين بورو> با فيلم کاراليل به راه ميافتد

ويترسپون و زندگي دوم

پاسيفيک استاندارد شرکت فيلمسازي متعلق به ريسويتر سپون هنرپيشه معروف
امريکايي امتياز ساخت فيلمي از روي رمان دلهرهآور جديد سي جيواتسون به نام
«زندگي دوم» را خريداري کرده اس��ت .واتسون که رمان قبلياش بهنام «قبل از
اينکه بهخواب بروم» تبديل به يک پديدهادبي و سينمايي شد ،در رمان جديدش
بر زندگي زني به نام جوليا پالمر که براي سردرآوردن از راز قتل خواهرش و کسب
اطالعات الزم وارد ش��بکههاي اينترنتي غير مطمئن ميش��ود ،تمرکز ميکند و
خطراتي بزرگ را که متوجه خود پالمر در راه کشف حقيقت ميشود ،به تصوير
ميکشد .مشخص نيست ويترسپون  39ساله و اسکاري نقش اول اين فيلم را هم
بازي خواهد کرد يا نه اما وي در دو محصول عمده ش��رکت فيلمسازياش در دو
سال اخير که فيلمهاي «وحشي» و «تعقيب داغ» بودهاند ،نقش اصلي را ايفا کرده
است .در عينحال ويترسپون سال پيش از ايفاي نقش اصلي زن در ديگر محصول
بزرگ استوديويش که فيلم «دختر گمشده» بود ،کنار کشيد.

انتقال از هابيت به دنياي کميک استريپها

مارتين فريمن که در سالهاي
اخي��ر مش��غول ب��ازي در
تريلوژيفانت��زي و پ��ر زحمت
«هابي��ت» و ايف��اي نق��ش
بيلبوباگينز در اين سهگانه بود،
با اتم��ام اين فيلمه��ا به گروه
توليد فيل��م «کاپيتان آمهريکا:
جنگ داخلي» که دنبالهاي بر
داس��تانهاي کميک استريپي
«کاپيتان آمهريکا» خواهد بود ،پيوسته است .درباره اين فيلم اخبار زيادي پخش
ش��ده و هوادارانش فراواناند زيرا برخوردي را براي نخس��تين بار بين کاپيتان
آمهري��کا و ايرون م��ن ديگر قهرمان خيالي و معروف کمي��ک بوکي به تصوير
خواهد کشيد .درباره نقش مارتين فريمن در اين فيلم توضيحي داده نشده اما
فيلم از  17ارديبهشت  1395در جهان اکران ميشود و جو و آنتوني روسو آن
را کارگرداني ميکنند که فيلم قبلي «کاپيتان آمهريکا» را نيز که نام جنبياش
«سرباز زمستاني» بود توليد کرده بودند .در اين فيلم کريس اوانز ،رابرت داوني
جوني��ور ،جرهمي رنر و آنتوني مک کي به ترتي��ب نقشهاي کاپيتان آمهريکا،
ايرون من ،هاوک اي و فالکن را ايفا خواهند کرد.

فيلم هفته
وصال روحاني

«س��ن اندرياس» که در دو هفته اخير جزو
چهار فيلم پر فروش امريکاي شمالي بوده و در
بيش از  70کشور ديگر هم در جمع پنج فيلم
درآمدس��از جاي داشته ،داستان وقوع زلزلهاي
مهيب در ايالت کاليفرنياي امريکا و تبعات آن
است.
اين سومين فيلم پر هزينه کمپاني برادران
وارنر طي يک ماه اخير است و ريتم فيلمهاي پر
فروش فصل تابستان را در امريکا و اروپا حفظ
کرده و مقدم��هاي بر فيلمهاي پرفروش بعدي
استوديوهاي هاليوودي در اين فصل به حساب
ميآيد .در مرکز قصه « سن اندرياس» ،دوواين
جانس��ون هنرپيشه سياهپوس��ت و پر طرفدار
فيلمهاي اکش��ن  20س��ال اخير هاليوود قرار
دارد .وي ايفاگر نقش «ري» اس��ت که خلبان
هليکوپترهاي گشتزني و نجات مجروحين در
سازمان رس��يدگي به بالياي طبيعي در ايالت
کاليفرني��ا به ش��مار ميآيد .هرچق��در ري در
اي��ن امور سررش��ته دارد ،در روابط خانوادگي
ضعيف و يک شکست خورده واقعي است .زيرا
همسرش «اما» (با بازي کارال گوکينو) تقاضاي
طالق کرده و دختر نوجوانش بليک (الکساندرا
داداريو) نيز از او قطع اميد کردهاست.
ري ناامي��د ميخواه��د ب��راي جب��ران هم
ش��ده بليک را که در آس��تانه ورود به دانشگاه
سانفرانسيسکو است ،با هليکوپترش به آن جا
برساند اما ناگهان خبر ميرسد يک زلزله شديد
ايال��ت نوادا امريکا را بههم ريخته و او و س��اير
نيروهاي کمکرس��ان شهر لسآنجلس بايد به
آنجا اعزام شوند.
ëëزلزله اصلي در راه است
آنچه ري و همکارانش نميدانند اين اس��ت
که اين نه زلزل��ه اصلي بلکه فقط «پيشلرزه»
زلزل��ه بزرگتري اس��ت که قرار اس��ت يکي دو
ساعت بعد در لس آنجلس حادث شود و در آن
جا ويرانيهاي بيشتري را به بار آورد .زلزله دوم
و اصلي را يک پروفس��ور زمين ش��ناس شاغل
در دانش��گاه  Cal techکه نامش الرنس هيز
(پل جياماتي) اس��ت پيشبيني کرده اما براي
انتق��ال اطالعات او به ري و مردم لس آنجلس

قسمت دوم
جان ويک هم
ساخته ميشود

جوالن دوواین جانسون در پس زمینه فیلم «سن اندرياس»

نخس��تين فيلم رابرت کاراليل
در مقام کارگ��ردان بهعنوان اثر
افتتاحيه جشنواره معتبر فيلم
ادين ب��وروي اس��کاتلند که از
 27خرداد به راه ميافتد ،انتخاب
شده اس��ت .اين فيلم «افسانه
بارني تامس��ون» ن��ام دارد و اما
تامپس��ون و ري وينستون هم
در آن ش��رکت دارند و اقتباسي
از رمان «نيمه شب طوالني بارني تامسون» خواهد بود که موفقيتاش یازده رمان
دنبالهدار دیگر را نيز موجب شده و درباره يک آرايشگر عجيب و غريب است که زندگي
معمولي متوسطي دارد تا اينکه ناگهان تبديل به يک قاتل زنجيرهاي میشود که
زندگياش زير و رو خواهد شد .کاراليل  54ساله و اسکاتلندي که از  25سال پيش
و با بازي تدريجي در فيلمهايي مثل «« ،»Trainspottingدنيا کافي نيست» و
« 28هفته بعد» مش��هور شد ،انتخاب نخستين تجربه کارگردانياش را بهعنوان
فيلم آغازگر فستيوال ادين بورو افتخاري بزرگ براي خود خوانده است.
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درباره «سن اندرياس» ،يکي از پرفروشترين فيلمهاي دو هفته اخير جهان

زلزله زندگيساز!

دير شده و زلزله جنوب اين شهر را بشدت تکان
ميدهد و «اما» که در رستوراني در اين منطقه
مشغول صرف نهار است ،وحشت زده ميشود
و خانهه��اي اطراف وي ف��رو ميريزند .ري که
بالفاصله از نوادا به کاليفرنيا باز گردانده شده و
در همان حوالي مشغول چرخ زدن است« ،اما»
را که روي سقف رستوران پناه گرفته ،مييابد و
او را سوار هليکوپترش ميکند و هر دو تصميم
ميگيرند براي نجات دخترش��ان بليک دست
به کار شوند.
بليک تازه به س��ان فرانسيسکو رسيده که
زلزلهدر حال حرکت بر آن جا هم نازل ميشود
و او در يک چشمبه هم زدن خودش را در يک
فرو رفتگي بزرگ اسير ميبيند.
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ميده��د در س��اعاتي که کنار همس��رش در
داخل هليکوپتر مشغول طي طريق براي يافتن
دخترش اس��ت ،با صحبت مفصل با همسرش
اختالفات فيمابي��ن را حل کند و رضايت او را
براي آغاز زندگي مشترکشان از نو بگيرد.
ëëصحنه پنهان مرگ
نقاط اوج احساسي در اين فيلم نيز متمرکز
بر همين صحنهها اس��ت و جانسون در ايفاي
نقش دش��وار ري کام ً
ال موفق اس��ت زيرا او از
معدود هنرپيش��ههاي نسل فعلي اکشن است
که ميتواند نقشهاي احساسي و لحظات توأم
با لرزش روح انسانها را نيز به تصوير بکشد.
تأثيرگ��ذاري صحنهه��اي زلزل��ه طبعاً در
سالنهاي محل پخش فيلم به شيوه سهبعدي
در امريکا و اروپا بيش��تر از س��اير سالنها است
و پيتون کوش��يده براي آزرده نش��دن خاطرها
کمتر مرگهاي دلخراش و بديهي برخاسته از
زلزلهاي به اين مهيبي را نشان بدهد و به ترسيم
خود زلزله و ابعاد عظيم آن اکتفا کرده است.
با اين ابزار است که «سناندرياس» تبديل
به يکي از مع��دود فيلمه��اي پيرامون فجايع
زيستي ميش��ود که پيامهاي مثبت و شيرين
آن بيش��تر از پيامهاي منفي آن است و شايد
هم نوعي راهنمايي اميدبخش براي زلزله زدهها
در سطح جهان است تا بدانند چطور ميتوانند
با هنر مديريت در زمان زمينلرزهها ،فاجعهها
را کاهش دهند.
ëëمشخصات فيلم
* عنوان« :سناندرياس»

* محصول :نيوالين سينما و ويليج رودشو
* تهيهکنندگان :بوفلي��ن ،ريچارد برهنر و

ساموئل جي براون
* سناريست :کارلتون کيوز

* کارگردان :براد پيتون
* مدير فيلمبرداري :استيويدلين

* طراح صحنه :بري چاسيد
* تدوينگر :باب روکساي

* موسيقي متن :اندرو الکينگتون

* طول مدت 114 :دقيقه
* بازيگران :دوواين جانسون ،کارال گوگينو،
الکساندرا داداريو ،پل جياماتي ،هوگو جانستون
برت ،آرت پارکينسون و کايلي مينوگ.

او با کمک موبايلش پ��در خود را مييابد و
آدرس آن محل را به او ميدهد اما قبل از اينکه
ري به آنجا برسد ،يک مهندس جوان بريتانيايي
به نام بن (هوگو جانستون برت) و برادر جوانش
به نام اولي (آرت پارکينسون) که به همان محل
رس��يدهاند وي را مييابند و نجاتش ميدهند و
سه نفري به برخي خيابانهاي کمتر آسيبديده
سان فرانسيسکو پناه ميآورند .قدم بعدي آنها
پي��دا کردن راه و زمان الزم براي مالقات با پدر
و مادر بليک است.
ëëبا شدت و حدت فراوان
برادپيت��ون کارگردان «س��ن اندرياس» با
کمک اس��تيويدلين که مدير فيلمبرداري اين
فيل��م اس��ت و کالين اس��تراوس که مس��ئول

جلوهه��ای ویژه فیلم اس��ت ،صحنههاي زلزله
را با ش��دت و حدت هرچه بيش��تر ميگيرند و
در اي��ن صحنهها خاک کاليفرني��ا با قاطعيت
ضربات شمشيرهاي عظيم خيالي به چند پاره
تقسيم ميشود.
در اين ميان روي ش��جاعت ذاتي و حرکات
خود س��رانه ري هم مانور زيادي داده ميشود
زيرا او در تضاد با دستوراتي که براي سرکشي
ب��ه نق��اط مختلف آس��يب ديده ب��ه وي داده
ميش��ود ،فق��ط در پي نجات دخترش اس��ت
و هليکوپت��ر دولتي را تبديل به وس��يله نقليه
ش��خصي خود کرده ،اما اين زمينلرزه عظيم
براي هرکس هم که مرگ زا و نحس بوده باشد
براي او زندگيس��از اس��ت زيرا به وي فرصت
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اليونزگيتيکيازکمپانيهايفيلمسازيهاليوود
ابتداي اين هفته رسماً اعالم کرد در پي موفقيت
ف��راوان فيلم انتقام��ي و جناي��ي «جانويک»
محصول س��ال  2014ساخت قسمت دوم آن را
هم در دستور کارش قرار داده است و در اين راه
شرکت ساميت نيز با اليونزگيت همکاري خواهد
کرد .چاد استاهلسکي و ديويد ليچ که فيلم اول
را ب��ه اتفاق کارگرداني کردند ،در قس��مت دوم

نيز همين مس��ئوليت را برعهده خواهند داشت
و کيانو ريوز بازيگ��ر اصلي آن فيلم و همچنين
درک کولس��تاد سناريس��ت فيل��م اوريژينال
ب��راي قس��مت دوم هم ب��ه کار گرفته خواهند
شد .جيسن کنستانتين مس��ئول بخش توليد
فيلمهاي تازه و محصوالت مشترک در کمپاني
اليونزگيت اظهار داش��ت< :با حمايت وس��يعي
که از فيلم نخس��ت صورت گرفت مشخص شد

هنوز قس��مت عمدهاي از ماجراهاي جان ويک
باقيماندهاس��ت و فيل��م دوم در همين راس��تا
توليد خواهد شد >.موضوع فیلم اول <جانویک>
ای��ن اس��ت که ی��ک م��رد آرام و صل��ح طلب
( با بازی ریوز) بر خالف میل باطنیاش با مشتی
تبهکار مواجه میشود و وقتی این تبهکاران سگ
او را می کشند ،وی خشمگین میشود و در مقام
تالفی تمامی خالفکاران را از پای در میآورد.

