لیدی برد

Lady Bird

پروژه فلوریدا

The Florida project

راه فرار (یا «فرارکن»)

Getout

محصول:امریکا
ژانر:کمدی -درام
کمپانیها » IAC»، A24:و یونیورسال
 تهیهکنندگان :الی بوش و اوهلین اونیل
سناریستوکارگردان:گر هتاگرویگ
مدیرفیلمبرداری:سمل هوی
تدوینگر:نیکهویی
موسیقیمتن:جان برایون /طولمدت 93:دقیقه
بازیگران :سائورسی رونان ،لوری متکالف ،تریسی
لتز،لوکاسهجز،تیموتیچاالمت،بینیفلداشتاین
و استیفنمککینلیهندرسون

محصول:امریکا
ژانر :درام و جنایی
کمپانیها:کریفیلم،فریاستایلپیکچروسینهریچ
سناریستها:شونبیکروکریسبرگوچ
کارگردان :شون بیکر
مدیرفیلمبرداری:الکسیسزاب
تدوینگر:شونبیکر
موسیقیمتن :لورن بالفی /طولمدت 111:دقیقه
بازیگــران :ویلــم دافــو ،بروکلیــن پرینــس ،بریــا
وینیایتــی ،والریــا کوتــو ،کریســتوفر ریــورا ،مــا مردر،
سندیکین،ایدنمالیکومیکنبلیر

محصول:امریکا
ژانر:ترسناک و جنایی
کمپانیها:بلوم هاوس ،مانکی پا و یونیور سال
سناریستوکارگردان :جوردن پیل
مدیرفیلمبرداری:توبیاولیور
تدوینگر:گریگوریپالتکین
موسیقیمتن:مایکلابلز
طولمدت 103:دقیقه
بازیگــران:دانی یــل کالویا ،آلیســون ویلیامــز ،بردلی
ویتفورد،کالبالندریجونز،استیفنروت،الکیتاستن
فیلد،کاترینکینر،مارکوسهندرسونوبتیگابریل.

موضوع :فیلم در کل و اســاس بر شکلگیری شخصیت
یــک دختر جوان (سائورســی رونان) و روابط شــکننده او با
مادرش (لوری متکالف) اســتوار اســت و همیــن دو بازیگر
کاندیدای اســکارهای نقش اول و دوم زن امســال شــدند و
فیلم ســه نامزدی دیگر هم برای این جوایز کســب کرد که
بــه قســمتهای بهترین فیلــم ،بهترین ســناریو و برترین
کارگردانیمربوطمیشدندوعجیبترآنکهایننخستین
فیلــم بلند گرویــگ «بازیگر کارگردان شــده» امریکایی در
مقام کارگردان و طراح اصلی ماجراها اســت ولی او طوری
زندگی کریستین مک فرسون را که او را لیدی برد مینامند
در ســال آخر یک دبیرستان در ساکرامنتوی امریکا در سال
 2002تشــریح و ارتبــاط او با مادر و بــرادر بزرگش را خوب و
دقیــق تشــریح میکند که انــگار در تمامی عمرش پشــت
دوربینایستادهاست.

موضوع:دراینفیلمبادختربچهایششسالهمواجهایمکه
باهالیمادرتندخویخوددریکمتلبهنامقلعهجادوییدر
شهراورالندوواقعدرایالتفلوریدایامریکاروزگارمیگذراندو
هردومیکوشنددرشرایطیسختپابرجابمانند.متلمحل
اقامت آنهــا در نزدیکی یک پارک تفریحی والت دیســنی قرار
داردودخترککهمونینامدارد،دربیشترساعاتبا دودوست
همسن خود اسکوتی و دیکی به بازی مشغول است ولی حتی
ازگمراهکــردنبازدیدکننــدگانازپــارکودزدیهــایجزءهم
ابایــیندارند.پــدردیکــیاوراازمانــدندرجمعبازمــیداردو
هالیکهکسبوکاردرستیندارد،بهمسافرانعطرهایقاچاق
میفروشدودرتقالییعاجزانهازمادراسکوتیهممیخواهد
ازرستورانیکهدرآنکارگریمیکندغذابدزددتاآنهاالاقلپول
غذایشان را پسانداز کنند .این یک زندگی بیعاقبت و پروژه
بیبضاعتهادریکفلوریدایعمدتاًپولداروبیخیالاست.

موضــوع :کریــس واشــینگتن کــه یــک عــکاس حرفــهای
سیاهپوســت (بــا بازی دانــی یل کالویا) اســت ،برای آشــنایی
بــا والدیــن نامــزدش «رز» (الیســون ویلیامــز) راهــی خانــه
آنهــا در حومه شــهر میشــود ولــی در آنجا بــا اظهارنظرهای
منفــی و منتقدانــه پــدر و مــادر «رز» و بــرادر وی جرهمــی کــه
دائماًسیاهپوســتان را میکوبند مواجه میشــود و به سرعت
درمییابدکهرفتارکارگرانخانهکهاغلبسیاهپوستاندنیز
غیرعادی اســت و اتفاقاتی عجیب جریان دارد .میســی مادر
رز که روانشناس است یک جلســه تراپی را برای او میگذارد و
بهانهآنرادرمان اعتیاد اوبهکشیدنسیگارعنوانمیکند اما
کریس در این جلســه گفتوگو مرگ مــادرش را که در کودکی
وی روی داده و او خودش را مسئول آن میداند به یاد میآورد
و به میســی بیان میکند و این مســأله وی را وارد دردســرهای
بیشتری در ارتباط با نامزدش و اعضای خانواده وی میکند.

هنرمند فاجعهوار

The Disaster Artist

محصول:امریکا
ژانر:کمدی-دراموزندگینامهای
کمپانیها:نیوالین،پوینتگریورامونافیلمز
تهیهکنندگان:وینسجولیوتواوانگولدبرگ
سناریستها :اسکات نیواشتادر و مایکل اچ وبر
کارگردان:جیمزفرانکو
مدیرفیلمبرداری:برندونتراست
تدوینگر:استیسیشرودر
موسیقیمتن :دیو پورتر /طولمدت 104:دقیقه
بازیگــران:جیمــز فرانکــو ،دیــو فرانکــو ،ســت روگن،
آلیسون بری ،آری گرینور ،جاش هاچرسون ،جکی ویور،
جیسنمانتزوکاس،مالنیگریفیتوزاکافرون
موضوع:این فیلم زندگینامهای درباره نحوهساخته شدن
فیلمسال2003تامیویسوبهنام«اتاق»استکهخیلیهاآن
راازبدترینفیلمهایتاریخمیدانند.جیمزفرانکوکارگردان
وبازیگرنقشاولفیلمدرادامهســیکلبســیارپرکار 15ســال
اخیرشدراینفیلمنقشگرگسسترورابازیمیکندکهبه
اتفاقتامبیســلکتابیبههمیننامرانوشــتودستمایهکار
جیمزفرانکوبرایســاختناینفیلمقرارگرفتهاســت.فیلم
مارابهسنفرانسیسکویامریکادرسال 1998منتقلم 
یکند
ومالقــاتسســترووویســوراکــهدرکالسهایآموزشــیهنر
بازیگریشــکلمیگیرد،بهنمایشمیگــذارد.وقتیاوضاع
طبق خواسته آنها پیش نمیرود ،تصمیم میگیرند فیلمی
بامشــارکتیکدیگربسازندوعنوانآنفیلم«اتاق»استکه
یکمثلثعاطفیبیفرجامرابهتصویرمیکشد.

من ،تونیا

I, Tonya

محصول:امریکا
ژانر:کمدی سیاه و تاریخی
کمپانیها :الکیچپ ،کالب هاوس پیکچرز وAI Film
سناریست:استیونراجرز
کارگردان:کریگگیلسپی
مدیرفیلمبرداری:نیکوالسکاراکاتسانیس
تدوینگر:تاتیانااسریگل
موسیقیمتن:پیتر ناشل  /طولمدت119:دقیقه
بازیگران :مارگوت رابی ،سباســتین استن ،آلیسون
یانــی ،جولیین نیکولســون ،بانــی کاناوالــه ،کایتلین
کارور ،بوژانا نوواکوویچ و ریکی ریسرت
موضــوع :فیلم دربــاره یک واقعه حقیقــی و آدم واقعی
بهنــام تونیــا هاردینگ پاتیناژبــاز معروف امریکایی اســت
کــه در اواخر دهــه  1980و نیمــه اول دهــه  1990در اوج خود
قــرار داشــت و بخصــوص روی ماجــرای رقابت شــدید او با
هموطنشنانسیکریگانوسهمتونیادرتهاجمبهکریگان
درسال 1994ودرآستانهالمپیکزمستانیآنسالمتمرکز
شده است .در روشی نه چندان متفاوت با فیلمهای مستند
اما با لحنی پرطعنه مصاحبههایی با کاراکترهای متفاوت و
اصلی ماجرا انجام و پخش میشود و بازی مارگوت رابی در
نقش هاردینگ و آلیســون یانی در نقش مادر وی به قدری
خوب اســت که یانی جایزه گولدن گلوب بهترین هنرپیشــه
زن نقــش دوم را تصاحــب کــرده اســت و هــر دو کاندیدای
اسکار نیز بودند که البته نامزدی رابی برای مجسمه طالیی
نقش اول زن بود.

کوکو

Coco

محصول:امریکا
ژانر :کارتون
کمپانی:والتدیسنیوپیکسار
تهیهکنندگان :دارالکی اندرسونوجیسنکاتز
سناریستها:آدریانمولیناومتیو الدریچ
کارگردان :لی اونکریچ
مدیرانفیلمبرداری:متاسپبریودانهیلهفینبرگ
تدوینگران :استیو بلوم و لی اونکریچ
موسیقیمتن:مایکلجیاچینو /طولمدت109:دقیقه
صداپیشــههــا:آنتونــیگونزالــز،گائــلگارســیابرنال،
بنجامینبرات،االنااوباچ،رنهویکتور،انااوفهلیامورگویا،
ادواردجیمزاولموس،الفونسوارائووسلینلونا
موضوع:اینفیلمکارتونیبرپایهروزتعطیلموسومبه«روز
مردگان» در فرهنگمکزیک اســتوار اســت و پســر 12ســال های
بــهناممیــگلریورارابــهنمایشمیگــذاردکهبراثــرحادثهای
بهســرزمینمــردگانانتقالمییابــدوآنجابهکمــکروحجد
پدربزرگشکهیکموزیســینبودنیــازمییابدتابلکهبتواندبه
دنیایزندگانبرگرددویکباردیگرکنارخانوادهاشقرارگیرد.
تقریبــاًتمامــیکاراکترهایاصلیفیلمالتنورنگینپوســتو
مکزیکیهستندوهزینه180میلیوندالریفیلمفقطبافروش
 790میلیــون دالری آن در ماههــای اخیر توجیه و جبران شــده
است.فیلمبهطرزشورانگیزیازتالشمیگلریورابرایتبدیل
شدنبهیکموزیسینجهانیدرشرایطیمیگویدکهپرداختن
بهموســیقی درخانــوادهویبهســببنامالیماتبرخاســته از
گرایشهایجدپدربزرگشبهموسیقیبهکلیمنعشدهاست.
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