با دنیای مجازی

عذرخواهي بازیگر ارباب حلقه ها

سحردولتشاهی ،محمدرضا گلزار ،امین حیایی و
مصطفی کیایی در پشت صحنه «ساخت ایران »2

داگالس پسر هم ستاره دار شد

مایکل داگالس بازیگر سرشناس سینمای آمریکا
در پیادهروی مشاهیر هالیوود صاحب ستاره شد.
مای��کل داگالس پنجاهمی��ن س��ال حضورش در
کسب و کار نمایش را با دریافت ستاره ای در پیادهروی
مشاهیر هالیوود جشن گرفت .این ستاره داگالس در
چندقدمی ستاره پدر اسطوره ای  ۱۰۱سالهاش کرک داگالس که در سال  ۱۹۶۰از آن رونمایی شده بود
قرار گرفت.مایکل داگالس  ۷۴ساله بیشتر برای ایفای نقش گوردون جکو در فیلم ׳׳وال استریت׳׳ شناخته
می شود؛ این نقش برای داگالس جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را در سال  ۱۹۸۷به ارمغان آورد.در این
مراسم ،مایکل داگالس را پدرش کرک داگالس ستاره فیلم ׳׳اسپارتاکوس׳׳ ،همسر بازیگرش کاترین زتا
جونز و همبازیاش در فیلم ׳׳س��ندروم چینی׳׳ جین فوندا همراهی می کردند.داگالس تاکنون در بیش از
 ۶۰فیلم و مجموعه تلویزیونی ظاهر شده است .از میان این آثار میتوان به مجموعه تلویزیونی ׳׳خیابانهای
سانفرانسیس��کو׳׳ در دهه  ۷۰میالدی و تریلرهای روانشناس��انه ׳׳جاذبه مرگبار׳׳ و ׳׳غریزه اصلی׳׳ اش��اره
کرد .او همچنین به تازگی نیز در ׳׳مرد مورچه ای׳׳ اثر کمپانی مارول حضور یافته اس��ت .مایکل داگالس
به عنوان تهیه کننده نیز شناخته می شود .او در این جایگاه شاهکار ׳׳پرواز بر فراز آشیانه فاخته׳׳ و چندین
فیلم مستقل را تهیه کرده است.در این مراسم داگالس پیش از رونمایی از ستارهاش از پدر اسطوره ایش
که ماه آینده  ۱۰۲ساله می شود و روی صندلی چرخدار در این مراسم حضور داشت قدردانی کرد و گفت:
از تو برای پندهایت و اینکه الهام بخش بودی سپاس��گزارم و با تمام وجودم می گویم که به پس��ر تو بودن
افتخار می کنم .تصویر فوق کرک داگالس را درکنار فرزند و نوهاش میبینید.

آل پاچینو دوباره وکیل مدافع میشود

آرام جعفری در فیلم «پیشنهاد»

جشن تولد شبنم قلیخانی در کنار هنرمندان تئاتر

پژمان بازغی در کنار بازیگران ترکیه ای در
جدیدترین پروژه سینماییاش
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چارلي چاپلين

آل پاچینو در کنار مدو ویلیامز در فیلم ׳׳اکسیس سالی/Axis Sally׳׳ به کارگردانی مایکل پولیش
ِ
جنجالی میلدرد گیلرس ملقب به اکسیس سالی است؛
بازی خواهد کرد.فیلم داس��تان واقعی شخصیت
زنی که ناخواس��ته به گوینده تبلیغات آلمان نازی که در خالل جنگ جهانی دوم س��ربازان آمریکایی را
هدف قرار داده بود ،تبدیل شد .اکسیس سالی عنوانی بود که در زمان جنگ جهانی دوم به زنان گوینده
در رادی��و اطالق میش��د که از طریق اعالم خبر به زبان انگلیس��ی برای نی��روی های محور (متحدین)
تبلیغ��ات و پروپاگاندا میکردند.مدو ویلیامز ،بازیگر کم نام و نش��ان س��ینما در این فیلم نقش میلدرد
گیلرس را بازی می کند و پاچینو ستاره کهنه کار سینما نیز در نقش وکیل او در زمان دستگیریاش پس
از جنگ ظاهر میشود .پاچينوي بزرگ قبلًا در فيلم ׳׳وكيل مدافع شيطان׳׳ اين نقش را بازي كرده بود.
ون��س اوون و داری��ل هیکس فیلمنامه این فیلم را براس��اس کتابی از ویلی��ام اوون به نام ׳׳محرمانه
اکسیس سالی׳׳ نوشتهاند .کارگردانی فیلم را نیز مایکل پولیش کارگردان فیلمهای
׳׳فضانورد کش��اورز׳׳ و ׳׳ ۹۰دقیقه در بهشت׳׳ برعهده دارد.پاچینو که هشت بار
نامزد جایزه اسکار بازیگری شده و یک بار نیز این جایزه را برای فیلم ׳׳بوی خوش
زن׳׳ به دس��ت آورده اس��ت ،در س��ال  ۱۹۷۹برای ایفای نقش یک وکیل مدافع
سرسخت در فیلم ׳׳...و عدالت برای همه׳׳ نامزد جایزه اسکار بازیگری شد.

وقتی غمگین هستید ،دنیا شما را به مسخره میگیرد اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید ،دنیا به شما تعظیم میکند		

ویگو مورتنس��ن ،بازیگر نامزد جایزه اس��کار که در جلسه پرسش و
پاس��خ پس از نمایش فیلم ׳׳کتاب س��بز׳׳ از واژه نژادپرستانه ׳׳کاکاسیاه׳׳
استفاده کرده بود ،عذرخواهی کرد و قول داد که دیگر آن کلمه را بر زبان
نیاورد.ویگو مورتنسن بازیگر مشهور فیلمهای ׳׳ارباب حلقه ها׳׳ و ׳׳قولهای
شرقی׳׳ در جلسه پرسش و پاسخ پس از نمایش فیلم ׳׳کتاب سبز׳׳ ،به همراه ماهرشاال علی همبازیش در
فیلم ،در مورد چگونگی دوس��تی چند نژادی درون فیلم و بحث نژادپرس��تی در آمریکا صحبت می کرد
که برای بیان کردن یک نکته درباره پیش��رفت و ترقی از واژه نژادپرس��تانه ׳׳کاکاسیاه׳׳ به صورت کامل
استفاده کرد( .این عبارت تحقیرآمیز برای سیاهپوستها شناخته می شود و از درج کامل آن حتی در این
خبر نیز خودداری ش��ده است).مورتنس��ن در این جلس��ه گفته بود :برای مثال ،هیچ کس االن نمی گوید
׳׳کاکاسیاه׳׳ .پس از گفتن این واژه از سوی مورتنسن حاضران در جلسه حیرت زده شده بودند.

