
سینمای جهان

شکوفایی سینما و  تلویزیون اینترنتی جهان در پساکرونا

نیمه دوم سال
منتظر چه فیلم  وسریال هایی  در جهان باشیم؟

سینمای  زاده:  محمدتقی   
جهان در دو سال اخیر همانند 
دیگر مشاغل و صنایع، صدمات 
از شرایط کرونایی متحمل شد و  را  زیادی 
سینمایی  مهم  پروژه های  از  زیادی  شمار 
تعطیل شدند یا به تعویق افتادند. از سوی 
دیگر گروهی از فیلمسازان معتبر از سینما به 
از  بسیاری  و  کردند  کوچ  تلویزیون 
صاحب نظران جایگاه سینما را با مخاطرات 
این  گویا  اما  دیدند  روبه رو  جدی 
پیش بینی های بدبینانه دوام زیادی نیافت و 
کار  به  آغاز  و  کرونا  ویروس  نسبی  مهار  با 
شاهد  دیگر  بار  سینمایی  پروژه های 
اوجگیری صنعت سینما در جهان هستیم و به 
یابد.  تداوم  رشد  روند  این  می رسد  نظر 
فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی 
تعویق  و  تعطیلی  وجود  با   2021 سال 
چندباره، برای اکران در سینماها و شبکه های 
شاهد  امسال  و  شدند  آماده  خانگی  کابلی 
طیف گسترده ای از ژانرهای مختلف سینمایی 
و  اکشن  تا  ترسناک  و  علمی تخلیلی  از 
توسط  که  هستیم  جذاب  تریلرهای 
چون  سرشناسی  و  مختلف  فیلمسازای 
اسکورسیزی،  مارتین  اسپیلبرگ،  استیون 
ریدلی اسکات، جوئل کوئن، جین کمپیون، 
استیون سودربرگ و... ساخته و آماده نمایش 
به  آثار  از  بخشی  دیگر  سوی  از  شدند. 
نمایش در نیامده در سال 2020 قرار است 
تا سال جدید  اکران شوند  در سال 2021 
میالدی، سال سینمای پساکرونا و شروع به 
از کشورها  بسیاری  در  دوباره سینماها  کار 
برجسته ترین  فهرست  این  در  باشد. 
فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی 
تا  تابستان  فصل های  در  است  قرار  که 
نمایش  به  آمریکا  سینماهای  در  زمستان 
قرار  تحلیل  مورد  و  شده اند  معرفی  درآیند 
گرفته اند. عالوه بر آن برخی فیلم های اکران 
نسخه  هنوز  که  جهان  سینماهای  در  شده 
دسترس  در  آنها  زیرنویس دار  و  باکیفیت 
به  نیز  نگرفته  قرار  ایرانی  سینمادوستان 
قرار  فهرست  این  در  جدید  آثار  عنوان 

گرفته اند.

Pretend It’s a City  سریال

مارتین اسکورسیزی پس از تجربه ژانرهای 
مختلف سینمایی در جدیدترین فعالیت 
هنری خود به ســراغ تلویزیون آمده تا با 
همکاری با نتفلیکــس یکی از کنجکاوی 
برانگیزترین آثار این شبکه کابلی پرطرفدار 
را تولید کند. مینی ســریال هفت قســمتی اسکورسیزی 
ســاختاری مســتندگونه دارد و به سلســله گفت وگوها 
و خاطره بــازی وی و دوســت قدیمی اش فــران لیبووتز 

اختصاص پیدا می کند. 
مینی سریال در اواخر سال گذشته از نتفلیکس پخش شد 

اما همچنان نسخه باکیفیت و زیرنویس دار آن در دسترس 
سینمادوستان ایرانی قرار نگرفته اســت. عالقه مندان به 
آثار مســتند و همچنین طرفداران مارتین اسکورسیزی 
به طور قطع از این مینی ســریال پشــیمان نخواهد شد 
چراکه بازخوردهای اولیه این ســریال در میان منتقدان 
امریکایی و اروپایی، نشان از مستندی جذاب و پرمغز دارد 
که حاصل یک عمر تجربه و زندگی عمو مارتی و دوســت 
روزنامه نگارش، لیبووتز است. هر قسمت این مینی سریال 
25 تا 30 دقیقه ای اســت و همه قسمت های آن در روز 8 

ژانویه به طور یکجا در نتفلیکس پخش شده است.

کارگردان : مارتین اسکورسیزی
زمان اکران: ژانویه  2021 )بهمن 1399(

 West Side Story  فیلم

نام استیون آلن اسپیلبرگ به خودی خود 
می تواند کنجکاوی ها به ســمت تماشای 
اثری از وی را برانگیــزد. حاال تصور کنید 
اسپیلبرگ بزرگ و سازنده آثار ماندگاری 
چون »فهرست شیندلر« و »نجات سرباز 
رایان«، به ســراغ بازســازی فیلم خاطره انگیــزی به نام 
West Side Story ساخته رابرت وایز و یکی از بهترین 
موزیکال های عاشقانه  رفته و اینچنین تماشای فیلم جدید 

او می تواند جذابیت های تماشای آن را دوچندان نماید. 
در اطالعــات اولیــه فیلم، خود اســپیلبرگ بــه عنوان 
تهیه کننده فیلم معرفی شده و تونی کوشنر فیلمنامه نویس 
نامزد اســکار بــرای همکاری هایش با اســپیلبرگ مثل 
»لینکلن« و »مونیخ« فیلمنامه را از روی نمایشــنامه ی 

برادوی اقتباس کرده که همین دلیل دیگری برای جذابیت 
فیلم است. داســتان وست ساید اقتباســی آزاد از »رومئو 
و ژولیت« ویلیام شکسپیر اســت که آثار زیادی در تاریخ 
سینما از آن الهام گرفته و ساخته شده است. نخستین بار، 
سال 20۱۴ بود که استیون اسپیلبرگ ابراز تمایل کرد که 
فیلم »داستان وست ساید« را بازسازی کند. فیلم قرار است 
بیشتر به نسخه ی نمایشنامه وفادار باشد تا فیلمی که سال 

۱۹۶۱ ساخته شده است.
گمانه زنی های اولیه حاکی از این اســت که بعید نیســت 
اســپیلبرگ با این فیلم پس از ســال ها مجــددا یکی از 
نامزدهای اصلی مهم ترین جوایز کارگردانی باشــد. پس 
اگر داستان وست ساید تبدیل به یکی از بهترین فیلم های 

202۱ شد، نباید تعجب کرد. 

 کارگردان: استیون اسپیلبرگ
بازیگران: انسل الگورت، ریچل زیگلر، ریتا مورنو، 

کوری استول...
تاریخ اکران: 10 دسامبر )جمعه، 19 آذر (


