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The Last Duel فیلم

کارگردان: ریدلی اسکات
بازیگران: مت دیمون، بــن افلک، آدام 

درایور و جودی کومر
تاریخ اکران: ۱۵ اکتبر )جمعه، ۲۳ مهر (

حضور ریدلی اسکات و کستینگ فیلم »آخرین 
دوئل« به طور قطع هر سینمادوســتی را در 
مواجهه با فیلم جدید کارگردان سرشــناس هالیوودی و برنده 
4 جایزه اسکار برای تماشا ترغیب می کند. عالوه برآن فیلم از 
آثار اقتباسی سال 2021 محسوب می شود که براساس کتاب 
»آخرین دوئل: داســتان واقعی محاکمه با مبارزه در فرانسه ی 
قرون وسطی« نوشته اریک جاگر ســاخته شده است. نکته ی 
جالب اینکه فیلمنامه را 2 بازیگر آن یعنی بن افلک و مت دیمون 
البته به همراهی نیکول هولفســنر نوشــته اند. بن افلک نقش 
فرعی دارد و مت دیمون در مقابــل آدام درایور و جودی کومر 
نقش های اصلی فیلم را بازی می کنند. داســتان فیلم در قرن 
چهاردهم فرانسه در زمان شارل ششــم اتفاق می افتد. شوالیه 
ژان دوکاروژ و ژاک لو گری از اعضای گارد ســلطنتی، دوستان 
صمیمی یکدیگر هستند. بعد از اینکه کاروژ متهم به تجاوز به 
همسر گری می شود آن ها دستور دارند که تا مرگ یکی از آن ها، 

با یکدیگر مبارزه کنند.  
اســکات این فیلم را یک درام تاریخی و تعلیق زا می داند که در 
قرن 14 میالدی پیش می رود. باتوجه به محدودیت های حاضر 
در مسیر سفر به کشــورهای متفاوت اروپایی به خاطر کرونا، 

»آخرین دوئل« چندین و چند ماه تأخیر خورد. 

The Tragedy of Macbeth    فیلم
کارگردان: جوئل کوئن

بازیگران: دنزل واشــینگتن، فرانسیس 
مک دورمند، برندن گلیسون 
تاریخ اکران: مشخص نیست

نام برادران کوئن در سال های اخیر با تماشای 
آثار باکیفیت ســینمایی و تلویزیونی مترادف 
بوده و وسوســه و توجه آنها به جزئیات داستانی و ساخت فیلم 
آنها را جزو برترین فیلمسازان معاصر جهان طبقه بندی کرده 
است. این بار اما تا حدی ماجرا فرق می کند، به طوری که جوئل 
کوئن در این فیلم به تنهایی و بدون همکاری با برادرش این فیلم 
را کارگردانی کرده و اقتباســی از نمایشنامۀ معروف شکسپیر 
یعنی مکبث انجام داده است. جالب است بدانید که این فیلم به 
شکل سیاه و سفید ساخته شده است و ترکیب جذاب بازیگران 
این فیلم از دنزل واشنگتن و فرانســیس مک دورمند تا کری 
هاوکینگز و هری ملینگ بازیگر سریال »گامبی وزیر« از دیگر 
وجوه کنجکاوی برانگیز و جذاب تراژدی مکبث به روایت جوئل 
کوئن به شمار می آیند. اطالعات زیادی در خصوص داستان و 
جزئیات فیلم منتشر نشده و درباره داستان یک خطی فیلم آمده 
است: پس از متقاعد شدن توسط سه جادوگر، لرد اسکاتلندی 

تصمیم می گیرد تا پادشاه اسکاتلند شود.

No Sudden Move  فیلم
کارگردان: استیون سودربرگ

بازیگران: دان چیدل، بنیســیو دل تورو، مت 
دیمون

تاریخ اکران:  سال  ۲0۲۱ 

استیون سودربرگ بدون شک در میان سینمادوستان 
به یکی از جذاب تریــن و غیرقابــل پیش بینی ترین 
کارگردانــان حال حاضــر دنیا بدل شــده که دو ســریال »نیک« و 
»موزاییک« و همچنین فعالیت های هنری و تجــاری اش نام او را به 
عنوان یکی از متفاوت  ترین فیلمسازان شاغل در سینمای امریکا مطرح 
کرده که حضور بازیگران جذاب، داستان غیرقابل پیش بینی و فضاها و 

موقعیت های غیرمعمول از ویژگی های آثار متأخر اوست.
فیلم جنایی و معمایی »بدون حرکت ناگهانی« در مورد گروهی از خرده 
خالفکاران ده  1۹۵0 است که برای ربودن چیزی استخدام می شوند اما 
وقتی نقشه درست پیش نمی رود، می خواهند ببینند که چه کسی و چرا 
آنها را استخدام کرده است. دان چیدل، بنیسیو دل تورو،  دیوید هاربر، 

ری لیوتا، جولیا فاکس و برندن فریزر از بازیگران این فیلم هستند. 
ســودربرگ به دلیل ســاخت آثار معمایی و هیجان انگیــز، از جمله 
فیلمسازان متخصص و زبردســت در ســاخت تریلرهای تلویزیونی 
و ســینمایی اســت و اثر جدید وی به دلیل تســلط و تبحری که در 
بیان و روایــت قصه های معمایــی از خود نشــان داده از همین حاال 

کنجکاوی برانگیز و دیدنی خواهد بود.

The Power of the Dog  فیلم
کارگردان: جین کمپیون

بازیگران: بندیکت کامبربچ، کریستن دانست...
تاریخ اکران: مشخص نیست

 The Power of the Dog کنجکاوی برانگیز بودن
از ســه جهت قابل تامل و توجه است: نخست حضور 
شخص جین کمپیون است که از معدود کارگردانان 
زن تاریخ ساز سینمای جهان به شمار می آید و اولین زنی که است که 
توانســت در دهه  نود با فیلم »پیانو« نخل طالی کن را به خانه ببرد. 
دوم اقتباسی بودن داستان فیلم است که از رمانی به همین نام نوشته  
توماس سویج به نگارش درآمده و داســتان مردی  است که به همسر 
جدید برادرش اعالن جنگ می کند و ســوم ترکیب بازیگران فیلم و 
حضور بندیکت کامبربچ، کریستن دانســت است. در خالصه داستان 
مفصل تری که در یکی از نشریات ســینمایی انگلیسی منتشر شده، 
آمده است که فیلم »قدرت سگ«، داستان دو برادر را روایت می کند 
که یکی از آن ها با بازی بندیکت کامبربچ باهوش و ظالم است و دیگری 
با بازی جسی پلمونز ســاده لوح اما مهربان اســت و سالهاست که در 
مونتانا زندگی می کنند. با ورود یک زن بیوه با بازی کریســتن دانست 
به داستان و ازدواج او با یکی از آنها آتش اختالف میان دو برادر روشن 
می شود. فیلم جدید کمپیون تولید مشترک چند کشور است و فیلمی 
بین المللی محسوب می شــود. فیلمبرداری فیلم ژانویه ی 2020 در 
نیوزیلند آغاز شد اما به دلیل شیوع ویروس کرونا تا 22 ژوئن به تعویق 
افتاد. قرار بود الیزابت ماس نقش اصلی زن را بازی کند که کریســتن 
دانست جانشین او شد. فیلمنامه را هم مطابق اکثر کارهای کمپیون 

خودش نوشته است.


