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Nightmare Alley  فیلم

کارگردان:گییرمودلتورو
بازیگران:بردلیکوپر،کیتبالنشت،ویلمدفو
تاریخاکران:3دسامبر2021)دوشنبه18آذر(

گی یرمو دل تورو، اگرچه از جمله فیلمسازان درجه یک و 
هنری سینما محسوب نمی شود اما مجموعه فیلم هایش 
به دلیل جذابیت بصری و داســتانی توانسته مخاطبان 
زیادی در سراســر جهان جذب کند و جایزه آکادمی 
اسکار در سال 2018 اســکار برای فیلم »شکل آب« 
در مقام کارگردان، مهم ترین گــواه بر میزان تخصص 
و تبحر وی در امر فیلمســازی و جذب مخاطب است. 
»کوچه کابوس« یک فیلم درام مهیج آمریکایی است که 
فیلمنامه  آن را نیز خود دل تورو با همکاری کیم مورگان 
نوشته اســت. فیلمنامه این اثر بر اساس رمانی قدیمی 
با همین نام به نویسندگی ویلیام لیندسی گرشهام به 
نگارش در آمده است. داســتان این فیلم درمورد یک 
بازیگر دورگرد جاه طلب با هنرنمایی بردلی کوپر است 
که اســتعداد زیادی در فریب دادن مردم با زبان بازی 
دارد که طی اتفاقاتی با یک روانپزشک زن با بازی کیت 
بالنشــت که حتی از از او نیز خطرناک تر است همراه 

می  شود و ...
حضــور بازیگــران محبوب و مشــهور یکــی دیگر از 
جذابیت های فیلم جدید دل تورو محســوب می شود: 
در این فیلم ستارگان پرشــماری همچون بردلی کوپر 
)هشت نامزدی اسکار(، کیت بالنشت )برنده دو جایزه 
اسکار(، ویلیام دفو )چهار نامزدی اسکار(، رونی مارا )دو 

نامزدی اسکار( و… حضور دارند. 
کمپانی ســرچالیت پیکچرز که ســال گذشته فیلم 
تحسین شده Nommadland را عرضه کرده بود، 
مســئولیت توزیع این فیلم را برعهده دارد و طرفداران 
سینما به خوبی به این نکته واقف هستند که تا چه حد 
پخش کننده و البی کمپانی ها در موفقیت و دیده شدن 

آثار، مهم و نقش آفرین هستند.

 Nine Perfect Strangers  میین سریال
ســازندگان:دیویدای.کلیوجان-هنری

باترورث
بازیگران:نیکولکیدمن،ملیسامککارتی،

لوکایوانز،ملوینگرگ،ساماراویوینگ
تاریخپخش:سال2021

 Nine Perfect Strangers درام تلویزیونی
را می توان از  مینی سریال های خوب 2021 دانست که ترکیب 
بازیگران و حال و هوای اولیه آن، بیش از هر چیز مینی سریال 
موفق و پرمخاطب »دروغ های کوچک بزرگ« را با حضور نیکول 
کیدمن تداعی می کند. اتفاقا کیدمن در این مینی سریال نیز 
یکی از نقش های اصلی را ایفا کرده است. این مینی سریال به 
نویســندگی دیوید ای. کلی و جان-هنری باترورث بر اساس 
رمانی از لیان موریارتی با همین نام ساخته  شده  است. داستان 
درباره 9 استرالیایی از قشرهای مختلف است که در یک دوره 
10 روزه سالمت جسم و ذهن شــرکت می کنند. این دوره در 
مکانی به نام خانه آرامش با مدیریت یک زن روســی مرموز به 
نام ماشا برگزار می شود و رفته رفته شــاهد اتفاقاتی برای این 
نه نفر خواهیم بود. شــبکه هولو )Hulu( پس از تجربه  موفق 
سریال Big Little Lies پخش این سریال را در سال 2021 

در دستور کار دارد.

 Ghostbusters: Afterlife  فیلم
کارگردان:جیسونرایتمن

بازیگران:مکیناگریــس،فینولفهارد،کری
کون،پــلراد،بیلمــری،دناکروید،ارنی

هادسون،سیگورنیویوروآنیپاتس
تاریخاکران:11نوامبر)پنجشنبه،20آبان(

گمانه زنی های اولیه نشــان می دهد که نســخه 
جدید گوست باسترز یکی از آثار شــاخص ژانر ترسناک در سال 
2021 باشــد. تریلر فیلم نشــان می دهد که گوست باسترز باید 
همزمان یک فیلم اکشن سرگرم کننده، یک فیلم ترسناک جالب 
و یک فیلم کمدی قابل قبول باشد؛ ترکیبی جادویی که در دهه ی 
80 میالدی خوش درخشــید و حاال پیاده سازی درست آن برای 

فیلم سازهای امروز، سخت به نظر می رسد.
ریتمن بــا فیلم هایی مثل »بزرگســاِل جوان«، »پــا در هوا« و 
شاهکاری مثل »جونو« نشــان داده بود که در ساخت فیلم هایی 
درباره ی بلوغ آدم هایی که سن و سالی از آن ها گذشته استاد است. 
او فیلم های انسانی و احساساتی با طنزی ظریف می سازد اما حاال 

سراغ یک کمدی فانتزی ماوراءالطبیعی رفته است.
گوست باســترز درواقع  به عنوان چهارمین قســمت از مجموعه 
»شــکارچیان روح«، ادامه داستان قســمت های گذشته را بیان 
می کند. فیلم، داستان مادری به همراه دو فرزندش را بیان می کند 
که پس از فوت پدربزرگشــان به مزرعه وی در شــهری کوچک 
نقل مکان می کنند. آن ها با پشت ســر گذاشتن حوادثی عجیب 
و ترسناک، با گذشــته خود و کارهای پدربزرگشان بیشتر آشنا 

می شوند.


