
  The Power of the Dog  ------------------------------------ قدرت سگ
»قدرت سگ«بر اساس رمانی به همین نام نوشته توماس 
ساویج ساخته شده  و در سال 202۱ از نتفلیکس منتشر شد. 
این فیلم، نخستین  بار ۱۱ شهریور ۱400 در جشنواره  ونیز به 
نمایش درآمد و با استقبال گسترده  منتقدان روبه رو شد. 
موسیقی فیلم جدید کمپیون را جانی گرینوود، آهنگساز 
 There Will Be(»فیلم های »خــون به پا خواهد شــد
Blood( و »نخ خیال«)Phantom Thread( ساخته  است.

 فیلم در مونتانا و در سال ۱۹2۵ رخ می دهد؛ ۷ سال پس 
از جنگ جهانی اول و ۱4 سال پیش از جنگ جهانی دوم. 
تمرکز فیلم در ابتدا بر رابطه آسیب دیده برادری بین دو 
شخصیت مرد فیلم است. فیل یک آدم قلدر بد دهان است 
که کارگرانش این رفتار او را تشویق می کنند. او همیشه 
از خونسردی نرم خویانه برادرش عصبانی و رنجیده خاطر است. این چالش بین دو برادر 
موقعیت خوبی برای بازی درخشان کامبربچ فراهم کرده است. این اولین فیلم کمپیون 
است که متمرکز بر شخصیت یک مرد است و با وجود اینکه شخصیت فیلم پر از کاستی و 

شرارت است، اما بازی کامبربچ بسیار دلپذیر و گیرا است. 
فیلمبردار فیلم، آری وگنر، منظره های نیوزلند و مونتانا را با جزئیاتی خیره کننده و درخشان 
ثبت کرده است. کمپیون برای آخرین ســاخته  خودش توانست شیر نقره ای بهترین 
کارگردانی را به  دست آورد. کمپیون، کامبربچ، دانست، اسمیت-مک فی، پلمونس و همه  

عوامل اصلی »قدرت سگ«از مدعیان اصلی رشته های مختلف اسکار 2022 هستند.

 شرکت پخش کننده: 
نت فلیکس 

 کارگردان: 
جین کمپیون

 بازیگران: 
بندیکت کامبربچ، 

کریستن دانست
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این فیلم بر پایه سال های پس از ازدواج دایانا، شاهدخت ولز 
و چارلز و شاهزاده ولز ســاخته شده است و روایتی تخیلی از 
تصمیم دایانا برای پایان دادن به ازدواجش با شاهزاده چارلز 
و ترک خانواده ســلطنتی بریتانیا اســت. بیشتر از آنکه در 
بند تعریف قصه و داستان باشد نمایش رفتار و حاالت روانی 
پرنسس دایانا است و کریســتین استوارت به گفته نزدیکان 
دایانا یکی از بهترین نمایش ها را از این شخصیت داشته است. 
کریستن استورات پس از معرفی خود با فیلم های نوجوانانه ای 
مانند »گرگ ومیش«، در ســال های اخیر -به لطف همکاری 
با فیلمسازان بزرگی مانند کلی رایکارد و اولیویه آسایاس- 
توانست استعداد خود را به عنوان یک بازیگر توانمند نشان 
بدهد. اکنون به نظر می رســد که او با حضور در نقش دایانا 
شاهدخت ولز در فیلم »اسپنســر«، برای نخستین بار این 
شــانس را دارد که نام خود را در فهرست نامزدهای بهترین 

بازیگر زن نقش اصلی ببیند.

  House of Gucci   ------------- ---------  spencerخانه گوچی اسپنسر 

 شرکت پخش کننده: 
یونیورسال پیکچرز

 کارگردان: 
ریدلی اسکات

 بازیگران: 
لیدی گاگا، آدام 

درایور،جرد لتو
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این فیلم بر پایه کتاب »خانه گوچی«داستانی از قتل، دیوانگی، فریبندگی و 
طمع نوشته سارا گی فوردن در سال 200۱ ساخته شده است. »خانه گوچی«، 
داستان پاتریزیا رجیانی )لیدی گاگا( و مائوریتزیو گوچی )آدام درایور( را 
دنبال می کند که تغییرات در روابط آنها منجر به مبارزه برای کنترل برند مد 
ایتالیایی گوچی می شود. جرد لتو، جرمی آیرونز، سلما هایک و آل پاچینو 

از دیگر بازیگران فیلم هستند.
ریدلی اسکات پس از به دســت آوردن حق کتاب فوردن در اوایل دهه 
2000، می خواست فیلمی درباره خانه گوچی بسازد. این فیلم، داستان قتل 
جنون آمیزی را روایت می کند که در خاندان گوچی اتفاق افتاد. عالوه بر 
این، بازیگران و ستارگان بسیاری در این فیلم هیجان انگیز ایفای نقش 
کرده اند که موجب دیده شدن بیشتر آن گشته است. الزم به ذکر است که 
برخالف بسیاری از فیلم های جدید که به صورت آنالین عرضه شدند، »خانه 
گوچی«به صورت واقعی روی پرده های سینما رفت و با مخاطبان بسیاری 

نیز روبه رو شد.
این فیلم نقدهای ضد و نقیضی از ســوی منتقدان دریافــت کرده اما 
نقش آفرینی گاگا با تحسین منتقدان همراه بوده و به دلیل لحن متناقض 
فیلم مورد انتقاد قرار گرفته است. از این رو، گروه بازیگری و ریدلی اسکات 
را می توان از بخت های دریافت اسکار بازیگری، کارگردانی و بهترین فیلم 

به حساب آورد.

 شرکت پخش کننده: 
نئون و تاپیک استودیوز

 کارگردان: 
پابلو الرین

 بازیگران: 
کریستین استوارت ، جک 

فاردینگ ، شان هریس 
و...
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اسکار


