از فضاييهاي مهاجم تا سياهان در اسارت
نگاهي به بهترينهاي سال سينماي جهان

انتخاب بهترين فيلمهاي سال گذشته سينماي جهان فرآيندي سخت و در عينحال آسان
اســت و دليل را ميتوان در اين نكته يافت كه امســال نيز مانند بســياري از ادوار اخير يك يا
وصال روحاني
چند فيلم كامالً برتر و كوبندهعرضه نشــدند و اكثريت با كارهايي بود كه متوسط تلقي شدند
روزنامه نگار
و چيزهاي فوقالعادهاي براي گفتن نداشتند .البته «ســرزمين الال»« ،مهتاب»« ،منچستر
كنــار دريــا» و «حصارها» توانســتند نظر اكثريــت كارشناســان را جلب كنند و «رســيدن»
(ورود)« ،چهرههاي پنهاني»« ،ســالي» و « »Hacksaw Ridgeهم كه آخري يك فيلم جنگي و ســاخته مل گيبســون معروف اســت ،در برقراري ارتباط با عوام موفق
بودند ولي برخالف  1995كه «شــجاعدل» پر شــكوهترين فيلم گيبسون  5اسكار اصلي آن ســال را ربود يا  2003كه قسمت ســوم «اربابحلقهها» به تنها فيلم فانتزي
تاريخ تبديل شــد كه  11اســكار را صيد كرد ،هيچ مدعي مطلقی در كورس تصاحب عنوان بهترين فيلم سال قرار نداشــت .اين در صورتي است كه بپذيريم «سرزمين
الال» باوجود کســب  7جايزه گلــدن گلوب و كانديدايي براي  14جايزه اســكار و فروش باالي  250ميليون دالر در ســطح جهان فيلمي نبوده اســت كــه عوام به آن دل
ببازند و بهعنوان يك موزيكال مدرن بيشــتر با طبقات متوسط و روشــنفكر در جهان ارتباط برقرار كرد .با اين حال همين فيلم كه مفهوم تازهاي به ژانر موزيكال بخشيد
و « »Hacksaw Ridgeكه نگاه جدي و عميقتري از گيبســون به جنگ جهاني دوم است و «مهتاب» و «حصارها» كه قصههاي تبعيضنژادي و اسارت سياهان در قيد
و بندهاي سفيدپوســتان در يك امريكاي پرتوحش اما مدعي تمدن هســتند ،سبب شدند سال سپري شده ســالي توأم با خلق برخي ارزشهاي ماندگار براي سينماي
جهان باشد .سالي كه با وصف كوتاه فيلمهاي برتر جلوه الزم را در اذهان هنردوستان خواهد يافت.
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 ژانر:موزيكال
 محصول:كمپانيهايبكلليپلمديا،تيكفيلمزوساميتاينترتينمنت
 تهيهكنندگان:فرد برگر ،گري گيلبرت و مارك بالت
 سناريستوكارگردان :ديمی ين چازه له
 مديرفيلمبرداري :لينوس ساندگرن   /تدوينگر:تام كراس
 موسيقيمتن :جاستين هورويتز   /طولمدت 128:دقيقه
 هزينهتوليد 30 :ميليون دالر   /ميزاندرآمد 282 :ميليون دالر
 بازيگران:امااستون،رايانگاسلينگ،جانلجند،رزماريدوويت،فينويتراك،جسيكاروت،
سونوياميزونو،كاليهرناندز وجي.كي.سيمونز.
 موضــوع :يك موزيســين و يك بازيگر روبه پيشــرفت بهطــور تصادفي مالقات ميكننــد و پس از پي
بــردن به عقايد يكديگر اقدام به همكاري در زمينههاي هنري نموده و به تفاهمهاي الزم در اين زمينه
ميرســند .عنوان فيلم هم اشــارهاي به لسآنجلس ،شــهر محل وقوع رخدادها است و هم حكايت از
گرايــش بــه رؤياهــا و دوري از واقعيت و ورود به زندگيهــا و عرصههايي دارد كه بــراي هنرمندان امري
عادي به شمار ميآيد .بين ميا (اما استون) و سباستين (رايان گاسلينگ) چند ماه بعد ديدار تصادفي
ديگــري در يــك ميهمانــي هنري تازه شــكل ميگيرد و اين مكاني اســتكه سباســتين در حــال اجراي
موســيقي براي ميهمانان اســت .پيامد اين ديدار مجدد ،حضور بيشتر سباســتين در محل تهيه فيلم
جديد ميا اســت و در نهايت اين موزيســين زن براساس توصيه سباستين آوايي را ميسرايد كه موجب
موفقيت او در كارهاي هنرياش ميشــود و به اهدافش ميرسد .اينكه «الال لند» در تمامي 7شاخهاي
كه نامزد گلدن گلوب شــد به آن دســت يافت و کلکســیونی از جوایز دیگر برده  ،نشان ميدهد چقدر در
بيناهاليسينماموفقجلوهكردهاست.

ژانر:درام تاریخی و واقعی
محصول :کمپانیهای ویلیج رودشو ،فلش الیت فیلمز و برادران وارنر
تهیهکنندگان :فرانک مارشال ،الین استوارت و تیم مور
سناریست:تاد کومارنیکی  /کارگردان :کلینت ایستوود
مدیرفیلمبرداری:تام استرن  /تدوینگر :بلو موری
موسیقیمتن :کریستین جاکوب و گروه تییرنی ساتون  /طولمدت 96:دقیقه
هزینهتولید 60:میلیون دالر  /میزاندرآمد 256:میلیون دالر
موضــوع:در 15ژانویــه 2009دوخلبــانامریکاییبهنامهایچلســیســالیســالنبرگر (بــابازیتام
هنکــس)وجفاســکایلز (بابازیآروناکهارت)یکهواپیمایمســافرتیراازمبدأفــرودگاهالگاردیابه
مقصدفرودگاهبینالمللیشارلوتداگالسدرکشورشانبهحرکتدرمیآورندامادرارتفاع850متراز
سطحزمین،هواپیماباگروهیبزرگازپرندگانمهاجرکهدرحالسفرهستند،برخوردمیکندودراین
واقعههردوموتورهواپیماازکارمیافتد.ازآنجاکههردوخلبانبهایننتیجهمیرسندکهامکانرسیدن
بهنزدیکترینفرودگاههایاطرافآنجاراندارند،سالنبرگرتصمیممیگیردهواپیمایضربهخورده
ومخدوشرارویرودخانهمشــهورهادســونبهموازاتشهرنیویورکفرودبیاوردوچنیننیزمیکندو
کل سرنشــینان صحیح و سالم به زمین میرسند و به همین سبب رســانهها در یک چشم به هم زدن از
«سالی»یکقهرمانملیمیسازند.بااینحالمقامهایمسئولمدعیمیشوندکهیکیازموتورهای
هواپیما برخالف ادعاهای سالی ،درست کار میکرده و بنابراین او میتوانسته بدون ریسک فرود آوردن
هواپیمــارویرودخانــه،آنرابهالگاردیابازگرداندیابهتتربوروکهنزدیکترینفرودگاهبههواپیمابوده،
بــرود.ســالنبرگرکهدرصــورتاثباتاینادعــابرکناروبدناممیشــود،دردادگاهیکهبــهاینموضوع
رسیدگیمیکند،خالفاینرابهاثباتمیرساندومشخصمیشودکهاودرستعملکردهاست.
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