شير ()Lion

مهتاب ()Moon Light

ژانر:دراماجتماعي
محصول:كمپانيهايسيسافيلمز،اكواريوسي،اسكريناسترالياوويناشتاين
تهيهكنندگان :ايانكانينگ ،انجي فيلدرو اميلي شرمن
سناريست :لوك ديويس  /كارگردان:گارت ديويس
مديرفيلمبرداري :گريك فريزر  /تدوينگر :الكساندر دوفرانچسكي
موسيقيمتن :داستين اوهالوران و هائوسچكا  /طولمدت 118:دقيقه
هزينهتوليد 12 :ميليون دالر  /ميزاندرآمد 58/7:ميليون دالر
بازيگــران :دو پاتــل ،رونــي مارا ،ديويــد ونهام ،نيكول كيدمن ،ابيشــك بهاراتــي ،ديويان الدوا،
پريانكابوسيوديپتيناوال.
موضوع :سارو (دوپاتل) كه پسري نوجوان است ،برادر بزرگش گودو (ابيشك بهاراتي) را تا نزديكي محل
كارش همراهي ميكند و در ايســتگاه قطار منتظر ميماند تا وي در پايان ســاعات كارش برگردد و با هم به
خانه بروند .پس از اينكه گودو بر نميگردد ،ســارو كه كالفه شــده است ،سوار بر نخستين قطاري ميشود كه
از راه ميرســد ولي طي مســير خوابش ميبرد .وقتي چشــم باز ميكند متوجه ميشــود در قطار جا مانده و
هيچكــس در آننيســتو اوگمشــده اســت.پس ازتقــاي فراوان اوخــودرا دركلكتهمييابد كهشــهري در
دوردســت اســت و با محل زندگي وي و مبدأ حركت او فاصلهاي چشــمگير دارد .كار وي به اســتقرار در يك
يتيمخانه ميكشــد ولي چندي بعد يك زوج استراليايي سارو را به فرزندخواندگي ميپذيرند .بيست سال
بعــد از آن تاريخ ســارو كه يك مرد برازنده شــده و در ملبورن مشــغول آموزش مديريت هتلداري اســت،
از طريق زني به نام ســو و جســتوجو در اينترنت ســرانجام خانه مادرياش را مييابد و با ســر به آن جا كه
شــهري به نام كاندوا در هند اســت ميشــتابد ولي آنجا در مييابد كه برادرش گودو سالهاســت كه در يك
سانحه قطار مرده است و درست در همان روزي كه او را به ظاهر در ايستگاه قطار رها كرده و ناپديد شده بود.

ژانر:درام اجتماعی
محصول:کمپانیهای Plan Bو پاستل پروداکشنز
تهیهکنندگان:ارل رومانسکی ،دیدی گاردنر و جرهمی کالینر
سناریستوکارگردان:بریجنکینز
مدیرفیلمبرداری :جیمز الکستون  /تدوینگران:نات سندرز و جوی مکمیالن
موسیقیمتن:نیکوالس بریتلی  /طولمدت 111:دقیقه
هزینهتولید 5 :میلیون دالر  /میزاندرآمد 49 :میلیون دالر
بازیگــران :تریوانتــه رودز ،آنــدره هولنــد ،یانل مونایی ،الکس هیبرت ،اشــتون ســاندرز ،یارل
جروم،نائومیهریسوماهرشاالعلی
موضوع :چیرون (الکس هیبرت) یک نوجوان خجالتی و انزواطلب اســت که به ســبب اندام کوچک
و شــخصیت آرام خود لقب کوچولو را یدک میکشــد و شــخصیت او در تضاد کامل با خوان (ماهرشاال
علــی) اســت که به فروش مواد مخدر اشــتغال دارد و در نتیجــه وقتی خوان وی را یــک روز به خانهاش
دعوت میکند ،چیرون ابتدا احســاس غریبگی میکند و زمانی هم کــه او به آرامی میپذیرد که در این
محیــط حرفهای دلــش را بزند ،خوان پــای او نمیماند و زمانــی هم که تظاهر بــه آموختن چیزهای
تــازه و جالب به او میکند ،چیرون نمیتواند به او اعتماد کند .خوان حتی به رفتار مادر چیرون که پائوال
(نائومــی هریس) نــام دارد و از تالطمهای روحی رنج میبرد ،ایراد میگیرد و همین مســأله چیرون را
بیش از حد عاصی میکند .با این اوصاف ،روال رنجهای فردی و اجتماعی چیرون در سالهای بعدی
هم ادامه مییابد و مرگ خوان نیز پایانبخش این روند نیســت و در ســفری مکاشــفهای و استعارهای
که بری جنکینز ،کارگردان فیلم برای این کاراکتر در نظر گرفته ،ما او را در میانسالی نیز در همان حالت
سرگشتگیوزیرسایهمهتابولیدرتاریکیبرخاستهازندانستنونارضایتیمیبینیم.

منچستر کنار دریا ()Manchester By The Sea

حصارها ()Fences

ژانر :درام خانوادگی
محصول:کمپانیهای کیپریود مدیا ،بی استوری و رودساید اترکشنز
تهیهکندگان :کیمبرلی استوارد ،کریس مور ،کوین جی والش و لورن بک
سناریستوکارگردان :کنت لونرگان
مدیرفیلمبرداری :جودی لی الیپز
تدوینگر :جنیفر لیم
موسیقیمتن :لسلی باربر  /طولمدت 137 :دقیقه
هزینهتولید 8/5:میلیون دالر  /میزاندرآمد 118:میلیون دالر
بازیگران:کیسی افلک ،میشل ویلیامز ،کایل چندلر ،گرهچن مول و لوکاس هجز
موضوع :لی چندلر (کیسی افلک) باخبر میشود که برادرش جو ،دچار حمله قلبی شده اما وقتی به
بیمارستان میرسد ،بسیار دیر شده و کار از کار گذشته و جو از دست رفته است .آنجا است که لی چندلر
درمییابــد چقــدر در میان وابســتگانش از جمع دور و با آنها بیگانه اســت .او برای رســاندن خبر مرگ
جو به پســر وی پاتریک ،راهی شــهر منچستر انگلیس که محل اســکان و زندگی پاتریک است ،میشود
ولی در کمال شــگفتی متوجه میشــود که جــو قبل از مرگــش او را برای نگهداری از پســرش در صورت
تحقق واقعهای مرگآفرین برای خود برگزیده اســت .او تصمیم میگیرد که این مســئولیت را متقبل
شود زیرا در غیر این صورت مسئولیت حضانت وی به مادرش الیز میرسد که زنی معتاد به مشروبات
الکلی اســت .او میخواهد پاتریک را با وجود ریشــهدار بودنش در منچســتر ،به شــهر بوستون در ایالت
ماساچوســت امریــکا که خودش در آنجــا زندگی میکند ،ببرد اما بروز مشــکالتی در امر دفن پیکر جو و
تأخیــر در ایــن مورد ،لــی را وادار میکند که تــا اطالع ثانوی در منچســتر بماند و همین مســأله او را وارد
مسائل و مشکالت تازهای میکند و پایبند این شهر میسازد.

ژانر:درام اجتماعي
 محصول:كمپانيهاي برون كري اتيو،ماركو مديا و پارامونت
 تهيهكنندگان:تادبلكواسكاترودين
سناريست :اگوست ويلسون
كارگردان :دنزل واشينگتن /مديرفيلمبرداري:شارلوت بروس كريستنسن
تدوينگر :هيوز وينبورن  /موسيقيمتن :مارسلو زارووس
طولمدت 139:دقيقه  /هزينهتوليد 25:ميليون دالر
ميزانفروش 104:ميليون دالر
بازيگران :دنزل واشــينگتن ،ويوالديويس ،اســتيفن هندرســون ،جووان اده يو ،راسل هورنزبي،
ميكلتيويليامسونوسانياسيدني
موضوع:دردهه 1950درشهرپيتسبورگامريكاترويمكسون(دنزلواشينگتن)همراهباهمسرش
رز (ويوالديويس) و پسرشــان كوري (جووان آدهپو) زندگي محدودي را پشــت ســر ميگــذارد و راه امرار
معــاشاش جمــعآوري پسماندهاي شــهري و واگذاري آن به كارخانههايي اســت كــه ميخواهند با
ايــن اندوختهها از نو متاعهاي توليديشــان را شــكل دهنــد .اما برادر بزرگ تروي كــه گابريل (ميكلتي
ويلياسون) نام دارد ،براثر شركت در جنگ جهاني دوم دچار ضربه روحي و مبتال به بيماري رواني شده
اســت و اين مســأله و همچنين گذشته پر خدشــهتر وي كه حتي با ســرقت اموال عمومي همراه بوده و
ســربر آوردن پســرش كه محصول ازدواج قبلي وي به شــمار ميآيد ،زندگي فعلي او را بســرعت رو به
اضمحالل ميبرد .با همت بزرگ دنزل واشينگتن كه هم بازيگر نقش اول و هم كارگردان فيلم است،
«حصارها» بعد از سالها اجراي موفقيتآميز در صحنه تئاتر تبديل به نخستين نسخه عمده و مهم
سينمايي از روي اين داستان مبتني بر تبعيض نژادي و تالش و تخطي شده است.
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