
گروه سینما و تلویزیون- نخستین 
حضور سینمایی ایران به فیلم مسخ در مسلخ 
به کارگردانی جواد دارایی اختصاص دارد 
که قرار است در جشــنواره ای آمریکایی 

رقابت کند.
ایــن فیلم بــه تهیــه کنندگی مهدی 
کــوه زاده در هفتمین حضور جهانی خود 
در هفدهمین جشنواره بین المللی »آسیایی 
آمریکایی هیوستون« به نمایش در می آید.

جشــنواره فیلم »آســیایی آمریکایی 
هیوستون« از ۳ تا ۱۳ ژوئن برابر با ۱۳ تا ۲۳ 

اردیبهشت با رعایت تمامی شیوه نامه 
های بهداشــتی و با برگزاری کارگاه 
آموزشــی، نمایش فیلم های بلند 
کوتاه و مستند و جلسات پرسش 

و پاســخ در ایالــت تگزاس در 
شهر هیوستون برگزار خواهد 

شد.
آســیایی  جشــنواره 
آمریکایی هیوســتون زیر 
نظر بنیاد OCA در سال 
۲۰۰۴ کار خــود را آغاز 
کرد. فیلم سینمایی مسخ 

در مســلخ هنرمندانی چــون فریبا طالبی، 
ســعید احمدی، فریبا ترکاشــوند، فوژان 

احمدی، مهشید خسروی، ایمان صراف، 
آرزو باللی دهکردی، فرحناز منافی 
ظاهر، رحمت شکرخنده، سارینا 
یوسفی، محمد اقلیمی بابانظر، 
امیــر عباس قضایــی، آوین 
کوه زاده، عســل شــکری، 
خورشید حق مرادی، وانیا 
علیــزاده و نادیــا کلیوند 

ایفای نقش کرده اند.
فیلــم ســینمایی 
مســخ در مســلخ با 
تولیــد  مدیریــت 

گابریل بروسن، محصول مشترک سینمای 
ایران، آلمان و کانادا است.

»یه وا« از تماشاگران جشنواره 
ایتالیایی جایزه گرفت

اما دیگر فیلم بلند ســینمای ایران یه 
وا توانست نظر تماشاگران جشنواره فیلم 
فرانکوفون ایتالیا را جلب کند و جایزه این 

بخش را از آن خود کند.
این فیلم به نویســندگی و کارگردانی 
آناهیــد آبــاد، برنده جایــزه بهترین فیلم 
یازدهمیــن  در  تماشــاگران  نــگاه  از 
جشــنواره بین المللــی فیلــم فرانکوفون 

 )Francophone Film Festival(
شــد. یه وا محصول مشــترک کشورهای 
ارمنستان و ایران است که در جشنواره های 
دیگری ماننــد مونترال، ونیــز، میل ولی، 
پالم اســپرینگز، کلیونــد، کوتبوس و… 
شــرکت کرده و از دوازدهمین جشنواره 
فیلم انار، پانزدهمین جشــنواره بین المللی 
فیلم زردآلوی طالیــی ایروان، هفدهمین 
»جشــنواره کینو شوک« روسیه، جشنواره 
فیلم نیویــورک و… موفق بــه دریافت 

جوایزی شده است.
این فیلم روایت داســتانی است که به 

مسائل اجتماعی انسان معاصر می پردازد و 
از جمله فعالیت های بنیاد سینمایی فارابی 
در حوزه تولید مشترک محسوب می شود.

نارینه گریگوریان، شانت هوهانیسیان،  
ســرگئی توماسیان، ورِژ کاسونی، مارجان 
آودیسیان و ُرزی آویدیسیان بازیگران فیلم 

سینمایی یه وا هستند.
»داغی« مهمان ژاپنی ها می شود
آخرین حضور این روزهای سینمای 
ایــران در جشــنواره های خارجی به فیلم 
کوتــاه داغی به کارگردانی فاطمه محمدی 
مربوط اســت که برای حضور در بیســت 
و سومین دوره جشــنواره شورت شورتز 
ژاپن انتخاب شد. »شورت شورتز« یکی از 
معتبرترین جشنواره های فیلم کوتاه در دنیا 
اســت که برنده جایزه بزرگ آن به آکادمی 

اسکار معرفی خواهد شد.
در این جشنواره به بهترین فیلم کوتاه، 

بهترین انیمیشن، بهترین فیلم کوتاه ساخته 
شده با اســمارت فون، بهترین فیلم کوتاه 
غیر داستانی )مستند و تجربی( و به بهترین 
فیلم از نگاه تماشــاگران جوایز نقدی داده 
خواهد شــد. همچنین بهترین فیلم کوتاه 
داستانی و غیرداستانی جشنواره به آکادمی 

اسکار معرفی خواهند شد.
این فســتیوال در ژوئــن ۲۰۲۱ و در 
تاریــخ ۲۱ تا ۳۱ خرداد ماه در ژاپن برگزار 

می شود.
در خالصه داســتان داغی آمده است: 
حفیظ هر شب با شنیدن صدای تیراندازی 
بــه مرز می رود تا از وســایل بجا مانده از 
اجساد ارتزاق کند که یک شب با یک زن و 
کودک خردســالش که در گوشه ای مخفی 
شــده اند مواجه می شــود. عاطفه امینی، 
مجتبی بیطرفــان، زینب جعفری ۳ بازیگر 

این فیلم کوتاه هستند.

وقفه چندساله در ساخت طنز آیتمی

فیلم های روی پرده اکران آنالین می شوند؟

رضا شفیعی جم و محمدرضا هدایتی با »ایران ۱۵۰۰« به شبکه نمایش خانگی می آیند

گروه سینما و تلویزیون -  با پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی »حبس مجرد« مراحل فنی 
این اثر به کارگردانی محمدحسام حدادیان آغاز شد. فیلمبرداری فیلم سینمایی »حبس مجرد« 
به کارگردانی محمدحسام حدادیان و تهیه کنندگی مهران مهدویان که اوایل اسفندماه آغاز شده 

بود به تازگی به پایان رسیده و تدوین آن در حال انجام است. 
»حبس مجرد« اولین فیلم بلند حدادیان است که فیلمبرداری آن در تهران انجام شده و 
با تکمیل مراحل تدوین و صداگذاری و موســیقی برای حضور در جشنواره های داخلی و 
خارجی و اکران عمومی آماده نمایش می شــود..این اثر با موضوعی اجتماعی و در فضایی 
شهری نوشته و تولید شده و به مسئله ای در یک خانواده پرداخته است.در خالصه داستان این 
فیلم سینمایی آمده است: »وحید برای فرار از پرداخت مهریه و فعالیت در یکی از سایت های 
شــرط بندی تصمیم به فرار و خروج غیرقانونی از کشــور دارد که در این مسیر با مشکالتی 
روبه رو می شــود.«مهدی کوشکی، پیمان مقدمی، سیاوش چراغی پور، مهرداد ضیایی، یلدا 
عباسی، وحید نیک راد، زهرا نامور، علیرضا مویدی، وحید میرزابیگی، زینب شعبانی، با حضور 
سیدجواد یحیوی و با هنرمندی ثریا قاسمی به همراه مرسانا حدادیان و ایالنا حدادیان به عنوان 

بازیگران کودک، در این فیلم نقش آفرینی می کنند.
عوامــل این فیلم ســینمایی عبارتنــد از: مدیر فیلمبرداری : ابوالفضــل نباتی، طراح 
چهره پردازی: نوید فرح مرزی، مدیر صدابرداری: علی ذوالفقاری، طراح صحنه و لباس: میالد 
آجودانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مهرنوش حسینی، منشی صحنه: آزاده جهانبخش، 
مدیر تولید: سیامک باحجب، مدیر تدارکات: علی رستمی نیا،جانشین تولید: شیما انصاری، 

عکاس: فاطمه تقوی، فیلمبردار پشت صحنه: محمود ناقل.

گروه سینما و تلویزیون -  رئالیتی شو معمایی-ماجراجویی »کلوپ فرار« آماده تولید 
در شبکه نمایش خانگی شد.رئالیتی شو جدید مسابقه معمایی با عنوان کلوپ فرار با اجرای 
یکی از چهره های سرشناس با طراحی و ساختار معمایی با بستری بر فضای ایرانی است.این 
مسابقه با الهام از بازی جذاب اتاق فرار، ساخته شده  و در آن بازیکنان مجموعه ای از پازل ها 
و معماها را با استفاده از سرنخ ها، راهنمایی ها و استراتژیهای طراحی شده را حل می کنند؛ تا به 
اهداف تعیین شده دست پیدا کنند.بازی های این رئالیتی شو هیجان انگیز و پرحادثه مبتنی بر 

ماجراجویی است و با حضور بازیگران مطرح در چند قسمت آماده پخش می شود. 
شرکت کننده ها باید در هر مرحله با حل معماها راهی مرحله بعد شوند، اتاق  فرار نوعی 
از مسابقه است که در کشورهای آسیای شرقی طراحی و پخش شده و امروز تبدیل به یک 

بازی جهانی شده است.
کلوپ فرار هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد و به زودی با آماده شدن دکور این 

مسابقه به تهیه کنندگی امیرحسین بزرگ زادگان از فیلیمو پخش می شود.

ثریا قاسمی و مهدی کوشکی در
 »حبس مجرد«

»کلوپ فرار« رئالیتی شو جدید

گــروه ســینما و تلویزیون-مجید 
عباســی از به اشــاره به وقفه چندین ساله 
تلویزیــون در تولیــد مجموعه های طنز 
آیتمی از ادامه تولید مجموعه »دست انداز« 

با همین رویکرد خبر داد.
مجید عباســی تهیــه کننده مجموعه 
طنز »دســت انداز« که در ایام نوروز ۱۴۰۰ 
به کارگردانی شــهاب عباســی روی آنتن 
شبکه نســیم رفت درباره این مجموعه به 
خبرنگار مهر بیان کرد: طنز آیتمی یا همان 
طنز کوتاه جایگاه خاصی بین مخاطبان دارد 
و مثل لطیفه های تصویری اســت که اتفاقًا 
در نقــد اجتماعی و نقد مســائل روز تأثیر 

بسزایی دارند.
وی ادامه داد: امروزه به قدری سرعت 
زندگی باال رفته اســت که گاهی مخاطب 
نمی توانــد زمــان زیادی برای تماشــای 
برنامه های تلویزیــون اختصاص دهد. به 
همین دلیــل اخیراً برنامه هــای آیتمی در 
سراسر دنیا با اقبال گسترده ای مواجه شده 

است و نیاز به آن نیز بیشتر شده است.
عباسی درباره به روز بودن ویدئوهای 
فضــای مجازی در زمینه طنز و رقابت این 
مجموعه تلویزیونی با آن ها نیز عنوان کرد: 
اگرچه در فضــای مجازی به این نوع طنز 
زیاد پرداخته می شــود امــا همواره جای 

خالی آن در برنامه های تلویزیون احساس 
می شــد. به هر حــال تقریباً به مدت ۴ یا ۵ 
ســال ســاخت طنزهای آیتمی در صدا و 
ســیما متوقف شد و به همین دلیل تصمیم 
بر این شــد که طنز آیتمی در شــبکه نسیم 

شکل بگیرد.
شــکل گیری  رونــد  دربــاره  وی 
»دســت انداز« نیز توضیح داد: حدود ۶ ماه 
پیش به اتفاق آقای شهاب عباسی کارگردان 
برنامه، طرحی را به شــبکه نسیم دادیم و به 
صورت ایــن مجموعه درآمد. پیش از این 
هم برنامه هایی مثل »خنــده بازار« وجود 
داشــته است که نیازمند به روزرسانی هایی 

مطابق با مشکالت روز، رسانه های جدید 
و مسائل موجود فضای مجازی بودند.

این تهیه کننده اضافه کرد: ما با تیمی ۱۰ 
ده نفره جهت ساخت برنامه پروسه ای سه 
ماهــه را طی کردیم. ابتدا نگارش فیلمنامه 
صــورت گرفت و بعد از آن پیش تولید را 
شــروع کردیم و دو ماه پیش از نوروز کار 
کلید خورد. ما تا آخر بهار مشغول خواهیم 

بود تا بتوانیم ۹۰ قسمت بسازیم.
وی یــادآور شــد: تالش مــا در این 
مدت بــر این بود که از لحاظ ســاختار و 
محتــوا بتوانیم اقدام جدیــد و بروزی در 
تولید طنز آیتمی داشــته باشیم و تا اینجا، 

حاصل کار مورد رضایتمندی کارگردان و 
شــبکه قرار گرفته است. این تهیه کننده در 
بخش دیگر درباره نبود بازیگران چهره در 
»دست انداز« عنوان کرد: معموالً خاصیت 
کار آیتمی اینگونه اســت که بازیگر چهره 
نــدارد و بازیگران خاص خودش را دارد. 
این وقفه چندســاله در ساخت طنز آیتمی 
هم باعث فاصله گرفتن بازیگران زیادی از 
این نوع طنزها شد. اما ما بازیگران چهره را 
به عنوان بازیگر مدعو داریم. البته ما سراغ 
تعداد زیــادی از بازیگــران رفته ایم ولی 
بــه علت مشــغله کاری و تردید در مورد 

کارهای آیتمی، نتوانستند کنار ما باشند.

وی در پایان بیــان کرد: ما امیدواریم 
بعد از پخش شــدن قسمت هایی از برنامه 
از ابتدای نــوروز، بتوانیم بازیگران مطرح 

بیشــتری در این کار داشــته باشیم چرا که 
این مجموعه ۹۰ قســمتی است و تولید و 

پخش آن همچنان ادامه دارد.

گروه ســینما و تلویزیون-  تعطیلی و 
ایجاد وقفه دوباره در فعالیت نیم بند سینماها 
این پرســش را مطرح می کنــد که آیا چنین 
وضعــی با توجــه به فروش پایین گیشــه، 
صاحبان فیلم های روی پرده را به اکران آنالین 

مجاب می کند؟
پس از روزهای سختی که در سال ۱۳۹۹ 
بر سینما گذشت، انتظار می رفت سال ۱۴۰۰ به 
ویژه پس از تغییر رده بندی شغلی سینماها در 
گروه بندی های کرونایی شرایط بهتری برای 
سینماداران، پخش کنندگان و تهیه کنندگانی که 
فیلم های شــان آماده اکران است فراهم شود، 
اما تغییر وضعیت پایتخت به ســطح قرمز با 
افزایش تعداد مبتالیان به کرونا انتظارها را بر 
هم زد و انتقال مشاغل سینمایی از گروه سه به 
گروه دو را نیز بی اثر کرد و حاال همان جریان 
ســال قبل در حال تکرار است. البته سال قبل 
از یــک جهت متمایز بود که آن هم به خاطر 
اتفاق تازه اکران آنالین رخ داد ولی این تجربه 
هم هرچه جلوتر رفت بی فروغ تر شد تا جایی 

که به یک طرح شکســت خورده تبدیل شد، 
اما اکران آنالین فیلم »شــنای پروانه« در چند 
وقت گذشته نشان داد که اگر فیلم قابل توجهی 
نمایش داده شود می تواند در جذب مخاطب 
و جبران بخشــی از ســرمایه تولیدش موفق 
باشد. برهمین اساس برخی دست اندرکاران 
فیلم های اکران نوروزی در این فکر هســتند 
که شــاید بتوانند با ادامــه دار بودن تعطیلی 
سینماها و نامشــخص بودن وضعیت روی 
اکران آنالین حساب کنند. البته فیلم »هفته ای 
یک بار آدم باش« شــهرام شاه حسینی که در 
صدر فروش گیشه قرار دارد احتماال بیش از 
دیگر فیلم ها منتظر بازگشایی سینماها خواهد 
مانــد و همین طور فیلم »تکخال« که با توجه 
به کمدی بودنش شــانس نسبتا بهتری برای 

جذب مخاطب در سینماها دارد.
اما از میان سه فیلم دیگر اکران نوروزی 
که پیش تر خبرهای بیشــتری هــم از آن ها 
در رســانه ها منتشر شده اســت، سازندگان 
»خورشــید« فعال منتظر بازشــدن سینماها 

هســتند. در این باره محمدرضــا صابری - 
پخش کننده فیلم »خورشید« - به کارگردانی 
مجید مجیدی تاکید می کند که فعال برنامه ای 

برای اکران آنالین این فیلم ندارند.
جواد نوروزبیگی، تهیه کننده فیلم »خون 
شد« مسعود کیمیایی هم با غیرقابل پیش بینی 
دانستن شرایط اکران گفت: به زودی جلسه ای 
را با آقای رنجکشان و مسعود کیمیایی خواهم 
داشت و صحبت می کنیم چون به نظر می رسد 
با این شرایط باید چاره ای دیگر بیندیشیم. البته 
اکران آنالین هم با توجه به امکان کپی شــدن 
فیلم شرایط مطلوبی ندارد ولی با این حال باید 
با آقای کیمیایی هم مشورت کنم. دیگر فیلم 
اکران نوروزی »الله« به کارگردانی اســداهلل 
نیک نژاد است که از تولیدات مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی محسوب می شود و 
در ســال های قبل به خاطر بودجه زیادی که 
برای ســاختش خرج شــده بود و بعد دچار 
مشــکالتی در مالکیت فیلم شد، حاشیه های 
پرسروصدای زیادی داشت. محمد حمیدی 

مقدم - مدیرعامل مرکز گســترش سینمای 
مستند و تجربی - درباره این که آیا فیلم »الله« 
که فروش کمتری هم نسبت به دیگر فیلم های 
اکران نوروز داشــته به اکران انالین می رود یا 
خیر، به ایســنا پاسخ داد: وضعیت فعلی برای 
هیچ کدام از فیلم ها مناســب نیست و ما قرار 
بود در این روزها برای شروع پخش تیزرهای 
تلویزیونی فیلم »الله« آماده شویم چون »الله« 

با توجه به گونه اکشــن و ورزشی که پیشنهاد 
می دهد می توانســت با تبلیغات، بیشتر دیده 

شود. 
با این حال ناامید نیستیم و اکران آنالین 
هم یکی از گزینه های قطعی اســت که برای 
آن آماده خواهیم شــد، اما امیدوارم با طراحی 
بهتر برای آشنایی مخاطب با فیلم ابتدا به تعداد 

مخاطبان در سینماها اضافه کنیم.

گروه ســینما و تلویزیون-  ســریال 
»ایــران ۱۵۰۰« اولین تجربــه کارگردانی 
علیرضا کریم زاده در شبکه نمایش خانگی 
ســریال  می شــود.تصویربرداری  عرضه 
ایران ۱۵۰۰ بــه کارگردانی و تهیه کنندگی 
علیرضــا کریم زاده از اواخر اســفندماه  ۹۹ 
در ســکوت خبری آغاز شد.این مجموعه 
نخستین سریالی اســت که در سال ۱۴۰۰ 
از سوی ســازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر )ســاترا( موفــق به دریافت 
مجوز ســاخت شــده و این روزها با حفظ 
و رعایت پروتکل های بهداشــتی در حال 

تصویربرداری است. 

ایــران ۱۵۰۰ کــه یک ســریال طنز- 
فانتزی اســت در  ۱۶ قســمت ۴۵ دقیقه ای  
تابستان ۱۴۰۰ برای پخش از پلتفرم نمافیلم 

آماده و تولید می شود.
در خالصه داســتان ایران ۱۵۰۰ آمده 
است: سهراب که یک نابغۀ ناآرام است پس 
از محکوم شــدن به اعدام، با خوردن قرص 
سفر زمان از سال ۱۵۰۰ فرار کرده و به زمان 

حال می آید. 
رستم که پلیسی از جان گذشته است، 
نیز تن به سفر زمان داده و به دوران ما می آید 

تا متهم را به زمان خودش بازگرداند، 
اما در این سفر اتفاقاتی می افتد 

که... 
بیتا بیگی، یوســف تیمــوری، آزیتا 
ترکاشــوند، بهراد خرازی، سامان خلیلیان، 
جوانه دلشــاد، مهران رجبی، امید زندگانی، 
رضا شــفیعی جم، نیما شــاهرخ شاهی، 
یوسف صیادی، شیوا طاهری، رضا فیاضی، 
ســلمان فرخنده، آذین فهیمی، ســیاوش 
قاسمی، پارسا کریم زاده، کوروش کبیری،  
یوسف مرادیان،محمد نادری، آرش نوذری، 
محمدرضا هدایتی بازیگران این مجموعه 
هســتند. ســایر عوامل »اسپینجر« 
عبارتنــد از: کارگردان و 
تهیه کننده: علیرضا کریم 

زاده، نویسنده: آزاده محسنی و الهه میرباقری، 
برنامــه ریز: پویــان درزی، دســتیار اول 
کارگردان: مسعود قدسی، مدیرفیلمبرداری: 
مجید طرقی، منشی صحنه: یاسمین پدری، 
عــکاس: مجید راد، فیلمبــردار: ایمان تقی 
بخشــی، صدابردار: وحید رضویان، طراح 
صحنه و لباس: داریوش پیرو، دستیار طراح: 
جاوید جاویدنیا، مدیرصحنه: باران بابازاده، 
طراح گریم: رســول سیدعربی، جلوه های 
ویــژه بصری: هادی اســالمی، جانشــین 
تهیه کننــده و مدیرتولید: ســیدمحمدرضا 
وزیری، مدیر تدارکات: رضا دهقان، مشاور 

رسانه: سمیرا افتخاری.
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در این جشنواره به بهترین فیلم کوتاه، بهترین انیمیشن، بهترین فیلم کوتاه 
ســاخته شده با اســمارت فون، بهترین فیلم کوتاه غیر داستانی )مستند و 
تجربی( و به بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران جوایز نقدی داده خواهد شد.

هر چند با افزایش شهرهای قرمز شمار سینماهای فعال کشور به حداقل رسیده است اما سینمای ایران همچنان
 از آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا در حال درخشش است.

درخشش سینمای ایران در آسیا،  
اروپا و آمریکا

گروه سینما و تلویزیون - بسیاری از 
فیلم های مشهور سینمای جهان نادیده گرفته 
شده اند و حتی یک نامزدی اسکار هم ندارند. 
ممکن است واضح به نظر برسد، اما فیلمی که 
نامزد اسکار می شود به طور قطع فیلم خوبی 
نیست. در واقع، فیلم های شایسته زیادی در 
طول تاریخ بوده اند که به گونه ای توســط 

آکادمی اسکار نادیده گرفته شده اند.
البته باید این موضوع را در نظر بگیریم 
که فیلم های مشــخصی مورد پســند رأی 
دهندگان اسکار نیستند؛ ولی باز هم فیلم های 
عجیــب و غریبی در تاریخ اســکار دیده 
می شــوند که جایزه اسکار گرفته اند. برای 
مثال به لطف بخش های فنی و گریم، تعداد 
زیادی از فیلم های ابرقهرمانی نامزد و برنده 
اسکار شده اند! این موضوع به این معناست 
که بــا وجود نقد های منفی به فیلم »جوخه 
انتحار« این اثر از ســوی آکادمی اسکار در 
بخــش بهترین گریم و چهره پردازی نامزد 
شــد و توانست جایزه آن بخش را دریافت 
کند. اگر به فیلم هایی مثل »االن نگاه نکن« و 
»پادشاه کمدی« نگاه کنیم که هیچ نامزدی در 
اســکار نداشته اند، نامزدی »جوخه انتحار« 

مسخره به نظر می رسد.
اما تنها همین یکی دو مورد نیســت و 
فیلم های معروف زیــادی در تاریخ وجود 

دارند که حتی یک نامزدی هم در بخش های 
مختلف اسکار کسب نکرده اند. با برخی از 

این فیلم ها آشنا شوید:
روانی آمریکایی )۲۰۰۰(

کریستین بیل در فیلم اقتباسی از رمان 
برت ایستون در نقش یک شخصیت روانی 
به نام پاتریک بیتمن نقش آفرینی می کند و 
این از برترین نقش آفرینی های او محسوب 
می شود؛ اما این فیلم حتی در یک بخش هم 

نامزد اسکار نشد.
لبوفسکی بزرگ )۱۹۹۸(

آکادمی اسکار زمانی که فیلم سینمایی 
»جایی برای پیرمرد ها نیســت« را به جای 
»خون به پا می شود« در یکی از رقابتی ترین 
اســکارهای تاریــخ در بخش بهترین فیلم 
انتخاب کرد، دســت و دلبــازی خود را به 
بــرادران کوهن نشــان داد. با این حال فیلم 
دیگر این دو برادر فیلمساز یعنی »لبوفسکی 
بزرگ« در یک بخش اسکار هم نامزد نشد.

دانی دارکو )۲۰۰۴(
فیلم علمی – تخیلی دانی دارکو ساخته 
ریچــارد کلی، که از جیــک جیلنهال یک 
ستاره سینما ساخت، در سال ۲۰۰۴ یکی از 
محبوب ترین آثار در جشنواره های سینمایی 
بود و همه انتظار داشــتند این فیلم در بخش 
بهترین فیلمنامه اســکار نامزد شود، اما این 

اتفاق نه تنها در بخش فیلمنامه بلکه در هیچ 
بخش دیگری رخ نداد.

خوب، بد، زشت )۱۹۶۶(
فیلم های وسترن تا دهه ۱۹۹۰ میالدی 

ژانــر مورد پســند آکادمی نبود. در ســال 
۱۹۹۲ هم به لطف فیلم »نابخشوده« کلینت 
ایستوود فیلمی در این ژانر توانست جایزه 
اســکار بگیرد. پیش از آن ایستوود در فیلم 

سینمایی »خوب، بد، زشت« به کارگردانی 
ســرجو لئونه بازی کرده بــود که اوج ژانر 
وســترن محسوب می شود، اما یک نامزدی 

اسکار هم ندارد.

نفرت )۱۹۹۵(
فیلم سیاه و سفید La haine ساخته 
متیو کاسوویتس که به معنای نفرت است، 
داســتان سه دوست جوان را روایت می کند 

که درحومه شهر پاریس زندگی می کنند.
مخمصه )۱۹۹۵(

به عقیده بسیاری از مخاطبان فیلم های 
سینمایی، حضور مشترک رابرت دنیرو و آل 
پاچینو در یک درام پلیسی را می توان گزینه 
مورد عالقه فصل جوایز دانســت، اما این 
فیلم به کارگردانی مایکل مان نتوانست نامزد 

اسکار شود.
هالووین )۱۹۷۸(

ممکن است آکادمی اسکار تمایلی به 
نامزد کردن فیلم های ترسناک نداشته باشد، 
اما ســابقه آن را دارد. نامزد شدن فیلم های 
»جن گیر« و »ســکوت بره ها« در دوره های 
قبلی اســکار باعث می شــود غیبت فیلم 
»هالووین« ســاخته جان کارپنتر بیشــتر به 

چشم بیاید.
بی خوابی )۲۰۰۲(

در حالی که بی خوابی اختالف زیادی 
با بهترین آثار کریستوفر نوالن دارد، اما نقش 
آفرینی های چشــمگیر آل پاچینو و رابین 
ویلیامز و هیالری ســوانک را در این فیلم 
شــاهد بودیم تا حداقل نامزدی این فیلم در 

بخش بازیگری تضمین شده باشد، اما فیلم 
نوالن در یک بخش هم نامزد نشد.

پادشاه کمدی )۲۰۰۲(
شــاید دهه ها طول کشــید تا مارتین 
اسکورســیزی برنده اسکار شود، اما بیشتر 
اوقات فیلم هــای او به خصوص آثاری که 
رابــرت دنیرو در آن هــا نقش آفرینی کرده 
اســت، توانســته اند نامزد اســکار شوند. 
»پادشــاه کمدی« یک اســتثناء در کار های 
اسکورسیزی محسوب می شود که در هیچ 

بخشی نامزد اسکار نشد.
درخشش )۱۹۸۰(

فیلمــی از کوبریک که کامال توســط 
آکادمی نادیده گرفته شــد، اثر اقتباسی او از 
رمان استیفن کینگ است. امروز درخشش 
یکی از مهمتریــن و بهترین فیلم های ژانر 
وحشت در تاریخ سینما محسوب می شود.
خیابان های پایین شهر )۱۹۷۳(

اگرچه ایــن فیلم اولین اثــر مارتین 
اسکورســیزی نیســت، اما یکی از اولین 
فیلم های مهم اسکورســیزی محســوب 
می شــود. این کارگردان بعد از آنکه اولین 
نامــزدی خود را در ســال ۱۹۷۵ برای فیلم 
»آلیس دیگر اینجا زندگی نمی کند« دریافت 
کرد، نهایتا توانست اولین جایزه اسکارش را 

برای »رفتگان« در سال ۲۰۰۷ بگیرد.

از »مخمصه« دنیرو تا »درخشش«؛

فیلم های خوش ساختی که در کمال تعجب برنده اسکار نشدند
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