
The Beatles: Get Back  فیلم
Peter Jackson :کارگردان
بازیگران: اعضای گروه بیتلز

تاریخ اکران: ۲۷ آگوست ۲۰۲۱ )۵ شهریور (

ساخت مستند از زندگی شــخصی و حرفه ای گروه ها 
و افراد شــناخته شــده همواره از مرســوم ترین نوع 
مستندهای سینمایی به شمار می رود که فارغ از اینکه 
چه کسی سازنده آن باشــد برای مخاطبان سینما و تلویزیون جذاب و 
جالب است. حال تصور کنید پیتر جکسون، کارگردان فیلم های حماسی 
فانتزی »ارباب حلقه ها« و مستند »آن ها پیر نمی شوند« سازنده مستند 
یکی از مشهورترین و محبوب ترین گروه های موسیقی راک در انگلستان 

و سراسر جهان یعنی گروه بیتلز باشد.
این فیلم مســتند در واقع، شــرح ساخته شــدن یکی از مشهورترین 
آلبوم های گروه بیتلز یعنی »let it be« در دهه  هفتاد اســت. فیلم از 
آرشیو اوریجینالی که در مستند ۱۹۷۰ ســاخته  مایکل لیندزی هاگ 
درباره ی این آلبوم ساخته شده بود، استفاده کرده است. این فیلم قرار 
است رفاقت میان اعضای گروه بیتلز را به تصویر بکشد که هنوز هم برقرار 
است. جکســون از همان تکنیکی که در مستند »آن ها پیر نمی شوند« 
اســتفاده کرده بود بهره برده تا تصاویر آرشیوی و سیاه و سفید، رنگ و 
روی مدرنی پیدا کنند. بیش از ۵۵ ساعت ویدیو و ۱۴۰ ساعت صدای 
استودیویی برای ساختن این مستند مورد استفاده قرار گرفته است، به 
عالوه ی کنسرت ۴۲ دقیقه ای شاهکاری که گروه بیتلز روی پشت بام 
ضبط کرده بودند. برای طرفداران موســیقی و به خصوص سبک راک 

»بیتلز: برگرد« می تواند جزو مستندهای عمر باشد.

 Matrix 4  فیلم
کارگردان: النا واچوفسکی

بازیگران: کیانو ریوز، کــری-ان ماس، یحیی 
عبدالمتین دوم، نیل پاتریــک هریس، جیدا 
پینکت اسمیت، جسیکا هنویک و جاناتان گروف

تاریخ اکران: ۲۲ دسامبر )چهارشنبه، ۱ دی(

»ماتریکس ۴« بدون شــک یکــی از جالب ترین آثار 
۲۰۲۱ سینمای آمریکاست که باالخره و پس از کش و قوس های فراوان، 
قرار است امســال به نمایش درآید تا طرفداران ماتریکس ها و به طور 
کلی اکشن های تخیلی، تازه ترین فیلم الچوفسکی را تا چند ماه دیگر 
بر پرده سینماها تماشا کنند. هجده سال از تولید قسمت سوم مجموعه 
ماتریکس با عنوان »انقالب ماتریکس« می گذرد و النا واچوفسکی این 
بار به تنهایی و بدون همکاری مشــترک با لی لی واچوفسکی در مقام 
کارگردان حاضر شده اســت.درمورد داستان قسمت چهارم ماتریکس 
تاکنون اطالعاتی منتشر نشده اما با توجه به کشته شدن شخصیت های 
نئو و ترینیتی در قسمت سوم، بسیاری از مخاطبان در مورد چگونگی 
روند داستان در قسمت چهارم ماتریکس سوال دارند. البته این نکته قابل 
حدس است که قسمت چهارم ماتریکس بازآفرینی یا پیش درآمدی بر 
ماتریکس های گذشــته نخواهد بود و احتماال شاهد داستانی جدید در 
این قسمت هستیم. از دیگر نکات جالب درمورد فیلم ماتریکس ۴ انتشار 
همزمان نسخه سینمایی و نسخه دیجیتالی در HBO Max در تاریخ 

۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ است.

The French Dispatch  فیلم
کارگردان: وس اندرسون

بازیگران: سیرشا رونان، فرانسیس مک دورمند، بیل 
مری، تیلدا سوئینتن، تیموتی شاالمی، بنیسیو دل 

تورو، جفری رایت...
تاریخ اکران:  ۲8 ژانویه ۲۰۲۱ 

وس اندرســون در میان سینمادوســتان با آثــار فانتزی و 
خوش رنــگ و لعابــی تداعی می شــود که »آقــای فاکس 
شــگفت انگیز« و »هتل بزرگ بوداپســت« برجسته ترین 
نمونه های فانتزی و انیمیشن این فیلمساز آمریکایی االصل 
شاغل در هالیوود به شمار می آید. در گزارش های اولیه ای که 
از فیلم منتشر شــده بیش از هر چیز به شمار زیاد ستارگان 
حاضر در فیلم از جمله فرانسیس مک دورمند و بنیسیو دل 
تورو اشاره شــده اســت و احتماال در فصل جوایز نیز از آثار 
تحسین شده ســال لقب خواهد گرفت، به طوری که گفته 
می شــود شــرکت دیزنی می خواهد فیلم را نخست در یک 
جشنواره سینمایی معروف همچون جشنواره کن، جشنواره 
ونیز یا جشنواره تورنتنو نمایش دهد و سپس وقتی اثر وس 
اندرســون در یکی از این رویدادها خوش درخشید، آن را به 

سینماها و سپس به شبکه Hulu ببرد. 
داســتان فیلم »گزارش فرانســوی« در یک شهر خیالی در 
کشور فرانســه رخ می دهد، جایی که مســئوالن یک مجله 
تصمیم دارند وقایع مهم دهه گذشــته خود را در قالب یک 
گزارش به چاپ برسانند. رویدادهای مهم این دهه نیز شامل 
حبس ابد یکی از هنرمندان معروف شــهر، شورش و تجمع 

دانشجویان و یک گروگان گیری می شود.

سینمای جهان


