
دوره جشــنواره ونیــز به »رما« )آلفونســو 
کوارون( رسید؛ فیلمی که تقریباً تمام جوایز 
مهم سال را در رشته های بهترین کارگردانی، 
بهتریــن فیلــم خارجی زبــان و بهتریــن 
فیلمبرداری از آن خود کرد. فیلم »سوگلی« 
)یورگوس النتیموس( هم با کسب جایزه ویژه 
هیئت داوران و جایزه بترین بازیگر زن )الیویا 
کلمن( از دیگر فیلم های موفق آن دوره بود 
که در نهایت کلمن اسکار بهترین بازیگر نقش 

اول زن را هم دریافت کرد.
طــالی  شــیر  جایــزه  رســیدن 
هفتادوششــمین دوره جشــنواره ونیــز 
بــه »جوکر« )تــاد فیلیپــس( از این جنبه 
غافلگیرکننده بود که برای اولین بار فیلمی 
مرتبط با دنیای ابرقهرمان ها جایزه اصلی یکی 
از جشنواره های رده الف را دریافت می کرد - 
گرچه بعد از اکران عمومی فیلم کارشناسان 
اذعان داشتند که »جوکر« یک شالوده شکنی 
تمام عیــار در عرصه فیلم هــای ابرقهرمانی 
است. به هرحال دریافت اسکار بهترین بازیگر 
نقش اول مرد )خواکین فونیکس( و نامزدی 
در رشــته هایی چون بهترین فیلم، بهترین 
کارگــردان و بهتریــن فیلمنامه اقتباســی 
نشــان دهنده این بود که جشنواره ونیز یک 

بار دیگر به هدف زده است.
در هفتادوهفتمیــن دوره، »ســرزمین 
خانه به دوش هــا« )کلوئی ژائو( شــیر طال را 
دریافت کرد؛ فیلمی که در ادامه هم مهم ترین 
جوایز آخر ســال را دریافت کرد تا به یک اثر 
تاریخ ساز تبدیل  شــود. در هفتادوهشتمین 
دوره هم »قدرت سگ« )جین کمپیون( شیر 
نقره ای بهترین کارگردانــی را دریافت کرد. 
کمپیون در ادامه اسکار بهترین کارگردانی را 
هم دریافت کرد تا یک بار دیگر شاهد وجود 
نقاط اشتراکی بین جوایز جشــنواره ونیز و 

جوایز اسکار باشیم.
با مقایســه نمونه های ذکرشده با جوایز 
سال های گذشــته جشــنواره ونیز می توان 
متوجه تغییر مســیر این جشنواره شد. حاال 
موفقیــت در جشــنواره ونیز )الاقــل برای 
فیلم های آمریکایی( می تواند یکی از بهترین 
نقاط شروع برای رســیدن به موفقیت های 
دیگری در فصل جوایز محســوب شــود. از 
این جنبه، شاید حتی بتوان به تغییر ماهیت 
جشنواره ونیز در چند سال اخیر اشاره کرد. در 
چنین شرایطی، نگاهی به فیلم ها و چهره های 
مهــم تحسین شــده در هفتادونهمین دوره 
جشــنواره ونیز، می تواند ما را بــا تعدادی از 

مدعیان جدی فصل جوایز آشنا کند.
در این دوره، شیر طالی بهترین فیلم به 
مستندی به نام »تمام زیبایی و خون ریزی« 
)لورا پویترس( تعلق گرفت. با توجه به پیشینه 
جوایز اسکار، دور از ذهن به نظر می رسد که 
یک مســتند به مدعی اصلی کسب جوایزی 
همچون بهترین فیلم تبدیل شــود )هرچند 
با توجه به سنت شکنی های پرتعداد اسکار در 
سال های اخیر، حتی چنین امری را هم نباید 

از نظر دور داشت(. با این وجود »تمام زیبایی 
و خون ریزی« را از همین اآلن می توان یکی 
از مدعیان اصلی رشته بهترین فیلم مستند 

قلمداد کرد.
با این وجــود، در میان برنــدگان دیگر 
می توان الاقل به چهار مورد اشــاره کرد که 
بخت خوبی برای مورد توجه قرار گرفتن در 
رشــته های اصلی در فصل جوایز دارند. لوکا 
گوادانینو با یک فیلم جاده ای رمانتیک به اسم 
»استخوان ها و همه چیز« با بازی تیلور راسل 
و تیموتی شلمی در جشنواره ونیز شرکت کرد 
و شــیر نقره ای بهترین کارگردانی را به خود 
اختصاص داد. گوادانینــو بیش از این با فیلم 
»مرا با نام خودت صدا کن« مورد توجه جوایز 
قرار گرفت و تا مرحلــه نامزدی بهترین فیلم 
هم پیش رفت. تکرار این موفقیت )و شاید فرا 
رفتن از آن( با »استخوان ها و همه چیز« دور از 
ذهن به نظر نمی رسد. هر چند تیموتی شلمی 
در ســال های اخیر به یکی از محبوب ترین 
بازیگران سینمای آمریکا تبدیل شده، اما در 
بخش بازیگری به نظر می رسد که بازی تیلور 
راسل توجه بیشــتری را از سوی منتقدان به 
خود جلب کرده اســت )هرچند به طور کلی 
منتقدان ترکیــب بازیگــران و کیفیت کار 
آن ها را به صورت عمومی مورد ستایش قرار 
داده اند(. بنابراین شــاید فیلم در بخش های 
مربوط به بازیگری هم شــانس موفقیت در 

فصل جوایز را داشته باشد.
در بخــش بازیگــری، هــر دو جایزه به 
چهره های شاغل در ســینمای آمریکا رسید 
تا بخت هر دو نفر برای نامزدی جوایز اصلی 
ســال باالتر رود. کیت بالنشت برای بازی در 
فیلم »تار« )تاد فیلــد( جایزه بهترین بازیگر 
زن را دریافت کرد. میزان ســتایش از بازی 
او در این درام روان شناســانه تا جایی بود که 
عــده ای از منتقدان گفتند می تــوان جایزه 
اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را از همین 
اآلن برای بالنشت کنار گذاشت. فیلم داستان 
فردی به نام لیدیا تــار را روایت می کند که 
به شکل گسترده به عنوان یکی از بزرگ ترین 
رهبرهای ارکستر دنیا و اولین رهبر زن یک 
ارکستر بزرگ آلمانی شناخته می شود. همین 
روایت یک خطی نشان می دهد که فیلم از نظر 
مضمونی هم می تواند یکی از بخت های جوایز 
مضمون زده سال های اخیر تلقی شود. اما جدا 
از آن، منتقدان تقریباً به شکل یکپارچه ای به 
پیچیدگی های شخصیتی کاراکتر اصلی فیلم 
و موفقیت تمام وکمال بالنشت در بازتاب این 
پیچیدگی ها اشاره کرده اند. در چنین شرایطی 
اگر نام بالنشت را در فهرست نامزدهای اسکار 

امسال نبینیم، باید تعجب کنیم!
اما »ارواح اینیشــرین« )»بنشــی های 
اینیشرین«( به کارگردانی مارتین مک دونا از 
دیگر فیلم های مهم جشنواره ونیز بود که دو 
جایزه بهترین فیلمنامه )برای خود مک دونا( 
و بهترین بازیگر مرد )کالین فارل( را دریافت 
کرد. مک دونا که بیش از این فیلم های بسیار 

تحسین شــده ای همچون »در بروژ« و »سه 
بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری« را ساخته 
بود، ظاهراً با فیلم تازه اش به فضای »در بروژ« 
بازگشــته و با تحســین فوق العاده ای هم از 
سوی منتقدان روبه رو شده است. همان طور 
که پیش از این اشاره شــد، مک دونا یک بار 
جایزه بهترین فیلمنامه را از جشنواره ونیز )با 
فیلم »سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری«( 
دریافت کرده بود؛ فیلمی که در نهایت جایزه 
گلدن گلوب و نامزدی اسکار در همین رشته 
را هم نصیب مک دونا کــرد. اتفاقی که اصاًل 
بعید نیست دوباره رخ دهد. کالین فارل هم 
با بازی در فیلم »در بروژ« توانسته بود جایزه 
گلدن گلوب بهترین بازیگــر نقش اول مرد 
فیلم های کمدی یا موزیکال را دریافت کند 
هر چند نتوانسته بود جایی در میان نامزدهای 
جوایز اسکار برای خود دست وپا کند. باید دید 
موفقیت او در »ارواح اینیشــرین« می تواند 
طلسم نامزدی اســکار را برای فارل بشکند 

یا نه.
اما در جشنواره امســال غافلگیری های 
منفی هم رخ داد. نمونــه اش را در مورد فیلم 
»باردو« به کارگردانی آلخانــدرو گونزالس 
ایناریتو دیدیم؛ فیلمسازی که در دهه گذشته 
یکی از سینماگران محبوب اسکار بوده و دو 
اســکار متوالی کارگردانی را برای فیلم های 
»بردمن« و »از گــور برخاســته« دریافت 
کرده اســت. با این وجود »باردو« به شــکل 
غیرمنتظره ای با واکنش سرد منتقدان روبه رو 
شد. هر چند که خیلی از منتقدان فیلم را از 
نظر فنی ستوده اند اما به نظر می رسد »باردو« 
را می توان ســقوطی در کارنامه ایناریتو در 
نظر گرفت. در چنین شرایطی، چنین به نظر 
می رســد که فیلم تازه ایناریتو بیشــتر در 
بخش های فنی بخت موفقیت در فصل جوایز 

را دارد تا در بخش های اصلی.
زمانی گفته می شد جشــنواره تورنتو را 
می توان آغاز غیررســمی فصل جوایز ساالنه 
در نظر گرفت؛ جایی که عموماً از بســیاری 
از مدعیان اصلی کســب جوایز اصلی ســال 
رونمایی می شد. اما در سال های اخیر به نظر 
می رســد که می توان این تاریخ را چند روز 
زودتــر در نظر گرفــت: همزمان با شــروع 
جشنواره ونیز. برگزارکنندگان قدیمی ترین 
جشنواره دنیا، در سال های اخیر مشخصاً در 
پی این بوده اند که زمین بازی شــان را تغییر 
دهند و به نظر می رســد با موفقیــت به این 
هدف دســت یافته اند. جشــنواره ونیز حاال 
نقش مهم تری در فصل جوایز ایفا می کند و 
به نظر می رسد که دســت اندرکاران خیلی از 
فیلم هایی که از امیدهای فصل جوایز مطرح 
می شوند، سعی می کنند فرآیند بازاریابی را از 
این جشنواره آغاز کنند. باید منتظر بود و دید 
که آیا برندگان جشنواره ونیز امسال هم، مثل 
چند ســال اخیر، می توانند به عنوان رقبای 
جدی کسب مهم ترین افتخارات فصل جوایز 

عرض اندام کنند یا نه.
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سینمای جهان

نفس 
جایزه گرفتن از 
جشنواره ها به خودی 
خود اهمیت چندانی 
)مگر در این سطح 
که یک نفر بابت 
دریافت جایزه به خود 
ببالد( ندارد. نکته 
مهم تر، تأثیراتی 
است که موفقیت 
در جشنواره ها بر 
آینده افراد و فیلم ها 
می گذارد. این 
تأثیرات می تواند 
مادی باشد )مثاًل 
دریافت یک جایزه 
مهم می تواند فروش 
فیلم را در بازارهای 
جهانی باال ببرد، 
دستمزد یک سینماگر 
را افزایش دهد یا 
یافتن سرمایه گذار 
برای ساخت 
فیلم های بعدی یک 
فیلمساز را ساده تر 
کند( یا معنوی 
)دریافت جوایز اصلی 
جشنواره های بزرگی 
همچون کن و ونیز 
می تواند نام یک فیلم 
را در تاریخ سینما 
ماندگار کند(


