در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﮑﺎر

ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری ﺑﺮای اﺳﮑﺎر 2018

ﺟﺎﯾﺰه آﮐﺎدﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﮑﺎر ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﭼﻨﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺣﺎﻇﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻬﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﺘﺮ از  48ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎی ﺳﺎل  2017در  24ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﮑﺎر  5ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺠﺰ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ  9ﻧﺎﻣﺰد دارد( .ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﮑﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در
ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ  ۲۰۱۸دﯾﺮﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﺳﮑﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﻢ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ)ﺑﺨﺶ اول(  ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻓﯿﻠﻢ)ﺑﺨﺶ دوم(  ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ زن  ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ  ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ.

ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺨﺶ »ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ« ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه آﮐﺎدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎم آن ﻓﯿﻠﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ روی
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در اﺳﮑﺎر  2017رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻻﻻ ﻟﻨﺪ و ﻣﻬﺘﺎب ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺘﺎب ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻓﯿﻠﻢ را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻋﺠﯿﺐ اﺑﺘﺪا ﻧﺎم ﻻﻻ ﻟﻨﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ 9 .ﻧﺎﻣﺰد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎل ﺟﺎری

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻪ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﺧﺎرج از اﺑﯿﻨﮓ-ﻣﯿﺰوری ،ﺑﺮو ﺑﯿﺮون ،ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ،داﻧﮑﺮک ،ﭘﺴﺖ ،ﻟﯿﺪی ﺑﯿﺮد ،رﺷﺘﻪ ﺧﯿﺎل،
ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺖ ﺻﺪا ﮐﻦ ،ﺷﮑﻞ آب.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ داﻧﮑﺮک در  8ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻪ ﺑﯿﻠﺒﻮرو ﺧﺎرج از اﺑﯿﻨﮓ ﻣﯿﺰوری در  7ﺑﺨﺶ و ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت
و رﺷﺘﻪ ﺧﯿﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﺰد  6ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ رﺗﺒﻪ ﯾﮏ ،ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﯿﻠﻢ ﺷﮑﻞ آب اﺳﺖ ﮐﻪ  13ﻧﺎﻣﺰدی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺮادﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎرج از ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دارد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  9ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ در  ۲۳ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۸ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ۵۶۷.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ  ۶۳.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻓﯿﻠﻢ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻼم ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ،داﻧﮑﺮک در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﺮوش  ۱۸۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺟﺎﯾﮕﺎه اول ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﺮو ﺑﯿﺮون دوﻣﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮﻓﺮوش اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎ
 ۱۷۵.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﺴﺖ ) ۴۵.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن( ،ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ) ۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن( ،ﻟﯿﺪی ﺑﺮد )۳۹.۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن( ،ﺳﻪ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﺧﺎرج از اﺑﯿﻨﮓ ،ﻣﯿﺰوری ) ۳۲.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن( ،ﺷﮑﻞ آب ) ۳۰.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن( ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺖ ﺻﺪا ﮐﻦ )۹.۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن( و رﺷﺘﻪ ﺧﯿﺎل ) ۶.۳ﻣﯿﻠﻮن( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
اﻧﺪک زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﯾﺪن
ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﮑﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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