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جشنواره
سیوهفتم
فجر ،یکی از
سالهای
متنوعترین
اخیر است و از
این جشنواره افتاده چند جهت اتفاقات جشنوارههای
ما فیلم تریلر داریم اســت؛ بهطوری که دربسیار خوبی در
این
ماننــد
تریلر
جشنواره
«ماجرای
تاثیر سیاسی اســت؛
نیمروز :رد
همچنین
خون» که
رسانه ملی(تل
فیلمهایی
«بیستوسه نفر» .ویزیون) هســتند مانند داریم که تحت
فیلم «
بود به این
غالمرضا تختی» فیلم «یلدا» و
میکنیم دلیل که هم
بسیار
اکنون در ایــران ،در فیلم خوبی
که به
شــدت
زمانی
نیازمند
زندگی
شکلی درست
از قهرمانسازی راقهرمان هستیم
آنچنان
و این فیلم
عجیب و غریب
ارائه میدهد؛
نیست اما تمام ابعاد مانند قهرمانان «مارول قهرمانی که
»و
است .قســمتی از انسانی را دارد و از همه «سوپرمن»
فیلم
ارجاع
را بهرام توکلی به مهمتر ،واقعی
میدهد که
و
ناخودآگاه ذهن یکــی از زیباترین درستی به فردین
لحظات
شخصیت تختی با مخاطب را به ســمت م فیلم اســت
فردین
واقعی
میبرد و به نوعی قایســهای بین
شخصیت
فردین
خوشحالم فیلم « سینمای پیش
را به شکل
از انقالب
قرار بود
غالمرضا تختی» در تداوم معرفی میکند.
علی حاتمی
فیلمی است که
این فیلم شکل درستبســازد و بهروز
افخمی
آن
سکانس
زندگینامه
را ساخت.
هایی در این
ای محسوب
کسی نمیتوانست فیلم وجود دارد که به میشود ،زیرا
جز
آنها را
سینمای
دربیاورد و قطعااین بهرام توکلی
ایران ماندگار
نکته دیگــر اینکه خواهد شد.
فیلم در تاریخ
در این ج
فیلمسازانی
هستیم ؛ که فرزندان ســیشــنواره با نســل
جدیدی از
نماگران هم
خیلی مهم
سایه نام پدرشان است که آنها بتوانند هستند ،روبهرو
بیرون
خودشان را از زیر
باید تکانی به
بکشند .نسل
جدید سی
فیلمسازان خودشــان
بدهند .همچنین نماگران ما
خانم
بعد
نسل دوم سی مانند پوران در
از نسل اول
نماگران زن یعنی خشنده ،تهمینه
میالنی و...
نرگس آبیار و
مونا زندی،
یلدا جبلی
توانسته
را داریم که در میان آزیتا موگویی،
توانایی خودش
آنها
در مجموع جشنواره را به خوبی
خانم آبیار
نشان دهد.
می
امسال
بسیار
کنم اتفاق
های خوبی را برای امیدوارکننده
میزند.
بود و فکر
ســینمای
امسال ما رقم
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ویژهنامه سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر

علی آشتیانیپور در خصوص حواشی آرای مردمی گفت :

جزییات اختتامیه

شبهه افکنیها عادالنه نیست

سیوهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر

با بــه پایان رســیدن ســیوهفتمین دوره از
برگزاری جشنواره ملی فجر و رقابت فیلمهای
راهیافته به بخش نگاه نو و ســودای ســیمرغ،
مراسم اختتامیه سیوهفتمین جشنواره ملی
فیلم فجر با حضور هنرمندان ،مسئوالن و اهالی
رسانه ،عصر دوشنبه ۲۲بهمنماه در برج میالد
برگزار میشود.
به گــزارش «صبا»؛ نکتــه ویژه دربــاره این
مراســم ،حضور  ۲۳نفر از آزادگان هشت سال
دفاع مقدس اســت که این افراد ســوژه فیلم
«بیستوسه نفر» از آثار جشنواره نیز بودهاند.
این مراســم که کارگردانــی آن برعهده احد
صادقی است با اجرای محمدرضا شهیدیفرد
عصر دوشــنبه ۲۲بهمنماه ساعت ۱۸با اعالم
اسامی برترینهای جشــنواره ملی فجر برگزار
خواهد شد.
همچنین اعالم اســامی نامزدهای این دوره از
جشنواره۲۱ ،بهمنماه پس از نشست پرسش و
پاسخ فیلم «ماجرای نیمروز :رد خون» خواهد
بود.

علی آشتیانیپور؛ رئیس ستاد جمعآوری آرای مردمی جشنواره فیلم فجر ،درباره جزییات جمعآوری آرا توضیح داد :اطالع-رسانی در مورد شیوه رایدهی از طریق تیزرها و آنونسهایی که در سینماها
پخش میشود صورت میگیرد ،تماشاگران که به سالنها وارد میشوند از شیوه رای دادن تا حدی که تیزرها گویاست مطلع میشوند و میتوانند با کدهایی که روی بلیتها درج شده است به فیلم
مربوطه در هر سانس رای دهند .زمان رای دادن نیز تا دو ساعت پس از پایان نمایش هر فیلم است.وی افزود :طبیعتا این آرا در نرمافزاری که طراحی و کارشناسی شده است وارد میشود و درنهایت نتیجه
آن با در نظر گرفتن بقیه آماری که هر شب بهصورت مکانیزه جمعآوری شده ،اعالم میشود.
علت اعالم آرای مردمی در روز سوم جشنواره
آشتیانیپور درباره اینکه چرا آرای مردمی در روز سوم جشنواره اعالم شد ،گفت :آییننامهای در خانه سینما برای این مسئله نوشته شده و مورد توافق همه صاحبان آثار و تهیهکنندگان است و بر اساس
آنمکلفهستیم تازمانیکه فیلمهابهحداقلنمایشدرنیامدهاند(حداقل سهروزاول)نمیتوانیمرایگیریرامالک قراردهیمزیراکهارزشواقعینداشتهوظرفیتهمه فیلمهادرآنبازهیکساننبوده
است .برای این یکسان بودن شرایط ،همچنین الزم است فیلمها در روز اول و دوم یا حتی روز سوم به نمایش درآیند و اگر در هر شرایطی این اتفاق رخ نمیدهد آن فیلم از گردونه رقابت خارج میشود.
آشتیانی پور درباره امکان بازگشت فیلمهای حذفشده از فهرست برترین فیلمهای آرای مردمی به رقابت ،توضیح داد :رایگیریها را هر شب انجام میدهیم و هیچ فیلمی از گردونه رایگیری خارج
نمیشود ،فقط از روز سومبهبعدهر شب یک فیلم راکمکرده تابهپنج فیلمبرسیمکه فیلمبرگزیده یکی از آنهاست .آشتیانیپور درباره این مسئلهکه شایع شده استبرخی از تهیهکنندگان تماشاگران
رابهسینمامیبرندتارایمثبتبهفیلمشانبدهند،توضیحداد:اینشبههافکنیهاعادالنهنیستچونمابرایپیشگیریازهرنوعفریبیاآسیبیکهازآمار
نادرست ببینیم تدابیری را اندیشیدهایم .همه بلیتهای از هر نوع؛ چه آنها که در اختیار صاحبان آثار قرار گرفته است یا از طریق گیشه خریداری میشود
ی شویم ،اما برای آنکه عادالنه و علمی و خالصتر این رایگیری صورت بگیرد ،فقط رایهایی را به
همه کدگذاریشده هستند و ما رای آنها را متوجه م 
حساب میآوریم که رایدهندگان بلیتهایشان را از طریق اینترنت پیشخرید کرده بودند و این از مهمترین مزایای سیستم مکانیزه است که رای مردمی
خالص شده و رای ناخالص در این اعالمها وجود ندارد.وی در پایان گفت :در واقع شفافترین و صادقانهترین آرا برای ما همین آرا هستند و آنها را مالک قرار
میدهیم ،اما آرای افرادی که از گیشه بلیت تهیه کرده و یا از صاحبان آثار بلیت گرفتهاند را نیز در اختیار داریم و آنها را نیز با آنکه به حساب نمیآوریم ،قابل
مقایسه است .خوشبختانه تا به امروز نتایج یکی بوده است و آرایی که به شکلهای مختلف ارائه شدهاند با آرایی که در سبد پاک ما قرار گرفته است تقریبا
یکسان بوده است .اما مالک اصلی ما همان سبد ایمن و خالص رای مردم است.

مهدی زمینپرداز در گفتوگو با «صبا»:

کلیشهمنیشوم

مهدی زمینپرداز؛ بازیگر نقش اول فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم اســت!» که یکی از فیلمهای راهیافته به بخش «نگاه نو»
سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر اســت درباره حضور خود در این فیلم به خبرنگار «صبا» توضیح داد :زمانی که شروع به خواندن
فیلمنامه کردم در دو صفحه اول و با توجه به کارهای قبلی ،ترسی مرا فراگرفت ،ولی زمانی که جلوتر رفتم به فیلمنامهای منسجم
رسیدم که علت و معلول در جای خود وجود داشت و دیگر از ترس اولیه خبری نبود.
ی که از بین چند گزینه برای بازی این نقش انتخاب شــده است ،افزود :تا زمانی
و
که فیلم اکران شــد آن را ندیده بودم و روز اول جشنواره با ترس به دیدن فیلم در
سینماهای مردمی رفتم ولی وقتی نظرهای مردمی را دیدم حالم خوب شد.
بازیگر «التاری» درباره حضور در فیلمهای سیاســی اذعان کرد :امسال در میان
فیلمنامههایی که به دســتم رســید دو فیلمنامه را انتخاب کردم که بیشــترش
دوستشان داشتم و اینطور نیست که هدفم فقط ایفای نقشهای مثبت باشد.
زمینپرداز در پایان بیان کرد :شخصیتهای من در فیلمهای مختلف متفاوت است
و تالش میکنم به کلیشه تبدیل نشوم.

گزارش
تصویری
گالری «صبا»

«دیدن این فیلم جرم است!»
حرف دل مردم را میزند
محمد ر ضــا شــفا ه ؛ تهیهکننــد ه
«دیدن این فیلم جرم اســت!» ،درباره حواشی
این فیلم ســینمایی که به عنوان اثری سیاسی
شناخته میشــود به خبرنگار«صبا» گفت :فکر
میکنم مضامینی که در این فیلم مطرح میشود
حرفهایی از جنس مردم اســت کــه باید بیان
میشد.
او شــرایط حال حاضر جامعــه را دلیل بیان این
موضوعات دانســت و افزود :این فیلم آنقدر که
میگویندعجیبوغریبنیست.درفیلمموضوعاتی
کههمیشهدرهرجاییدربارهآنصحبتمیشود،
بیان شده است.
شفاه در انتها درباره عبور از خط قرمزها در این فیلم
بیانکرد:سعیکردیمبهبیانخطقرمزهابپردازیم
تا مردم احساس کنند که حرفهایی که در دل
آنهاست در یک فیلم مطرح شده است.

