ویژهنامه هشتمین جشنواره بین المللی
سینما حقیقت

اولین کارگاه «پیچینگ» شبکه مستند اروپا

درباره فیلم

EDN

فقطسهدقیقهوقت
برای جذب سرمایهگذار

اولین روز از ورکشــاپ «تولید فیلم مستند» جشنواره
بینالمللی ســینماحقیقت با حضور حــدود  50نفر از
مستندسازان در فرهنگستان هنر برگزار شد.
به گزارش صبا ،ورکشاپ تخصصی تولید و پخش فیلم
مستند ،با همکاری شبکه مستند اروپا  ،EDNبا موضوع
چگونگی ارائه طرحها و تأمین اسپانســر بینالمللی در
سه روز در حاشــیه جشنواره ســینماحقیقت برگزار
میشود.
در اولین روز این کارگاه ،نماینده شــبکه مســتند اروپا
اوه یانسون درباره به کارگیری راهبردهای روایی در ارائه
بهینه طرح مســتند (پیچینگ) صحبت کرد و در جلسه
بعد از ظهر این کارگاه ،تمرین ارائه بهینه طرح مستند در
گروهای سه نفره در کارگاه انجام شد.
در ادامه هر گروه یک برنده در میان خود انتخاب کردند
و اوه یانســون از اعضای گروه خواســت دلیــل خود را
بــرای انتخاب کردن برنده در تیم خــود توضیح بدهند
تا شرکتکنندگان ورکشــاپ با دالیل منطقی داوران
پیچینگها در بازارها و فرومهای بینالمللی برای انتخاب
یک طرح مواجه شوند.
موفقیــت در مطرح کردن طرح ،تســلط بــر جزئیات و
ویژگیهایی که مستندســاز را مناسب ساخت موضوع
میکنــد از جمله دالیــل اصلی برای انتخــاب برندهها
در کارگاه بود و اوه یانســون نیز بــر اهمیت این دالیل
برای داوران پیچینگها در انتخــاب طرح در بازارهای
بینالمللی برای حمایت مالی تأکید کرد.
همچنین در ادامه این جلسه از دو نفر از برندگان خواسته
شد تا طرح خود را در 3دقیقه پیچ کنند.

مهــدی گنجی ،کارگردان مســتند «من میخوام
شاه بشــم» که از فیلمهای مطرح جشنواره امسال
اســت ،طرح فیلــم بعدی خــود دربــاره زندگی
مشــترک دو زن معلــول و عالقهمند بــه نواختن
پیانــو که در یتیمخانه بزرگ شــد هاند را پیچ کرد.
اوه یانســون روش گنجی برای ارائه طرح و روایت
داســتان فیلمش را تحســین کرد ،اما تعدادی از
مستندســازان در ور کشــاپ اجرای او را بیش از
اندازه نمایشــی و طوالنیتر از زمان محدود شــده
بر ا ی پیچینگ د انستند .
در ادامه شــهریار عظیمی مستندساز حاضر در کارگاه
نیز به عنوان نماینده یکی دیگــر از تیمها کارگاه طرح
خود را ارئه داد .این طرح درباره گم شــده مدارک یک
خانواده خارجی در ایــران و ماندن آنها در ایران برای
پنج ماه بود .این خانواده در پایان این پنج ماه عاشق ایران
شده و این کشور را منحصر به فرد میدانند .حاضران در
کارگاه درباره ایــن طرح نیز نظرات خود را ارائه دادند و
درباره سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری در ساخت
این طرح بحث کردند.
تمرین عملی پیچینگ و بحث درباره روشهای تأثیرگذار
پیچینگ در این ورکشاپ فضای شاد ،آموزنده و مفرحی
ایجاد کرد و اعضای کارگاه ،حضــور در کارگاه را مفید و
مثبت ارزیابی کردند.
نیما عباسپور ،محمدرضا فرزاد ،مرضیه ریاحی ،عباس
امینی ،مریم نقیبی ،کیومرث مرادی ،مصطفی شیری،
کاوه مظاهریپور ،مرجان ریاحی ،هوشــنگ میرزایی،
مهدی گنجی ،عطیه عطارزاده از جمله شرکتکنندگان

بخشمستندپرتره،بخشجنبیبینالمللیهشتمینجشنوارهسینماحقیقتاست
ترجمه:
که با موضوعیت زندگی شخصیتهای علمی ،فرهنگی ،ادبی و سیاسی جهان آثاری را
حسین
شاکری
از سراسر جهان جذب و به نمایش در آورده است .امروز (شنبه) فیلمهای «ساکنان»
از آرژانتین« ،توهمزدایی بزرگ» و «گنجینهها» از کشور اسپانیا به نمایش در خواهند
آمد .آنچه در ادامه میخوانید معرفی و نگاهای اجمالی است به فیلمهای مستند بخش پرترهای که
امروز اکران خواهند شد.

نقدی بر فیلم مستند مرد یخی ساخته کارولینا کامپو لوپو

دنیایی که از آن گریزی نیست

در این کارگاه هســتند .همچنین تعدادی از فیلمسازان
اصفهانی که به جهت برنامه ویژه ســینمای اصفهان در
جشــنواره امســال حضور دارند نیز در کارگاه شرکت
داشتند.
در جلسه بعدازظهر کارگاه ،جلســه پرسش و پاسخ نیز
برگزار شد و مستندســازان ســؤاالتی درباره بازارها و
فرومهای بینالمللی و چگونگی افزایش شــانس کسب
سرمایه در بازار را مطرح کردند.

شــیرین نادری و بهمن نورائی به عنوان مترجم در این
برنامه حضور داشــتند و دیالوگ بین مستندســازان و
مدرس کارگاه به شکل ترجمه همزمان با سرعت خوبی
برگزار شد.
بنا بر اعالم برنامه مرکز گســترش ســینمای مستند و
تجربی ،ارائه بهینه طرح مســتند ( )Pitchبرای تأمین
اسپانسر بینالمللی و ارائه نکتههای کلیدی برای ورود به
بازارهای بینالمللی مستند نیز از مباحثی هستندکه در
این کارگاه مطرح میشود .همچنین این کارگاه با صحبت
درباره چگونگی رســیدن به طرح در آثار مستند در روز
آخر به پایان میرسد.
شــرکتکنندگان در روز آخر میتوانند در فرصتهای
بیســت دقیقــهای در مالقاتهــای خصوصــی بــا
تهیهکنندگان و پخشکنندگان درباره طرحهای خود
صحبت کننــد و اولین تالشهای خــود برای دریافت
حمایت مالی را در حاشــه جشنواره ســینما حقیقت
آغاز کنند.

نگاهی به پرترههای بخش بینالملل

ارتباط نزدیک از نوع آشنایی
توهمزدایی بزرگ

ساکنان

بازیگری که استاد زبان آلمانی شد

مستند «ساکنان» ساخته «مارینا زیسینگ»
آرژانتینی است که در سال  2014به مدت 60
دقیقه تولید شده است.
این فیلم که «زیســینگ» خود فیلمبرداری
و تدوین آن را بر عهده داشته است ،بازسازی
تاریخ زندگــی «هرتا شــورل» ،بازیگر زن
آرژانتینی که در کشورهای فرانسه ،آلمان و
آرژانتین بین ســالهای ده  60و  80فعالیت
هنری داشــته اســت .این بازیگر همچنین
نقش کوتاهی در فیلم «مزرعه اشتراکی» به
کارگردانی رینر ورنر فاسبیندر ایفا کرده است.
روزی که فاسبیندر به «شورل» پیشــنهاد همکاری میدهد ،این بازیگر دچار تصادف دردناکی در جاده میشود
و نمیتواند به کار در فیلم ادامه دهد .پس از بازیابی ســامتی ،پدر او به ســختی بیمار میشود و ناچار میشود به
آرژانتین بازگردد و هیچگاه دیگر به اروپا نرفت .شــورل درنهایت بازیگری را کنار میگذارد و تصمیم میگیرد در
دانشگاه به تدریس زبان آلمانی بپردازد.
مستند «ساکنان» نخستین اثر «زیسینگ» بهشمار میرود و در جشنوارههای «وموس دریل» سوییس ،رم ایتالیا
و «ونتانا سور» آرژانتین حضور داشته است.

نیمه بلند
بینالملل
مسیر تاکسی
مستند «مسیر تاکسی» ساخته «آلیسا
هریسون» محصول  2013فرانسه است
که قرار است در بخش مسابقه فیلم
نیمه بلند سینماحقیقت به نمایش
درآید .کارگردان این مستند با استفاده
از فضای صمیمی درون تاکسی با
رانندگان مهاجر در نیویرک امریکا
همسفر شده و داستانهای آنها را به
نمایش درآورده است .این رانندگان
در عین حال خطوط کلی فردای امریکا
را ترسیم میکنند ،این سؤال را نیز
پیش میکشند که تالش چه معنی
دارد :چگونه زندگی خود را انتخاب
میکنید؟ چطور راه خودمان را پیدا
کنیم؟ چگونه زندگی را هدایت کنیم؟
همگی در «مسیر تاکسی» ،رانندگان و
دستاندرکاران این فیلم افسانه جمعی
امریکا و انتخاب را بازگو میکنند.

روزی که بسیاری از سینماهای اسپانیا تعطیل شد

«پدرو گونزالس خوان» مستند «توهمزدایی
بزرگ» را به مدت 10دقیقه ساخته است که
در آن به روز اول ماه سپتامبر 2012میپردازد.
در این روز دولت اسپانیا مالیات فرهنگی را از
8درصد به 21درصد افزایش داد و این موضوع
موجب شد ،بسیاری از ســالنهای سینما و
تئاتر تعطیل شده و بسیاری از کارکنان آنها
از کار بیکار شوند .این مستند محصول اسپانیا
نخستین ساخته گونزالس است و جشنواره
سینماحقیقت نخســتین حضور بینالمللی
آن محسوب میشود.

گنجینهها

پیوند عشق یک زوج 60ساله با شخصیت کارتونی

مستند «گنجینهها» محصول  2013اسپانیا
و ســاخته «ایوان کورتازار» است که به مدت
10دقیقه تولید شده است.
این فیلم که فیلمبرداری ،فیلمنامه و تدوین
آن نیز بر عهده خود «کورتازار» بوده اســت،
پیوندی است میان یک مستند کوتاه و زندگی
مشــترک یک زوج که  60ســال با یکدیگر
همــراه بودهاند و حکایتی مدرن از داســتان
تخیلی «پرنس چارمینگ» (شخصیتی که در
کارتونهای دیســنی چون سیندرال ،زیبای
خفته و سفید برفی ظاهر شده و موجب ابطال
طلسم شیطانی و نجات این دختران میشــود) .منتقدان درباره این مستند گفتهاند 1 :داستان تخیلی  1 +مستند
=  2داستان درباره عشــق« .گنجینهها» نخستین ساخته مســتند کوتاه «کورتازار» است و تا کنون در جشنواره
«سینهتورو» کشور کلمبیا حضور داشته و در جشنواره «هوهسینما» در سال  2013مورد تقدیر ویژه قرار گرفته است.

نمایشویژه

نام من نمک است

فیلــم مســتند 92دقیقهای
«نــام مــن نمک اســت» اثر
«فریدا پاشــا» امروز در بخش
نمایشهای ویــژه به نمایش
درمیآید .این فیلم تولید سال
 ۲۰۱۳هند و ســوئیس است و
جایزه بهترین فیلم مستند بلند
آمستردام یا ایدفا که مهمترین
جشنواره مستند جهان به شمار
میآید را به دست آورده« .نام
من نمک است» درباره شغلی
موروثــی و منطقهای اســت و فعالیت عدهای را در صحرای ســالین هنــد به عنوان
استخراجکننده نمک به تصویر میکشد.
مستند «نام من نمک است» تاکنون در بیش از  ۳۰جشنواره بینالمللی روی پرده رفته و
عالوه بر جایزه ایدفا  ۱۵جایزه جهانی از جمله از جشنوارههای مادرید اسپانیا ،ادینبورگ
اسکاتلند ،بوداپست مجارستان ،هنگ کنگ و ...کسب کرده و در جشنوارههای مونیخ،
پاریس،پلنتداکورشو،ژوهانسبورگ،ملبورن،ونکووروپیامیبهبشریتروسیهشرکت
کرده است.

علی افتخاری :فرض اولیه مستند «مرد
یخی» ()El hombre congelado
سفری است که میتواند به یک اندازه
واقعی و در عین حال استعارهای باشد.
یک کشتی اروگوئهای حامل تعدادی
ســرباز با هدف تأمین منابع الزم یک
پایگاه تحقیقاتــی از طریق اقیانوس
اطلس راهی قطب جنوب میشــود.
این سفر بیش از 30روز ادامه دارد و در
این مدت تنها چیزی که مقابل خدمه
و البته مقابل ما در مقام تماشاگر است،
یک چشمانداز تکراری است.
فیلم به لحاظ ســاختاری به دو بخش
تقسیم شده است .بخش اول به زندگی
در کشتی اختصاص دارد؛ انجام دادن
کارهای روزانه و مبارزه خدمه کشتی
با تهدیدات طبیعــت .فیلم با این نگاه
واقعیتــی را پیش روی تماشــاگر به
تصویر میکشــد که با زندگی روزمره
او بســیار متفاوت اســت .مردانی را
میبینیم که مدتهاســت از خانواده
خود دور هستند ،بیآنکه کوچکترین
تماســی با خشکی داشته باشند .همه
فکر و ذکر آنهــا انجام دادن کارهای
روزانه است.
این آدمها مســئولیتی بزرگ بر دوش
دارند ،اما وجودشان در کنار هم معنا
پیدا میکند ،انگار که به تنهایی قابل
تشخیص نیستند .آنها برای به پایان
رســاندن مأموریت زندگی خود را به
خطر میاندازنــد ،از اقیانوس طوفانی
میگذرنــد و بــا قطعات یــخ روبهرو
میشــوند .قهرمانان فیلم هر کار که
انجــام میدهند نوعی مبــارزه برای
بقاست و در این مســیر انگار زمان از
حرکت ایستاده است.
میزانسن ،ترکیب تصاویر و نوع کاربرد
رنگ یک ســاختار تصویری ســرد و
بیروح ایجاد کرده است ،اما فیلم هر
چه جلوتر میرود بیشــتر با فضای آن
آشنا میشویم و این حس در ما ایجاد
میشود که میتوانیم از زندگی روزمره
فاصله بگیریم و زندگی در اقیانوس را
تجربه کنیــم .در واقع این یک تمهید
روایی اســت که کارولینا کامپو لوپو
کارگردان اروگوئهای «مرد یخی» از
همان ابتدا به کار میگیرد.
یــک عملیــات انتقــال کــه در اوج
یک توفان شــدید انجام میشــود به
فیلم کمــی تحرک میبخشــد .نوع
فیلمبرداری این ســکانس به گونهای
اســت که تماشــاگر با دیــدن آن با
تجربهای دســت اول از خطر ،خشم و
حتی یخ زدن در اقیانوس ســرد پیدا
میکند .ســپس داستان بار دیگر آرام
میشود .شب به پایان میرسد و روزی
دیگر فرا میرسد .آنچه در ادامه میآید
تصاویر و صداهایی است که تماشاگر را
به آرامش دعوت میکند .کل سکانس

حکم کلیــدی را دارد که در را به آنچه
قرار است در ادامه به ما گفته شود باز
میکند.
با رســیدن گــروه به قطــب جنوب
بخش دوم فیلم آغاز میشــود .با یک
طبیعت آرام ،فضایی مهآلود و سکوت
غالب روبهرو هســتیم و اینجاســت
که موســیقی بــر فضــای معمایی
فیلم میافزاید .ما بــا دنیایی روبهرو
میشویم که در آن تنها طبیعت است
که قانون وضع میکند .درنهایت هیچ
راه گریزی نیســت و هیچ نور امیدی
هم نیســت .در اینجا تنهــا طبیعت
غالب است .در میان توفان انگار تمام
نشانههای انسان در برف گم میشود.
فیلمهای زیادی هســتند که مضمون
انســان در برابر طبیعت را مورد توجه
قرار میدهنــد ،اما «مــرد یخی» به
شــکلی متفاوت مــا را بــا معمایی از
ناشناختهها روبهرو میکند .این فیلم
اوروگوئــهای از آن فیلمهایی اســت
که بعد حســی ســینما را به تماشاگر
یادآوری میکند.
مســتند 83دقیقهای «مرد یخی» با
حمایت جشنواره مستند مونتهویدئو
ســاخته شــد و ســال  2014برای
اولینبار در جشنواره فیلم Visions
 du Réelدر ســوئیس بــه نمایش
درآمد.
کامپو لوپــو که «مرد یخــی» اولین
فیلــم اوســت ،میگویــد« :وقتــی
پروژه ما بــه مونتهویدئو آمــد تقریباً
هیــچ پولــی نداشــتیم ،امــا بعد از
جشــنواره اتفاقات خوبــی افتاد که
باالخــره به ما این امــکان را داد فیلم
را بسازیم».
این کارگــردان و تهیهکننــده ،فیلم
خود را بیــن ژانویــه و فوریه 2014
در قطــب جنوب فیلمبــرداری کرد.
خودش میگوید« :بــا پولی که جمع
کردیم توانســتیم «مرد یخی» را در
شرایط بســیار ســخت فیلمبرداری
کنیم ،جایی کــه زندگی در هر لحظه
شــرایط متفاوتی دارد ...رســیدن به
قطب جنوب خود حکایت دیگری بود.
پس از آن ســفر طاقتفرسا و پرخطر
انگار وارد یک سیاره دیگر شده بودیم.
تجربه کار در این شــرایط ابتدا بسیار
عجیــب و کمی افســردهکننده بود.
جایی نبودیم که کسی به ما خوشآمد
بگوید»...
کامپو لوپو میگوید قالب فیلم مستند
را برای کار انتخاب کرده اســت ،چرا
که «به شــما اجازه میدهد واقعیتی
را دنبال کنید که بــه آن تعلق ندارید
و میگــذارد در آن فضا بمانید و آن را
درک کنید ».و این دقیقا ًهمان کاری
است که مســتند «مرد یخی» انجام
میدهد.

کوتاهبینالملل

نیمرخهای انسانی در قاب عکس

عوامــل فیلــم  12دقیقــهای
«ســمت چــپ صــورت» که
محصول سال  2013لهستان
است ،با عکاســی با نام «لتزک
کروتولسکی» همراه میشوند
تا پروژه جالــب و هنری او را به
تصویر بکشند.
او با سفر به اقصا نقاط لهستان
از مردم ،در هر ســنی ،ملیت،
سطح زندگی و جنسیت دعوت
میکند تا سوژه فیالبداهه عکاسی اســتودیو شوند و در صورت پذیرفتن این دعوت،
این عکاس از نیمرخ صورت آنها عکاسی میکند .البته «کروتولسکی» طی زمان 10
ساله از سمت راست صورت انسانها نیز عکاسی خواهد کرد.
این فیلم ساخته «مارســین بروتکیوویچ» اســت که تاکنون فیلمهای «مستاجر»
( )2009و «از حافظــه رفتــه» ( )2010را نیــز در کارنامــه خــود دارد و بــا این
مســتند در جشــنوارههای «کامرایمیج» لهســتان و جشــنواره بیپوپولی ایتالیا
شرکت کرده است.

