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تجلیل از کیانوش عیاری
در جشنواره فیلم کوتاه
«بمانی»

در اختتامیــه اولین دوره جشــنواره فیلم
کوتاه بمانی که  5دی ماه سال جاری برگزار
میشود ،از کیانوش عیاری فیلمساز ایرانی به
پاس یک عمر خدمت به سینمای ایران و ثبت
آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی تقدیر میشود.
نخستین جشــنواره فیلم کوتاه «بمانی» به
همت ســازمان میراث فرهنگی و با موضوع
ثبت ایران و ایرانی ،با همراهی پایگاه حمایت
از فیلم کوتاه مستقل ،در دو بخش مستند و
داستانی ،از سوم تا پنجم دی ماه سال جاری
بــا نمایش آثار راه یافته به بخش مســابقه و
معرفی آثــار برگزیده ،در کاخ نیاوران تهران
برگزار میشود.

فیلم کوتاه «انار میوه بهشت
است» در تركیه

فیلم كوتاه «انار میوه بهشت است» از ساخته
های تیمور قادری در پنجمین دوره جشنواره
یولماز گونی كشور تركیه به نمایش درمیآید؛
همچنین این فیلم در پنجمین جشــنواره
حقوق بشــر كرامت كه هم اكنون در كشور
بحرین در حال برگزاری است ،با دیگر آثار به
رقابت خواهد پرداخت .فیلم كوتاه «چیدن
سپیده دم» از ســاخته های این كارگردان
جوان نیز در ســیزدهمین دوره جشــنواره
بینالمللی چشم سوم هند حضور دارد .این
جشــنواره از 11تا18دی ماه در هند برگزار
میشود .فیلم كوتاه «میخورد بر بام خانه»،
ساخته همین كارگردان از  ۲۵دی ماه تا ۱۲
بهمن ماه در كشور بلغارستان برگزار میشود.
در هفتمین جشنواره منار صوفیه به نمایش
درخواهدآمد .تیمور قادری از فیلمســازان
فعال حوزه هنری اســتان كردســتان است
كه آثارش در جشــنوارههای مختلف روی
پــرده رفته و جوایــز مختلفــی در كارنامه
خود دارد.
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«پاتوق»« ،پاانداز»« ،حالت چطوره مش رحیم؟»« ،گلدونه خانم»« ،قمر در عقرب»« ،عبید زاکانی» و «شبات» از مهمترین نوشتههای اسماعیل خلج به شمار میآیند که هرکدام بارها
از سوی کارگردانان مختلف و از جمله خودش روی صحنه رفتهاند .از آنجا که این هنرمند پیشکسوت در سالهای پس از انقالب بیشتر به بازی در فیلمهای سینمایی و مجموعههای
تلویزیونی پرداخته و در عرصه تئاتر کمکار بوده است ،اجرای نمایش «داستانهای ناتمام» او در سیامین دوره جشنواره تئاتر فجر یک اتفاق به شمار میرفت.
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انتشار فراخوان دوازدهمین جشنواره فیلم تصویر

فیلمسازان زیر  25سال جایزه میگیرند

طبق روال هر ساله جشــنواره فیلم تصویر ،همزمان با نمایشگاه
تصویر سال درخانه هنرمندان برگزار میشود .در این جشنواره ،که
توسط سیفاله صمدیان و در بخش خصوصی کلید خورده ،امسال
در دوازدهمین دوره کلیه فیلمهای غیرتجاری ،شامل فیلمهای:
مستند ،کوتاه داستانی ،تجربی ،انیمیشن ،ویدئوآرت که از خالقیت
هنری برخوردار باشند ،عرضه خواهند شد و فیلمهای منتخب در
مدت برگزاری جشن تصویرســال ،همه روزه در خانه هنرمندان
ایران ،بهنمایش در میآیند .بخش ویژه فیلمهای موبایلی :در این
بخش فیلمهای گرفته شده با موبایل با موضوع آزاد در نظر گرفته
شده و شرط ســنی ندارد .فیلمهای منتخب این بخش در سانس

«مرمت» ،اثــر زیبایی
سمیه
است که چندی پیش به
باقری
عنوان بهترین انیمیشن
کوتاه جشــنواره فیلم سویف لندن
شناخته شد .این اثر که داستان ظاهرا ً
ســادهای از ترمیم یک مجسمه را به
تصویر میکشــد ،الیههای نهان و
زیبایی از سمبل و نمادهای عرفانی را
در خود پنهان دارد .محمد حدادیپور،
کارگردان این اثر معتقد اســت که
انیمیشن ،دغدغه بسیاری از مدیران
نیست و در اغلب مواقع با این عرصه به
شکلی سلیقهای برخورد میشود؛ به
همین دلیل ،عــدم نمایش آثارگاهی
دلسرد کننده و بازدارنده میشوند.
آنچه میخوانید گفتوگوی صبا با این
هنرمند است.

جداگانــهای نمایش داده خواهند شــد و از طریق مراجعه به آراء
تماشاگراندر سانس ویژه فیلمهای موبایلی به سه فیلم برگزیده
دیپلم افتخــار و جوایز ارزندهای اهدا خواهد شــد.بخش جنبی
جشنواره فیلم تصویر :فیلمهای منتخب جشنواره سینما حقیقت
و بخش هنر و تجربه جشــنواره فیلم فجر در این دوره از جشنواره
فیلم تصویر نیز همچون دوره گذشته ،نمایش داده میشوند.جایزه
ویژه جوانان زیر  ۲۵سال:در دوازدهمین دوره جشن تصویر سال،
در ادامه رویکرد ویژه بهجوانان ،جایزه جوانان زیر  ۲۵ســال بهیاد
و نام محسن رسولاف ،هنرمند جوانی که شهریورماه سال ۱۳۸۷
در سانحه ســقوط هواپیما درگذشت ،در رشــتههای عکاسی،

گرافیک ،کاریکاتــور و فیلم ،ازطریق آراء هیأت داوری ،خاص هر
رشته اهدا خواهد شد.
جوایز نقدی و تندیس ویژه در این بخش که بهمنظور شناســایی

و تشویق استعدادهای جوان کشور ،رشتههای مختلف هنرهای
تصویری در نظر گرفته شدهاســت ،همچون دورههای گذشــته
ازســوی «بنیاد فرهنگی هنری محسن رسولاف» اهدا میشود.
مهلت ارســال آثار به این جشــنواره به مدت یک ماه از  ۱۶آذر تا
 ۱۶دی ماه  ۱۳۹۳درنظر گرفته شده است.هنرمندان عالقمند به
شرکت در دوازدهمین جشن تصویر سال میتوانند از طریق ثبت
نام و آپلود در سایت تصویر و همچنین ارسال سیدی ودیویدی
آثار به دبیرخانه تصویر ســال ،واقع در خیابان قائم مقام فراهانی،
میدان شعاع ،خیابان گلریز ،پالک  ،۱۹طبقه سوم ،زنگ چهارم،
اقدام کنند.

کارگردانانیمیشنکوتاه«مرمت»درگفتوگوباصبامطرحکرد

برخوردهای سلیقهای
ازجذابیت انیمیشنمیکاهد

مرمت یک داستان با تم مذهبی و عرفانی است ،آیا
این سوژه برگرفته از متن خاصی بود؟

بخش اصلی مرمت ،از آیات قرآن الهام گرفته شده است .در
یکی از این آیات اشاره شــده که انسان مانند درخت پاکی
اســت که اصل او ثابت و فرعش در آسمان است .بر اساس
شــنیدههایی که از آفرینش انسان از خاک داشتیم و موارد
دیگر ،باعث شد احساس کنم ،امکان ارائه یک کار چند بعدی
در قالب این اثر هست .بعد از تحقیق حس کردم یک مجسمه
خاکی این قابلیت را دارد که شــبیه به انسان عمل کند .این
مجسمه ویژگی های ظاهری متمایزی دارد که میخواهد در
مرمت به نوعی تکامل و زندگی درست دست یابد.
اشاره کردید که بعد از تحقیق دریافتید بین انسان
و مجسه میتواند تجانسی باشد ،این تجانس چگونه
شکل گرفت؟

مرمت داستان یک مجسمه در حال اضمحالل است که نمادی
از پیری را ترسیم میکند که قصد مرمت ظاهر او را دارند .در
این داستان ،باد عکسی را به مجسمه نشان میدهد که در آن
مجسمه دیگری با پرندهها در ارتباط است که پرنده ،سمبل
و نماد رهایی است .او سعی میکند با پرندهها ارتباط برقرار
کند ،اما آنها صرفاً روی درخت و سبزی هستند ،لذا مجسمه
سعی میکند شبیه به درخت باشد .برای این کار او دست در
داخل آب که سمبل بیداری است میکند و برگهای داخل
آب را به خود میچســباند ،اما چون ایــن برگها از درون او
نیست ،باد روزگار آنها را میکند .او پا در آب که باعث تخریب
ظاهر او میشــود،میگذارد به سمت پرندگان برود ،اما توان

او اجازه نمیدهد و در مسیر نا امید میشود و حالت توکل در
او رخ میدهد .او از خداوند درخواســت میکند و در مقابلش
تسلیم میشود .بارش باران با قطره اشک او شروع میشود .او
بیهوش میشود و دوربین وارد حفره درون سینه او میشود.
صبح فردا ظاهر او خرابتر شــده ،اما در درون حفره سینه او
یک جوانه روییده و پرندهها به سراغ او میآیند.

با توجه به نکاتی که از داستان گفتید ،اثر عرفانی
است .آیا کار با بچهها هم ارتباط خوبی داشت؟

بله .کار در جشنواره کودک و نوجوان بوسنی و ایتالیا شرکت
داشته است .جالب اینجاست که برای انتخاب داوران کودک
ونوجواندرجشنوارهکودک،میخواستندفیلمیبگذارندکه
ببینند بچهها درک تصویر دارند یا نه؟ بر این اساس« ،مرمت»
پخش شد و ارتباط خوبی نیز با بچهها برقرار کرد .کار دارای
الیه رو و زیر است که الیه رویی اثر ،قابل درک است.
با توجه به نگاه زیبایی که در این اثر نهفته است،
دیده نشدن آن چه تأثیری روی شما گذاشت؟

دلسرد کننده است .قرار بود اثر در شبکه قرآن نمایش داده
شود ،اما این اتفاق رخ نداد .انیمیشن بسیار سخت و زمانبر
اســت؛ لذا این امر یک متولی میخواهد یا باید یک جریان
اقتصادی به راه بیافتد که کارها امکان فروش داشته باشند و
یا ارگانهای این بخش دغدغه آن را داشته باشند و اثر را در
اختیار مردم قرار دهند .یعنی اگر کار اکران میشود ،دغدغه
برگشت سریع سرمایه نباشد و نگاه فرهنگی باشد.
انیمیشــن صرف ًا برای کودک نیســت و طیف
گســتردهای از مخاطب را در بر میگیرد .چند درصد

انیمیشنهای ایرانی این قابلیت را دارند؟

من همه کارهای انیمیشن ایرانی سالهای اخیر را ندیدهام،
اما باید بگویم که انیمیشنسازی در ایران با این رویکرد ،هنوز
به موج بدل نشده اســت .علت اصلی نیز بحث بها ندادن به
فیلمنامه ،به خاطر کمبود بودجه است .ممکن است کسی
از روی دغدغــه این کار را انجام دهــد ،اما به خاطر بودجه،
بسیاری از موارد تغییر میکند .ما سعی میکنیم با حداقلها
حرکت کنیم و اثری را مصوب کنیم و البته در برخی مواقع،
ســلیقه مدیران نیز در کار تولید شده دخیل است .همیشه
گفته میشود چرا در انیمیشن ایرانی ،جذابیتهای کمیک
وجود ندارد ،اما در برخی از موارد سالیق اجازه نمیدهد که
کار به این جذابیتها نزدیک شــود .ما در کارهای آموزشی
این مشکل را با مدیران ارشــد داشتهایم .ما همیشه سعی
کردیم که چنین موقعیتهایی ایجادکنیم ،اما چون این افراد
جدی هستند ،احساس میکردند چون اثر نماینده آن ارگان
است ،جذابیت باعث کاهش سطح اعتبار این ارگان میشود.
آیا در حال حاضر کار تازهای در دست انجام دارید؟

در حال حاضر بیشتر روی فیلمهای آموزشی کار میکنم،
زیرا تمام وعدههایی که برای ساخت اثر جدیدم به من داده
شد به بن بست خورد و حمایتی برای تولید انجام نشد؛ البته
شرایط کشور را درک میکنم ،اما امیدوارم که روزنه امیدی
باز شود و بتوانم کارم را شروع کنم .کار جدید من نیز مضمونی
دینی دارد و در مورد چند عروســک است؛ در واقع شبیه به
«مرمت» مسائل را در لفافه و سربسته میگوید و برداشتی
از مثنوی است.

