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پرده نقرهای

مهدی کریمیتفرشی ،تهیهکننده سینما:

پخشکنندگانخارجی خریدار فیلمهای ایرانی نیستند

مهدی کریمیتفرشی میگوید :با
وجود توفیقهای بینالمللی سینمای
ایران ،دیگر پخشکنندههای خارجی
تمایلیبهخریدفیلمهایایرانیندارند.
امروزباافتاستقبالجهانیازفیلمهای
ایرانی ،ســینمای آمریکای التین دارد
جایخودرادرنگاهجهانیبازمیکند.
به گزارش ایلنا ،ســینمای ایران با
حضوردرعرصهبینالمللسعیمیکند
سهم بیشتری از بازار بزرگ تولید فیلم
داشته باشــد .تولیدات مشترک یکی
از راههای ارتبــاط با فرهنگهای دیگر
کشورها و همچنین بهرهمندی از بازار
مخاطبآنهاست،ازهمینروسینمای
ایراندرسالهایاخیرحضورمستمری
در ســاخت فیلم به صورت مشترک با
دیگر کشورها داشــته است .و هر ساله
در الیحه بودجه بخشــی بــه عنوان
«حمایت از تولید فیلمهای مشــترک
با دیگر کشورها» وجود دارد که رقمی
جدا از بودجه جاری در ســینما به آن
اختصاص مییابد .این رقم برای ســال
 ۱۴۰۰معادلدومیلیاردو 200میلیون
تومان در بخش فیلمهای بلند داستانی
و یک میلیــارد و  200میلیون تومان
در بخش انیمیشن اســت که از سوی
نهادهایزیرمجموعهسازمانسینمایی

نشست

به پروژههایی که قابلیت ساخت فیلم
مشترک را دارند ،اختصاص مییابد .در
ســالهای اخیر با ورود سرمایهگذاران
بخش خصوصی ،تولید فیلم مشترک
در ایران جدیتر دنبال شد و همهساله
آثاریبااینویژگیساختهمیشود.
بامهدیکریمیتفرشی،تهیهکننده
سینما ،که تجربه ســاخت فیلم تولید
مشــترک را در کارنامه دارد و دو فیلم
«ایده اصلی» و «نلسون ماندال» را تهیه
کرده است ،درباره ســازوکار تولیدات
مشترک و جهانی شدن سینمای ایران
گفتگوکردیمکهدرادامهمیخوانید:
اصوال آیا سینمای ایران این
ظرفیت را دارد که مخاطب جهانی
داشتهباشد؟
حضوردرمتنسینمایجهانیعنی
توانایی جذب سرمایه و تولید فیلم در
یک روند حرفــهای؛ مهمترین عامل،
شناختدرستازفضایجامعهایاست
که فیلمساز در آن فیلم میسازد .باید
مردم آن جامعه را بهدرستی بشناسد و
با آنها زندگی کرده باشــد .باید فضای
جامعهبرایشکامالملموسوآشناباشد.
بههمیندلیلاستکهفیلمسازانمادر
خارج از کشــور موفق عمل نمیکنند.

مازیرساختهایمناسبی
برای پخشفیلم و امکان
ارائه حداقل استانداردهای
جهانی را برای پخش
بینالمللی نداریم و در
همینراستادروضعیت
کنونی ،بازاری برای آثار
ایرانی وجود ندارد
سینمایایرانبا تولیدحدود ۱۵۰فیلم
در سال آمار چشمگیری در تولید فیلم
درسینمادارد،امادرمقایسهباسینمای
جهان هنوز راه طوالنی در پیش داریم،
باید روی فراهم کردن زیرساختهای
سینمایی در کشور حرکت جدی انجام
داد.
باتوجهبهتغییرروی همخاطبان
در دنیا و اقبالشان به شبکههایی
مثل نتفلیکس ،اچ بــیاو و ...که
توانستهاند از بخشهای مختلف
دنیامخاطبداشتهباشند،ماچقدر
میتوانیم در ایــن عرصه موفق
باشــیم؟ یا اینکه صرفا اکران به
شکل کالسیک میتواند جوابگو
سینمایایرانباشد؟

وبینار «آینده سینمای ایران» به ابتکار «مرکز ایران و فرانسه» برگزار شد؛

عالقهمخاطبانغربیبهسینمایمولف

به ابتکار «مرکزایران و فرانسه» ،وبینار «آینده
ســینمای ایران» با حضور جمعی از عالقمندان
هنر و سینمای ایران ،دســت اندرکاران فرهنگی
وسینماییایرانوفرانسهدرپاریسبرگزارشد.
بهگزارشایلنا،طبقگزارشرسیده،میهمانان
و ســخنرانان این وبینار حسین نمازی نویسنده،
کارگردان و مدرس سینما ،رقیه توکلی فیلمساز و
مدرسدانشگاه«،آلنبرونه»نویسنده،سینماگرو
کارشناسفرانسویسینمایایران،کارولینرونارد،
مدرس سینمای دانشگاه اکس مارسی فرانسه و
مدیردپارتمانهنرایندانشگاهبودند.
دبیری ایــن وبینار هم به عهده ســیدوحید
یعقوبی ،پژوهشگر حوزه فرهنگ و ادبیات فرانسه
و عضو هیات مدیره مرکز ایران و فرانســه بود .در
ابتدای این وبینار «کارولین رونارد» که دکترای
پژوهشی خود را ســابقا در زمینه زیباییشناسی
سینما و آثار عباس کیارســتمی به انجام رسانده
است ،با اشاره به موفقیتهای سینمای ایران در
فرانســه گفت :مخاطبان غربی عالقه بسیاری به
ســینمای مولف دارند و این به خاطــر تاریخ نقد
سینمادرفرانسهوتوجهبهرمانهاوآثارادبیاست
که در این بین حضور سینمای ایران به عنوان یک
سینما مولف بسیار موردتوجه و پسند مخاطبین

فرانسویاست.ویباتوصیفشرایطدشوارکنونی
و مشکالت کشور ،سینمای ایران را بسیار با انرژی
و فعال توصیف کرد و نکته حائز اهمیت را در این
بین حضور زنان در این عرصه دانست .استاد هنر
دانشگاه اکس مارسی فرانســه در بخش دیگری
از ســخنان خود تحول در زیباشناسی سینما را
عموما متاثر از تحول فناوری دانســت و گفت :در
این صنعت با توجه گسترش استفاده از اینترنت و
اقبالبهسمتفضایمجازیبسیاریازاینعناصر
دگرگونشدهاند.
نبودسیستمکارآمددرعرصهتولید
مشترکبینایرانوفرانسه
«آلن برونه» در ادامه با اشــاره به نقش زنان در
سینمای ایران و برشــمردن کارگردانانی نظیر
میالنی،بنیاعتماد،رخشندهونرگسآبیار؛حضور
جوانان را نقطه مثبت سینمای ایران دانست و در
عین حال نقش مهم سینمای ایران را در غرب و به
خصوصفرانسهناکافیارزیابیکرد.
این سینماگر فرانسوی با اشــاره به نبود یک
تشکل رسمی که متولی تولید مشترک فیلمهای
ایرانی باشــد افزود :متاسفانه سالهاست که یک
سیستمکارآمددرعرصهتولیدمشترکبینایران
و فرانسه وجود ندارد و این به دور از جایگاه واقعی

جایزههای گوناگونی که سینمایایران در ســطح جهان به دست آورد،
سینمایماراموردتوجهپخشکنندگان
جهانقراردادهوروزبهروزبهتماشاگران
فیلمهایایرانیدرسراسرجهانافزوده
میشود که اوج آن در سال  ۲۰۰۱بود.
امروزاینتوجهوفروشفیلمهایایرانی
به تدریج افت کــرد و پخشکنندگان
اروپایی  -آمریکایی و آســیایی رغبت
بســیار کمتری برای خرید فیلمهای
ایرانی از خود نشان میدهند .شباهت
بسیاری از فیلمهای ایرانی به یکدیگر و
موضوعات تکراری و کاهش خالقیت و
نیز کاهش کنجکاوی در مورد وضعیت
ایران برای دیگر کشــورها را میتوان از
دالیل افت استقبال جهانی از فیلمهای
ایرانی دانســت و در عوض ســینمای
آمریکای التین کمکم دارد جای خود
رادرنگاهجهانیبازمیکند.
آیاموفقیتسینمایایراندر
عرصه بینالمللــی صرفا باید در
جشــنوارهها باشــد یا ما باید
رویکردمان را متفــاوت کنیم و
بتوانیم نبــض مخاطب جهانی را
داشتهباشیم؟
 بخش اندیشهگرای سینمای قارهپهناور آسیا توانســته با ارائه مضامین
تــازه و نگاهی جدید به ســاختارهای
زیباشناختیبهویژهدرعرصهسینمای
مفهومگرا،حرفهاییبرایگفتنداشته
باشد .در این میان سینماگران ایران به
عنوان یک کشور مهم آسیایی همواره
حضورخودرادرجشنوارههایگوناگون
حفظ کردهاند و گاهــی اوقات جوایز
معتبریراهمبهخوداختصاصدادهاند.
این ســینما با عنایت بــه ویژگیهای
بالقــوه فراوانی که بــرای تاثیرگذاری
بیشتر بر وجوه اقتصادی سینما دارد،
میتواند با ایجاد بازارهای منطقهای و
حضورفعالوتخصصیدربازارهای
فیلم بینالمللــی وجوه دیگری
از تواناییهای خود را به ظهور
برساند.
کــدام بخش از
سینمایایرانمیتواند
برای مخاطب جهانی
جذابباشد؟آیاسینمای

روابطفرهنگیوسینماییایندوکشوراست.وی
در ادامه توضیح داد :متاسفانه نمایش فیلم های
ایرانی در شبکه های تلویزنی فرانسه بسیار دشوار
است و مثال ما شاهد نمایش یک فیلم مستندی
که درخصوص جنگ ایران و عراق باشد نیستیم.
وی خاطرنشان کرد :در موضوع تولیدات مشترک
در مقایسه با موفقیتهای سینمای ایران شاهد
پخش اندک این آثار در فرانسه هستیم که یقینا
وجودیکقراردادرسمیدراینزمینهمیتوانددر
آیندهسینمایایراندراروپابسیارتاثیرگذارباشد.
آیندهسینمایایرانازآنِ زناناست
در ادامه این وبینار رقیه توکلی با ارائه آماری از
حضورکارگردانانزنایرانیدرقبلوبعدازانقالب
اسالمی،تعدادآنانراقبلازانقالبمعدودبرشمرد
وافزود:خوشبختانهدراینچنددههوبویژهدهه90

رئالیســمایرانیکهدرچندسال
اخیــر موفق بوده یا ســینمای
اجتماعی ایران ،یا ما میتوانیم در
عرصههایتجاریترهمبامخاطب
ارتباطبرقرارکنیم؟
وابستگی ما به فرهنگ شرق و اسالم
و تشیع و نیز ریشههای ایرانی اسالمی،
سینمایماراازسینمایدیگرکشورهای
جهان متفاوت ساخته است .برای اینکه
جهانباسینمایمابتواندارتباطنزدیکی
برقرار کند باید بتوانــد با فرهنگ و نگاه
ایرانی ارتباط درستی برقرار کند و باید
شناخت ایجاد شــود .شباهت بسیاری
فیلمهای ایرانی به یکدیگر و موضوعات
تکراری و کاهش خالقیت و نیز کاهش
کنجکاوی در مورد وضعیت ایران برای
دیگر کشــورها را میتوان از دالیل افت
استقبالجهانیازفیلمهایایرانیدانست
و در عوض ســینمای آمریکای التین
کم کم دارد جای خود را در نگاه جهانی
بازمیکند.مابایدبتوانیمفیلمنامههایی
با پیام جهانی و بــرای مخاطب جهانی
بنویســیم .ببینیم جهان امروز به چه
پیام و الگویی نیاز دارد .درد جهان امروز
چیست.اغلبفیلمهایمابومیهستند
و با معیارهای جهانی ساختهنمیشوند.
سینماگرانمابایدبداننددیگرهرفیلمی
امکان توفیق در مجامــع بینالمللی و
بازارهایجهانیراندارد.

خورشیدیکارگردانانزنایرانیتوانستنداتفاقات
مهم و خوبی رقم بزنند چنانچه در همین ســال
گذشتهحدود8فیلمتوسطآنانساختهشدهاست.
توکلی با اشاره به حضور اخیر خود در دو جشنواره
کوتاهومستنددرایرانبهعنوانداور،رشدوافزایش
زنان کارگردان را بسیار قابل توجه و امیدوارکننده
دانستوافزود:ازایننقطهنظرکهمحوریتاصلی
غالب این فیلم ها زنان هستند و شناخت بیشتری
نسبتبهزناندارندوبهجزییاتدقیقترمینگرند،
مادرآیندهنزدیکشاهدموفقیتهایخوبیازآنان
در عرصه بینالملل خواهیــم بود ،چنانچه آینده
سینمایایرانراازاینبهبعدبایدازآنزناندانست.
ایرانفاصلهچندانیباسینمایدنیاندارد
در ادامه حســین نمازی ســخنان خود را با
موضوع تفاوت ساختاری سینمای ایران و غرب

پایینبودنکیفیت
فیلمهایسینمایایران،
کمبود سرمایه در عرضه و
پخشبینالملل،مشکالت
اقتصادی ،رقابت شدید به
واسطهتولیدباالیفیلم
در همه کشورهای جهان و
حتیتحریمهایسیاسی
همگیدستبهدست
هم داده که ما سهمی در
بازارهای تجاری جهان
نداشتهباشیم
توزیع آثار سینمای ایران در
خارج از ایران با چه مشــکالتی
مواجه اســت و راهکار حل این
مشکالتچیست؟
متاسفانهمازیرساختهایمناسبی
برای پخش فیلم و امکان ارائه حداقل
اســتانداردهای جهانی را برای پخش
بینالمللی نداریم .در وضعیت کنونی،
بازاری برای آثار ایرانــی وجود ندارد.
پایینبودنکیفیتفیلمهایسینمای
ایران ،کمبود سرمایه در عرضه و پخش
بینالملل ،مشکالت اقتصادی ،رقابت
شدیدبهواسطهتولیدباالیفیلمدرهمه
کشــورهای جهان و حتی تحریمهای
سیاسی همگی دســت به دست هم
داده که ما سهمی در بازارهای تجاری
جهان نداشته باشــیم .سرمایهگذاری
دولت روی نمایش فیلمهای ایرانی در
سالن سینماهای دیگر کشورها یکی
از ابزاری اســت که میتوان از آن برای
معرفی ســینمای ایران بهره جست.
نهادهایی مانند فارابی و حوزه هنری
کهبودجهدولتیرادراختیاردارند
باید با شــرکتهایی که از آنها
فیلمهای خارجــی را خریداری
میکنند؛ تهاتر داشــته و آنها
را موظف به خریــد فیلم ایرانی
کنند.دولتبایدبرایفیلمهایی
که ظرفیــت ایجــاد ارتباط با
مخاطب بینالمللــی را دارند
و در جشــنوارههای بینالمللی
درخشیدهاند؛سرمایهگذاریکند.

آغاز کرد و گفت :ایران فاصله چندانی با سینمای
دنیا ندارد و ســینما در ایران و غــرب همزمان
با یکدیگر متولد شــده اســت اما از نظر شــکل
فیلمســازی ایران و غرب با یکدیگر متفاوتاند؛
مثالفرهنگفیلمسازیدرایرانوغرببایکدیگر
فرق اساسی دارد یا مثال خال حضور کمپانیهای
مشابهیمثلبالیووددرهندویاهالیووددرآمریکا
که بسیار حرفهای و روشمند به موضوع سینما در
همهابعادمیپردازندویامسئلهبودجهکهاصالقابل
قیاسنمیتواندباشد.باوجودچنینکمبودهایی
حضور کلی ســینمای ایران در عرصه بینالملل
موفقیتآمیزاست.
حضورامیدوارکنندهفیلمسازانجوان
درسینمایایران
در بخش دیگر این وبینــار توکلی ،کارگردان
فیلم «مادری» با اشــاره به تاثیرگــذاری منفی
همهگیری کرونا و تعطیلی ســالنهای سینما،
آینده را ناامیدکننده دانست و گفت :اکنون وضع
اقتصادی در ایران هم در بدترین شرایط قرار دارد،
هم به دلیل تحریمها هم به جهت کرونا که دست
بهدستهمدادهواینشرایطشاملسینمایایران
هم میشــود؛ با این وجود اکنون با برگزاری چند
جشنوارهکهبهصورتآنالینبرگزارمیشودمتوجه
سیل فیلمهایی هستیم که توسط جوانان ساخته
میشوند ،فیلمهای خوبی که از سوی دیگر بسیار
امیدوارکنندهاست.وبینار«آیندهسینمایایران»با
پرسشوپاسخمیانحاضرانوسخنرانانتمامشد.

«دلبند» برنده جایزه بهترین
«مستند در فضای باز» چین شد

فیلممستند«دلبند»بهکارگردانییاسرطالبی
برنده جایزه مســتند برتر فرهنگ و سبک زندگی
جشنواره بینالمللی ( OUTDOCSمستند در
فضایباز)چیندرسال ۲۰۲۰شد.
به گزارش ایلنا ،فیلم مستند «دلبند» محصول
مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربی به
کارگردانییاسرطالبیوتهیهکنندگیالههنوبخت،
در ادامهی موفقیتهای بینالمللــی خود برنده
جایزهمستندبرترفرهنگوسبکزندگیجشنواره
بینالمللی( OUTDOCSمستنددرفضایباز)
چیندرسال ۲۰۲۰شد.
«دلبند» از موفقترین آثار مســتند دو ســال
اخیر سینمای ایران در عرصهی جهانی بوده است
که در جشــنوارههای معتبری چون ایدفا ،برلین،
هاتداکس و… به نمایش درآمده و در مراســم
اهدای جوایز آسیا پاســیفیک هم شرکت داشته
است.
«دلبند» در بخش رسمی جشنواره استانبول
ترکیه،جشنواره«ماموتلیکس»آمریکاوجشنواره
مستند EBSکرهجنوبینیزبهنمایشدرآمدهودر
جشنواره «بیگاسکای» آمریکا فینالیست بخش
 FeatureCompetitionشدهبود.
این فیلم تندیس شایســتگی بهترین مستند
کوتاه و نیمهبلند بیســت و یکمین جشن بزرگ
سینمایایرانرانیزبدستآوردهاست.
«دلبند» قصهی زندگی دشــوار اما شــیرین
یک مادر تنهای  83ساله به نام «فیروزه» را روایت
میکند که زندگی منحصر به فردی در دل رشــته
کوههایالبرزدارد.
این فیلم محصول مرکز گســترش سینمای
مستند و تجربی و شرکت تصویرگستر الهه پارسی
(الیایمیج)بهمدیریتالههنوبختاستکهپخش
بینالمللیفیلمرانیزبهعهدهدارد.

مستند «فرزندان شب» به جشنواره
«جیفونی» ایتالیا راه یافت

فیلــم مســتند
«فرزنــدان شــب»
ســاختهی بهــروز
نورانیپــور ،به بخش
مســا بقه مســتند
پنجا همیــن د و ر ه
جشنواره «جیفونی»
ایتالیــا راه یافــت .به
گزارش ایلنا ،جشنواره فیلم جیفونی Giffoni
 Film Festivalکه ایــن دوره از آن  ۶تا ۱۰
دیماه  ۹۹در ایتالیا برگزار میشود؛ بزرگترین
و معتبرترین جشنواره فیلم و رویداد سینمایی
کودکان و نوجوانان جهان اســت که از ســال
 ۱۹۷۱آغاز به کار کرده و امســال در شــرایط
کرونایــی ،پنجاهمین دور ه خود را پشتســر
خواهد گذاشت.
گفتنی است فرزندان شب ،زندگی کودکان
سرباز در جنگها را روایت میکند.

اعالم مصوبات جلسه شورای
پروانه ساخت سینمایی

سه فیلم سینمایی
پروانه ساخت گرفتند.
به گــزارش ایلنا،
در آخریــن جلســه
شورای پروانه ساخت
ســینما یی فیلــم
«جالل» به نویسندگی و کارگردانی امیر حسین
همتــی و تهیهکنندگــی علیرضا قاســم خان،
«وحشی» به نویســندگی و کارگردانی فاطمه
سروش پیام و تهیهکنندگی مســتانه مهاجر و
«بیرویا» به نویسندگی و کارگردانی آرین وزیر
دفتری و تهیهکنندگی ســعید ســعدی مجوز
ساخت گرفتند.

