فرهنگ و هنر

پنجشنبه  19شهریور 1394

اخبار
جشن بزرگ خانه سینما بدون حضور وزیر ارشاد!

وقتی باز شدن قفل خانه سینما تنها
اقدام فرهنگی دولت میشود

گروه فرهنگ و هنر :در آس��تانه  21شهریور ماه
روز ملی سینما ،هفدهمین جشن سینمای ایران
توسط خانه س��ینما در ایوان شمس برگزار شد.
در این مراس��م که سهشنبهشب با اجرای سرود
ای��ران ،تالوت قرآن کریم و اجرای تواش��یح آغاز
شد ،از سعید پورصمیمی ،فرهاد ورهرام ،علیرضا
داوودن��ژاد و احمدرضا درویش با اهدای تندیس
و ل��وح یادبود ،تقدیر به عم��ل آمد .هیأتمدیره
جامعه اصناف سینمای ایران در این مراسم ضمن
تقدیر از عوامل س��ینمایی ،انتقادهایی را به عدم
همراهی دولتها با بخش فرهنگ به عمل آورد
و همایون اس��عدیان ،دبیر برگزاری این جش��ن
ع��دم حضور علی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارش��اد
اسالمی را مایه خجالت خانه سینماییها دانست!
کارگردان فیلم «ط�لا و مس» در اینباره گفت:
«تصورم بر این است که برای بسیاری از بزرگان
سینما دعوتنامه جهت حضور در جشن فرستاده
شده است و قطعا فراموش نکردهایم که برای وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز دعوتنامه بفرستیم.
من بهشخصه خجالت میکشم که ایشان امشب
اینجا حضور ندارند و حتی نمیدانم این موضوع را
چطور مطرح کنم» .اما جشن هفدهم خانه سینما
حواش��ی دیگری هم داش��ت و آن وقتی بود که
سیدرضا میرکریمی ،مدیرعامل تازه منصوب شده
خانه س��ینما روی سن آمد و با انتقاد از دولتها
در نادیده گرفتن ظرفیتهای حوزه هنر ،جملهای
کنایهای به رئیسجمهور مطرح کرد .کارگردان
فیلم «یه حبه قند» گفت« :امیدوارم آقای روحانی
وقتی با این س��وال مواجه میشود که چه کاری
در زمینه هنر کردید؟ برای س��ومین بار مجبور
نشود بگوید که در خانه سینما را باز کرده است!»
همچنین در این مراسم اهالی سینما انتقادهایی
را به عدم حمایت س��ازمان س��ینمایی از اکران
فیلم «رس��تاخیز» به عمل آوردند .درویش هم
وقتی روی سن آمد ،تعلیق نمایش «رستاخیز»
را مرتبط با جش��ن هس��تهای دانس��ت و گفت:
«آنچه بر اثر تصمیم مدیران دولتی مبنی بر پایین
کشیدن این فیلم از پرده اکران و توقف و تعلیق
نمایش آن به بهان ه جلوگیری از تضعیف جش��ن
هستهای صورت گرفت حکایتی عبرتآموز است
که مسؤوالن سیاستورز ،الجرم باید پاسخگوی
آن باشند».

شبکه مستند فریب رسانهای غرب
در «پروپاگاندا» را مطرح میکند

مس��تند «پروپاگان��دا» با م��روری به فریب
رس��انهای غرب از شبکه مس��تند سیما پخش
میشود .به گزارش روابط عمومی شبکه مستند
سیما ،مس��تند «پروپاگاندا» به فریب رسانههای
غربی و تالش غولهای بینالمللی این حوزه برای
القای مفاهیم دلخواهشان میپردازد .این مستند
در مصاحبه با اساتید و منتقدان به بررسی مفهوم
پروپاگاندا و چگونگی عملکرد آن خواهد پرداخت.
مصاحبه با نوام چامسکی پدر زبانشناسی مدرن
و تحلیلگر سیاسی سرشناس آمریکایی ،نانسی
اسنو نویسنده و ادوارد هرمن هنرپیشه آمریکایی
بخشه��ای مختل��ف «پروپاگاندا» را تش��کیل
میدهد .مستند «پروپاگاندا» جمعه  20شهریور
س��اعت  14به مدت  50دقیقه از شبکه مستند
سیما روی آنتن میرود.

جشنواره فیلم مونترال با اعالم
برندگان به کار خود پایان داد

سیونهمین جش��نواره فیلم مونترال با اعالم
برندگان این دوره از رقابتها به کار خود پایان داد.
به گزارش فارس ،جشنواره فیلم مونترال که 27
آگوست با نمایش فیلم «محمد رسولاهلل(ص)»
س��اخته «مجید مجیدی» آغاز به کار کرده بود،
جایزه بزرگ بهترین فیلم را به «عش��ق دیوانه»
س��اخته «فلیپ رام��وس» از فرانس��ه اعطا کرد
و جای��زه ویژه هیأت داوران ب��ه «بازدیدکننده»
س��اخته «محمت ایریلم��از» از ترکیه رس��ید.
همچنین «میک��و کوپارینین» ب��رای فیلم «2
شب تا صبح» و «جورجی باالبانوف» برای فیلم
«پرونده پتروف» جایزه بهترین کارگردانی را به
طور مش��ترک تصاحب کردن��د .جایزه بهترین
بازیگر نقش اول زن به «مالین بوسکا» برای فیلم
«دختر ش��اه» رسید و «ولفریم برگر» برای فیلم
«س��وار» از س��وئد بهترین بازیگر مرد جشنواره
ش��د .جایزه بهترین فیلمنامه هم به اثر «انقالب
تابستانی» ساخته «میش��ل روگالسکی» تعلق
گرفت و هیات داوران جش��نواره ،جایزه بهترین
نوآوری و خالقیت را به فیلم «لحظهای در هاوانا»
س��اخته «گیلرمو ایوان دوئن��اس» اعطا کردند.
فیلم «محمد رسولاهلل(ص)» بهعنوان فیلم ویژه
جشنواره مونترال و خارج از بخش مسابقه در این
جشنواره حضور داشت.

وطن امروز

رویدادها

بررسی توزیع نامطلوب آثار در شبکه نمایش خانگی

خوابی سرخوشانه در عصر بیتفاوتی!

به گفته مس��ؤوالن ام��ر ،در س��ال ۳۳ ،۱۳۹۲
شرکت در بخش سینمای خانگی مشغول انتشار و
پخش آث��ار بودند كه از اين تعداد در س��ال ۱۳۹۳
چه��ار ش��رکت فعالیتي نداش��تند و  ۲۹ش��رکت
همچنان فعال بودند .طبق آخرین آمارها ،در س��ال
 ۱۳۹۲براي تع��داد  ۴۲۴فیلم خارجی مجوز صادر
ش��ده كه اي��ن رقم در س��ال  ۱۳۹۳مع��ادل ۳۵۵
عنوان و براي آثار ایرانی  ۳۹۲مورد بوده است .ارقام
یادشده به وضوح نشان میدهد اين بخش از جريان
رس��انهاي كشور ،چشمان زيادي از فعاالن فرهنگي
و باالخص اقتصادي را معطوف به خود كرده است.
جمعيت نزديك به  80ميليوني كشور و شبكه توزيع
گس��ترده اين توليدات در مغازهها و مراكز مربوط،
فض��اي خوبي را ب��راي درآمدزايي فعاالن اقتصادي
اين بخش ايجاد كرده است البته نبايد فراموش کرد
هدف اصلي شبكه نمايش خانگي اعتال و بسط دادن
ارزشهايي نظير اخالق ديني ،آگاهيهاي اجتماعي،
آموزش انديشيدن و به طور كلي ارائه سبك زندگي
ايراني -اسالمي است و طبق مصوبات كالن كشوري
موضوعات فرهنگي نبايد در ذيل مسائل اقتصادي
تعري��ف ش��ده و قرباني آن ش��وند .از اي��ن رو باید
نيمنگاهي دلواپسانه به وضعيت اين بخش از جريان
فرهنگي كشور داشت .به گزارش سینماپرس ،ارائه
انبوه محصوالت سينمايی در شبکه نمایش خانگی
كه اغلب ش��امل فيلم و آلبومهاي موسيقي است و
هر روزه بر تعداد آنان افزوده ميش��ود بدون ش��ك
براي هر انسان دلس��وز و فهيمي موجب ايجاد اين
س��وال اس��ت كه آيا تمام محصوالت ارائه ش��ده يا
حداق��ل تعداد قابل قبولي از آنان با اس��تانداردهاي
شورايعالي انقالب فرهنگي و قانون اساسي كه مبتني
بر ارزشهاي فرهنگ اس�لامی و ملی نوش��ته شده
همخوان��ي دارد يا خير؟ طبق برآوردها و مطالعات
ميداني بسياري از مخاطبان محصوالت ارائهشده در
نمايش خانگي خانوادههاي مومن و متدينی هستند
كه ب��ا اعتماد به مهر جواز وزارت ارش��اد جمهوري
اس�لامي ايران اين توليدات را براي اعضاي خانواده
خود تهيه كرده و آنان را در اختيار فرزندان خود قرار
ميدهند .بدون ش��ك و با توجه به عدم برخورداری
بیش از  ۱۰۰۰شهر كشورمان از سالن سینما ،شبكه
گروه فرهنگ و هنر :پردیسهای
گزارش
سینمایی نمایشدهنده فیلمهای
خارج��ی در تهران و برخی کالنش��هرها ،اطالعات
مربوط به فیلمهای خارجی و س��انسهای نمایش
این فیلمها را از سایت خود حذف کردند .به موجب
این گزارش ،پردیسهای سینمایی کورش و قلهک
در تهران و نیز هویزه مشهد از عالقهمندان تماشای
فیلمهای خارجی دع��وت کردهاند فرم عضویت در
باشگاه فیلم پردیس را پر کنند و از این پس اطالعات
مربوط ب��ه هر فیل��م را از پروفایل ش��خصی خود
دریافت کنند .در همین رابطه سایت سینما تیکت
این اطالعیه را روی سایت خود قرار داده است« :به
اس��تحضار خریداران و عالقهمندان به سینماتک و
فیلمهای خارجی ،انیمیشن و سهبعدی میرساند از
این پس برای مش��اهده سانسها و خرید بلیت این
فیلمها در سینماتیکت باید عضو باشگاه مشتریان
شوید و اگر قبال عضو بودید باید به پروفایل خود وارد
شوید» .اینها نمونهای از اقدامات مشکوک است برای

دبیرخانه جش��نواره مردمی فیلم
نگاه
عمار ،فراخوان ششمین دوره این
جشنواره را در  8موضوع و  5بخش منتشر کرد .به
گزارش «وطن امروز» ،ششمین فراخوان جشنواره
مردمی فیلم عمار با موضوعات «تاریخ معاصر ایران»،
«فتنه سال « ،»88بیداری اسالمی و جهانی»« ،نقد
درون گفتمانی»« ،جنگ نرم» و «اقتصاد مقاومتی»
منتشر ش��د .همچنین «ایران و آمریکا» و «حادثه
هفتم تیر» موضوعات ویژه ششمین دوره جشنواره
هس��تند .متقاضیان شرکت در جشنواره میتوانند
آث��ار خود را در  5بخش« ،فیل��م»« ،لوح نگار ،نقد
و پژوهشهای سینمایی»« ،گرافیک»« ،بازیهای
رایانهای» و «فیلم ما» ،از تاریخ  25ش��هریور تا 25
آبان ،ب��ا مراجعه به تارنم��ای AmmarFilm.ir
ارس��ال کنند همچنین باید اصل آثار را حداکثر تا
تاریخ  30آبان به دبیرخانه جشنواره بفرستند.
■■موضوعاتجشنواره
تاریخ معاصر ایران:

تاریخچ��ه معاه��دات و مذاک��رات ای��ران و غرب/
جریانه��ا و ح��وادث مهم اجتماعی -سیاس��ی از
مشروطه تا انقالب اسالمی /شخصیتهای شاخص
تاریخ سیاسی -اجتماعی ایران /نهضت امام خمینی
از  15خرداد تا وقوع انقالب اس�لامی /تاریخ بعد از
پیروزی انقالب اسالمی /هنر انقالب اسالمی (آثار،
چهرهها ،مراکز ،وقای��ع و جریانها) /دفاعمقدس با
تأکید بر پشت جبهه 7 /سال دفاعمقدس در مقابل
کش��ف حجاب رضاخانی (از ابتدای سال  1314تا
انتهای  1320شمسی).
فتنه سال :88

وقای��ع ،ریزشه��ا و رویشها /فتن��ه  88و فضای
سیاس��ی -رسانهای بینالمللی /ش��ورش اشرافیت
بر جمهوریت /فتنه  88و همبستگی ضدانقالب از

نمايش خانگي بهعنوان جايگزين سينما طرفداران
زيادي در این مناطق دارد .بدين س��ان و با توجه به
در اختيار بودن انواع فيلمها و باالخص انيميشنهاي
گوناگون در دست جوانان ،نوجوانان و كودكان سوال
دوم آن است كه آيا سرپرست خانواده ميتواند اين
محصوالت را با خيالي راحت و بدون داشتن دغدغه
از محتواي آن تهيه كرده و مغز و قلب خانواده خود
را در معرض آن قرار دهد؟ و س��وال س��وم آنكه آيا
فيلمها ،آلبومهاي موس��يقي و بویژه انيميشنهاي
ارائه ش��ده در ش��بكه نمايش خانگ��ي از ارزيابي و
سنجش قابل قبولي برخوردار هستند يا صرفا توسط
كارشناسان مربوطه به صورت سريكاري مشاهده
و جواز براي آنان ارائه ميش��ود .به عبارتي ديگر آيا
اصالحات انيميشنها و فيلمهاي خارجي صرفا در
سطح نوع پوشش بازيگران بوده يا نگاهي محتوايي و
استراتژيك به القائيات گنجانده شده در اين فيلمها
وجود دارد؟ براي پاس��خ دادن به  3سوال ارائه شده
كه همپوش��اني غيرقابل انكاري با يكديگر دارد ،اگر
چه ميطلبد تا با واكاوي ش��بكه نمايش خانگي به
بررس��ي ابعاد فرهنگي اين حج��م عظيم از فيلمها
و انيميش��نها پرداخ��ت اما به واق��ع مجال حاضر
گنجایش چنین تعمقی را نداشته و به طور خالصهبا
بررسی مختصر محصوالت ارائه شده از شركتهاي

فعال در اين زمينه میتوان گفت در بسیاری از این
آثار با پکیجی كام��ل از القائيات الحادي و به بياني
دقيقتر اومانيس��تي روبهرو هس��تيم؛ آثاری که در
گونه انیمیشنی خود با استفاده از موجودات تخيلي
و فرازميني به قدرتهای ماورایی دست پیدا کرده و
به نجات بشر برخاستهاند ،حال آنكه در انديشه ديني،
منجي براساس اصول الهي به پاخاسته و جهان را پر
از عدل و داد ميكند .شرح بسیار مختصر مضامين
نهفته در بسیاری از آثار ارائه شده در شبکه نمایش
خانگی اين سوال را ايجاد ميكند كه چگونه چنين
محصوالتي با جواز رسمي وزارت ارشاد اسالمي ايران
به طور گس��ترده توزيع شده و در اختيار مردم قرار
ميگيرد؟ در این بین برخی فیلمهای داخلی نیز در
پردهدری و القائیات مخرب دست کمی از آثار غربی
ندارند ،کافی اس��ت در نظر گرفته شود اگر فیلمی
مسالهدار و سرشار از نکات غیراخالقی در یک جمع
خانوادگی دیده ش��ود یا به مدد سیستم حملونقل
عمومی کشور که در اتوبوسهای بینشهری به پخش
آثار سینمایی مبادرت میکند ،در یک اتوبوس که به
نوعی جزو فضای عمومی جامعه اس��ت ،به نمایش
درآی��د ،چه اثرات مخرب��ی دارد .عدهای بهاصطالح
سینماگر برای دفاع از طبقه هنرمندنمایانی که متهم
هستند به فساد و نادیده گرفتن منافع ملی و مصالح

حرکت چراغ خاموش سینماها برای نمایش فیلمهای خارجی

یک بام و چند هوا!

پنهان ک��ردن اکران فیلمهای
خارجی در سینماهای کشور؛
مسالهای که وجود یا عدم وجود
آن بارها در محافل سینمایی و
ن��زد صاحبمنصب��ان مطرح
شده و گروهی اکران فیلمهای
مناسب خارجی را گزینهای مطمئن در رونق اکران
س��ینماها میدانند و برخی حض��ور آثار خارجی را
دامن زدن به وضعیت ناگوار فروش فیلمهای داخلی
مطرح میکنند .مسالهای که در زمینه اقتصادی هم
با ورود محصوالت وارداتی میتواند منجر به پاشنه
آش��یل س��اختههای داخلی ش��ود .اما مساله مهم
در نمای��ش و پخش آثار خارج��ی عدم خرید رایت
فیلمهای خارجی به ش��کلی قانونی بوده که چه به

لحاظ کیفیت آث��ار به نمایش
درآمده و چه نحوه کنترل الزم
درب��اره ورود ای��ن محصوالت،
گزارهه��ای ابهامآمیزی را برای
مصرفکنن��ده به ج��ا خواهد
گذاش��ت و حتی گاه ش��اهد
توزی��ع بدون مجور فیلمهایی در زمینه انیمیش��ن
در بازار هس��تیم .از طرفی ش��رایط مبهم پخش و
عرضه محصوالت خارجی در سطح کشور به نحوی
تردیدآمیز دنبال میشود که در این چرخه ناهمگون،
اتحادیه صنفی موسسات ویدئورسانه چند روز پیش
از سیاس��ت دوگانه نمایش فیلمهای روز سینمای
جهان بدون خرید رایت در پردیسهای س��ینمایی
و ممنوعیت آن در نمایش خانگی طی  9ماه گذشته

انتشار فراخوان ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار
سلطنتطلبان تا روشنفکری
شبهدینی و...

بیداری اسالمی و جهانی:

بی��داری اس�لامی در تاری��خ
معاصر /آرمان قدس و مبارزه با
صهیونیسم جهانی /پیوندهای
متقابل ایران و امت اسالمی /بحرانهای اجتماعی،
فرهنگی و نخبگانی در غرب.

نقددرونگفتمانی:

نقد منصفانه ناکارآمدیهای دس��تگاهها /کنکاش
مصلحان��ه معض�لات و تبعیضه��ای اجتماعی/
چالشهای عدالت اجتماعی در حوزههای گوناگون/
نق��د فرهنگ عموم��ی در عرصهه��ای اقتصادی،
اجتماعی و /...نقد فرهنگ مدیریتی و پاس��خگویی
مس��ؤوالن /نقد مدیریت فرهنگ��ی در حوزه هنر،
رس��انه ،س��ینما و فرهن��گ عموم��ی /موضوعات
خودروس��ازی (گزارش مجلس شورای اسالمی) و
زمینخواری /آسیبشناسی نقد و تبیین نقد سازنده
در برابر نقد مخرب.
جنگ نرم:

تحری��ف امام و خط ام��ام /حرکتهای خودجوش
مردمی (ش��امل حرکته��ای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاس��ی ،اقتصادی و /)...داش��تهها و ظرفیتهای
فرهنگی،اجتماعی،علمی،سیاسی،اقتصادیجامعه
دینی و انقالب��ی ایران /دس��تاوردها و فرصتهای
جمهوری اسالمی ایران /توطئههای نوین استکبار
علیه انقالب اس�لامی (تحریم اقتص��ادی ،تهاجم
تبلیغاتی ،جنگ روانی و /)...چالشهای رس��انهای
تبلیغات��ی داخل��ی علیه اس�لام ،انق�لاب و نظام/

جنبش نرمافزاری در حوزه و
دانشگاه ،تحول در علوم انسانی
و تالشه��ای غ��ربزدگان
در حوزهه��ای آکادمی��ک و
فرهنگی /مواجه��ه جریانات
متحجر و مقدسنما با انقالب
اسالمی از شروع نهضت امام خمینی(ره) تاکنون.
اقتصاد مقاومتی:

نقد سیس��تمهای اقتصادی غربی /الگوهای سبک
زندگی دینی در اقتصاد (قرضالحسنه ،وقف ،تعاون
و /)...مواجهه با تحریمهای غرب علیه ایران /اصالح
الگوی مصرف ،انضباط اقتصادی و مبارزه با اسراف/
همت مضاعف ،کار مضاعف و حمایت از تولید /فساد
اقتصادی و فرمان  8مادهای رهبری.
موضوع ويژه 1؛ ایران و آمریکا:

کودتای  28مرداد  /1332کاپیتوالسیون در رژیم
پهلوی 50 /هزار مستشار آمریکایی در ایران /واقعه
 16آذر و کش��تار دانشجویان دانشگاه تهران/واقعه
طبس /تحمیل تحریمهای مال��ی ،بانکی ،دارویی
و ...ب��ر ایران /حمایت از س��ازمانها و گروهکهای
تروریس��تی از بدو انقالب اس�لامی تاکنون /واقعه
انفجار دفتر ریاس��ت جمهوری /حمای��ت از رژیم
صدام در دوران جنگ تحمیلی /حمله به هواپیمای
مسافری ایران در سال  67و حمله به ناوهای سهند
و س��بالن و سکوی نفتی س��لمان /آمریکا و فتنه
سال  /88سینمای ضدایرانی هالیوود /تسخیر النه
جاسوسی و...
موضوع ویژه 2؛ حادثه هفتم تیر:

معرفی چهرهها و  72شهید حادثه  7تیر /تاثیر واقعه

شماره 13 1695

جامعه ،اثری هنری روانه بازار میکنند که بهراحتی
بس��یاری از پردههای حی��ا را در جامعه دریده و در
کم��ال آزادی ،عقدههای سیاس��ی و اعتقادی و نیز
سبک زندگی دستاندرکارانش را فریاد میکشد .به
عبارت بهتر معضل جاری تنها رواج از هم گسیخته
آث��ار فرهنگ��ی تولیدی غرب نیس��ت بلکه معضل
بزرگتر ،آثار سینمایی وطنی است که در ژانرهای
مختلف تولید میشوند ،از کمدیهای سخیف گرفته
تا فیلمهای متعلق به سینمای اجتماعی ،سینمایی
که در  ۳۷سال گذشته هیچگاه تعهد خود را به حفظ
منافع ملی و مصالح فرهنگی اثبات نکرده است و در
سالهای اخیر ،سازندگان این دست آثار دریافتهاند
که با اندک رعایتی در حجاب بازیگران زن ،میتوانند
اثر خود را در شبکه خانگی توزیع کرده و شکست در
گیشه را تا حدودی جبران کنند.
این همه در حالی اس��ت که متاسفانه حتي در
ميان مديران باالدس��تي نيز چنين وضعيتي حاكم
اس��ت .در نخستین جلسه ش��ورای توسعه نمایش
خانگ��ی كه در اردیبهش��تماه جاري در س��ازمان
س��ینمایی برگزار ش��د هدف برپايي از اين جلسه
بررسی و شناسایی مشکالت حوزه نمایش خانگی،
مبارزه با قاچاق فیلم ،راهاندازی سیس��تم  VODو
شناسایی دیگر تکنولوژیهای نوین در این عرصه و
توجه به زیرساختهای نمایش خانگی اعالم شد .در
كمال ناباوري مديران تكنوكرات سينمايي كشور كه
صرفا نگاهي س��ختافزاري به عرصه فرهنگ و هنر
دارن��د تمام دغدغه خ��ود را معطوف به موضوعاتي
كردهاند كه هيچگونه ارتباط مستقيمي با جنبه نرم
بخش فرهنگي نداشته و كمتر اشارهاي به مضامين
محصوالت ارائه ش��ده در اين ش��بكه نميشود .در
زمانهای که دستگاه فرهنگي كشور و شبكه نمايش
خانگ��ي كه قدرت زي��ادي در جهتده��ي افکار و
باورهای م��ردم دارد بدون توجه به حداقل معیارها
در حال تربيت نسلي از كودكان و نوجوانان است كه
در آينده هيچ بارقهای از معرفت توحیدی و هیچ نگاه
و درک صحيحی نسبت به جهان هستي نخواهند
داشت چرا که با معرفتي اومانيستي تربيت ميشوند،
مس��ؤوالن امر به کدام پز روشنفکری برای عاقبت
خود دلخوش کردهاند؟
انتقاد کرده بود .اتحادیه شرکتهای ویدئورسانه ایران
در اطالعیه فوق ،مراتب اعتراض و ناخرسندی خود
را از رفتار و سیاست دوگانه سازمان سینمایی درباره
اکران فیلمها و انیمیش��نهای خارج��ی در برخی
سالنهای سینما و ممنوعیت عرضه آنها در شبکه
نمایش خانگی اع�لام کرد .حاال با رویههای متضاد
در اتخاذ تصمیمات این سوال مطرح میشود که چه
ارادهای در پس تصمیمات اینچنینی وجود دارد که
از ورود یک فیلم انیمیش��ن به بازار نمایش خانگی
به بهانه نداشتن رایت جلوگیری به عمل میآید اما
همین فیلم با چراغ سبز رسمی سازمان سینمایی
به طور آزادانه در س��النهای سینمای کشور با زبان
اصلی ،زیرنویس یا دوبله شده به روی پرده میرود؟
آیا الزام خرید رایت فیلمهای خارجی صرفا باید برای
شبکه نمایش خانگی صورت گیرد و سایر بخشها
چنین الزامی را ندارند؟ و اصال چه سیاست روشنی
در قبال نمایش و عرضه آثار خارجی در کشور وجود
دارد؟

 7تیر در مس��یر انقالب اسالمی /معرفی شخصیت
شهید بهشتی به فضای داخلی و بینالمللی.
■■ بخشهای جشنواره
الف -بخش فیلم

داس��تانی (کوتاه و بلند) /مس��تند (کوتاه و بلند)/
انیمیش��ن /کلیپ و نماهنگ /برنام��ه تلویزیونی /
مس��تند ،برنامه ترکیبی ،گ��زارش ،برنامه خبری
و /)...تیزر تبلیغاتی و آگهی بازرگانی (تیزر ،آنونس
و آگهی تبلیغاتی فیلمهای جشنواره عمار ،تولیدات
و مجموعههای تولیدی کاالهای فرهنگ عمومی و
آگهیهای بازرگانی سالم برای محصوالت تجاری)/
فیلمنامه.
ب -بخش لوحنگار ،نقد و پژوهشهای سینمایی

مقاله ،نقد و پژوهشهای سینمایی
لوحنگار ( PowerPoint، Preziو.)...
ج -بخش گرافیک

پوستر /تصویرسازی /اینفوگرافی /تایپوگرافی /پوستر
فیلم (پوستر فیلمهای ش��رکت کرده در جشنواره
عمار) /تصاویر ویژه شبکههای اجتماعی.
د -بخش بازیهای رایانهای

جزئیات این بخش ،متعاقباً در قالب یک فراخوان
مجزا اعالم میشود.
ه -بخش فیلم ما

در این بخش ،فیلمهای مبتدی و مردمی رقابت
میکنند .شما میتوانید با دوربین تصویربرداری یا
تلفن همراه از سوژههای اطراف خود فیلم بسازید و
در بخش «فیلم ما» شرکت کنید.

موضوعات بخش فیلم ما

ش��هید ما ،مس��جد ما ،مدرس��ه ما ،محله ما،
نمازجمعه ما 13 ،آبان ما ،اکران مردمی ما ،گوهرشاد
م��ا (خاطرات کش��ف حجاب رضاخان��ی) و انرژی
هستهای ما.

فراخواننمایشگاهبینالمللیتصویرسازیاز
«آیالن»

عروسکی شکسته در موج سیاست!

در چن��د روز گذش��ته از دنیای هنر تا جهان
فوتبال همه به دنبال ابراز احساساتی غمگسارانه
ب��رای آی�لان ،ک��ودک نیلگ��ون دریای س��یاه
سیاس��تزدگی بودند و در این احوال قرار اس��ت
نمایش��گاهی بینالمللی برای تصویرس��ازی این
فاجعه بزرگ انس��انی ش��کل بگیرد .در فراخوان
نمایشگاه بینالمللی کارتون و تصویرسازی آیالن
آمده اس��ت« :دنیا با تمام بزرگیاش برای ماهی
کوچک جا نداشت .حتی موجهای دریا گهوارهای
ب��رای آوارگیاش نش��دند و او را مثل عروس��ک
شکستهای به ساحل انداختند .زبان از وصف این
همه مظلومیت قاصر است ،بیاییم با زبان هنر قصه
ماهی کوچولو آیالن بیپناه را به تصویر بکشیم».
سایت هنرمقاومت با مش��ارکت سایت روزرنگ
و ای��ران کارت��ون اقدام به برگزاری این مس��ابقه
بینالمللیکردهوهرشرکتکنندهمیتواندحداکثر
 5اثر در هر بخش (کارتون و تصویرسازی) ارسال
کند .ب��رای حضور آث��ار در این نمایش��گاه الزم
است تا خالقان آثار مش��خصات خود شامل نام،
نامخانوادگی ،آدرس پستی ،آدرس ایمیل و تلفن
تم��اس را به صورت فای��ل  Wordبه دبیرخانه
مراسم ارسال کنند .همچنین شکل آثار ارسالی
بای��د  200dpiبا طول یا ع��رض  2000pixelو
با فرمت  jpgباش��د .جوایز این رویداد هنری در
بخشهای تصویرس��ازی و کارتون به صورت لوح
تقدیر و تندیس اعطا میشود و آخرین مهلت برای
ارسال آثار روز  8مهرماه  1394اعالم شده است.

شبکه افق پشت صحنه  11سپتامبر را
نمایان میسازد

نخس��تین قس��مت مجموع��ه مس��تند
«پروندههای کیاس» جمعه این هفته از شبکه
افق پخش میشود .به گزارش فارس ،مجموعه
مستند «پروندههای کیاس» با موضوع پشت
پرده حمله به برجهای دوقلوی سازمان تجارت
جهانی در آمریکا در  11سپتامبر سال  2001به
بررسی عوامل اصلی و زوایای پنهان این مساله
میپردازد و در نخستین قسمت این مجموعه
یک تصویربردار که با انبار سالحهای شیمیایی
و اتمی آمریکا در ارتباط اس��ت ،اطالعات خود
را روایت میکند .ش��یوه مستندس��از در این
مجموعه ،گفتوگو با مطلعان از سیاستهای
آمری��کا و س�لاحهای اتمی اس��ت و از جمله
افرادی که با آنها مصاحبه میشود میتوان به
آدولف فرزسکیبل ،برنده جایزه نوبل اشاره کرد.
نخستین قسمت «پروندههای کیاس» جمعه
ساعت  21و تکرار آن روز شنبه ساعت 11:30
از شبکه افق پخش میشود.

دریچه حقیقت از چشم دوربین
مستند

شبکه مستند در کنداکتور پخش روز گذشته
خود اقدام به نمایش مستندهایی قابل تامل کرد.
مس��تند «خودروهای ماندگار» اث��ری بوده که با
نگاهی طنز به دیدگاههای مختلف مردم در ارتباط
با اتومبیل و طرح جمعآوری خودروهای فرسوده
میپرداخت .در این مستند نشان داده میشود که
اتومبیل با وجود کارکرد به ظاهر ساده نزد آدمی،
در گذر زمان تغییر ش��کل داده و نقش آن برای
مردم جدیتر ش��ده اس��ت تا جایی که به آن به
عنوان عضوی از خانواده یا اتاق متحرکی از یک
خانه نگریسته میشود .همچنین شبکه مستند در
«چشمهای رسواکننده» به موضوع کشته شدن
تصویربردار شبکه  5اسپانیا توسط آمریکاییها در
جنگ عراق و همچنین ب��ه حادثه رخ داده برای
«حمید بهمنی» تصویربردار صداوسیما پرداخت
که برای پوشش خبری حمله آمریکا به عراق به
شهر بصره رفته بود و بر اثر استفاده آمریکاییان از
اورانیوم در جنگ عراق ،بینایی خود را از دس��ت
داده است و «چش��مهای رسواکننده» نشان داد
چطور دولتها هیچ اقدامی برای محاکمه و احقاق
حقوق این افراد بیگناه انجام ندادهاند.

«سفیرفیلم» نماهنگی با موضوع
شهدای غواص میسازد

مرکز س��فیرفیلم با همکاری خانه موسیقی
و س��رود بس��یج ،نماهنگی با موضوع ش��هدای
گمنام غواص میسازد .به گزارش تسنیم ،مرکز
س��فیرفیلم با همکاری خانه موس��یقی و سرود
بس��یج در حال س��اخت نماهنگی ب��ا موضوع
ش��هدای گمنام غواص اس��ت .این نماهنگ که
تمام بخشهای آن تولیدی است ،با صدای یکی
از خوانندههای مطرح کش��ور خوانده شده است
و ب��زودی از آن رونمایی خواهد ش��د .این اثر به
کارگردانی محمدمهدی فکریان و تهیهکنندگی
علی طادی نخستین تجربه سفیرفیلم در حوزه
ساخت نماهنگ است.

