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معتمدآریا به «خنکای ختم خاطره» پیوست

«مانیکور» به جشنواره ساندنس آمریکا میرود

فاطمــه معتمدآریا و حمیدرضا آذرنگ در نمایش «خنکای ختم خاطره» به نویســندگی و کارگردانی حمیدرضا
آذرنگ که از  ۲۴آذر ساعت  ۲۰در سالن استاد سمندریان مجموعه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت ،بازی میکنند.
بــه گــزارش ایلنا« ،خنکای ختم خاطره» اولیــن همکاری آذرنگ و معتمدآریا در تئاتر اســت .پیش از این در فیلم
ســینمایی «آباجان» به کارگردانی هاتف علیمردانی همبازی بودهاند .آخرین حضور معتمدآریا در تئاتر به سال  ۹۳و
نمایش «ننه دالور و فرزندان او» به کارگردانی زهرا صبری برمیگردد .همچنین آخرین حضور آذرنگ در تئاتر و در
مقام بازیگر سال  ۹۵و نمایش «افسون معبد سوخته» به کارگردانی کیومرث مرادی بوده است.
آذرنگ برای نگارش این نمایشنامه جایزه نخســت نویســندگی در بخش بینالملل بیستوهشــتمین جشنواره
بینالمللی تئاتر فجر را دریافت کرده است.

فیلم کوتاه «مانیکور» به کارگردانی آرمان فیاض به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در بخش بینالملل سی و پنجمین
جشــنواره فیلم «ســاندنس» آمریکا حضور مییابد .به گزارش ایسنا ،در بخش رقابتی بینالملل فیلمهای کوتاه جشنواره
بینالمللی فیلم «ساندنس» آمریکا عالوه بر فیلم «مانیکو» از ایران آثار از کشورهای فرانسه ،اسپانیا ،ایتالیا ،سوریه ،کلمبیا،
فنالند ،کانادا ،برزیل ،شیلی ،کوبا ،سوئد ،آلمان ،اندونزی و یونان به رقابت میپردازد .داستان فیلم کوتاه «مانیکور» درباره
زن جوانی اســت که جنســیتش پس از مرگ مشخص میشود و اهالی روستا به این خاطر جنجال به پا میکنند .عوامل
تولید این فیلم عبارتند از نویســنده ،کارگردان و مدیر فیلمبرداری :آرمان فیاض ،تدوین :مهیار بهمنش ،موســیقی :بهزاد
عبدی ،صدابردار :علیرضا کریم نژاد ،طراحی صدا و صداگذاری :محمود موسوی نژاد ،طراحی صحنه و لباس و گریم :حسین
عالینژاد ،دستیار اول کارگردان :بهمن حسینی ،دستیار اول فیلمبردار :مهدی رضایی ،منشی صحنه :ریحانه ملک شعار.

اخبار

همه فیلمها نمره یکسانی نمیگیرند اما فیلم
خوب هم زیاد داریم
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ضمن ارائه توضیحاتــی دربار کیفیت
فیلمهــای اکران شــده ،تاکید کــرد اگرچه تعدادی از آثــار نمره قبولی
نمیگیرند ،اما فیلمهای ارزشی ،انقالبی و خوب بسیاری هم داریم.
به گــزارش خبرآنالین ،ســید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی ،دیروز ،در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره
آخرین اخبار مربوط به جشــنواره فیلم فجر گفت :شورای سیاستگذاری
سینمایی فجر شروع به کار کرده است ،همچنین شوراهای سیاستگذاری
جشنوارههای دیگر فجر ،یعنی تئاتر و موسیقی نیز تعیین شدهاند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامه داد :امسال به مناسبت برگزاری
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســامی ،شــاهد اتفاقــات خوبی در
جشــنوارههای فرهنگی و هنری با تولید و ارائه آثار ارزشمند ،با محتوای
فاخر خواهیم بود.
صالحی در پاســخ به ســوالی دربــاره مکان برگزاری جشــنواره فیلم
فجر اظهار داشــت :در مورد مکان برگزاری جشــنواره سینمایی در حال
گفتوگوهایی با برخی از مجموعهها هســتیم ولی در صورت عدم توافق،
در همان مکان سابق برگزار میشود.
او در پاســخ به ســوالی مبنی بر انتقادها از کیفیت فیلمها خاطرنشان
کرد :همه فیلمها در یک درجه نیســت اما جشنواره فیلم مقاومت نشان
داد که مورد حمایت بنیاد ســینمایی و بنیاد فارابی هســتند و به صورت
مشارکتی ساخته میشوند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی تصریح کرد :در هر صورت طبیعی است
که همه فیلمها نمره یکســانی نمیگیرند و در عین حال فیلمهای کیفی
و ارزشــمند خوب هم در کشور کم نیستند .ممکن است برخی فیلمها در
مواردی مورد انتقاد قرار گیرند ،اما فیلم خوب هم زیاد داریم.

همکاری مهران مدیری و پیمان قاسمخانی
در «هیوال»
مهران مدیری جدیدترین ســریال خود که عنوان آن «هیوال»ست را با
همکاری پیمان قاسمخانی در شبکه نمایش خانگی میسازد.
مدیری در این اطالعیه آورده است« :سالم .یه «هیوال» در راه است ...
سریال  ۱۵قسمتی ،با نام «هیوال» برای شبکهی نمایش خانگی  ۱۰روز
است که پیشتولید را آغاز کردهایم .همکاری دوباره با پیمان قاسمخانی
و گروهی فوقالعاده از بازیگران و عوامل پشــت دوربین که تصور میکنم
اثری تحسینبرانگیز ساخته شود.
از روز  ۱۷آذر مــاه تصویربــرداری را آغــاز میکنیم .طراح و مشــاور
فیلمنامه :پیمان قاســمخانی ،نویســنده :امیر برادران ،سرمایهگذار :اول
مارکت ،تهیهکننده :ســید مصطفی احمدی ،کارگــردان :مهران مدیری،
بازیگــران :فرهاد اصالنــی ،خودم ،شــبنم مقدمی ،گوهــر خیراندیش،
شــیال خداداد ،محمد بحرانی ،ســیما تیرانداز ،میرطاهــر مظلومی ،نیما
شــعباننژاد ،ریال عزتاهلل مهرآوران ،فرزین محدث ،افشــین زی نوری،
محسن قاضیمرادی و ...در خبر بعدی نام تمامی عوامل را خواهم نوشت.
«هیوال» یک کودی اجتماعی فوقالعاده اســت و میتواند یک شــاهکار
باشد».

ساالر عقیلی:

در کشور به جای رقابت ،حسادت حاکم است

ســاالر عقیلی با اشاره به اینکه در کشــورمان به جای
اینکه خودمان را باال بکشــیم میخواهیم دیگران را تخطئه
کنیم و پایین بکشــیم گفت :اینکه به کارهای بزرگ انتقاد
شــود در کشور ما یک اصل اســت که بخش بزرگی از آن
به حســادت برمیگردد و به جای اینکه رقابت حاکم باشد
حسادت حاکم است.
کسی که هم خوانندگی میکند هم بازیگری
ماندگار نمیشود

به گزارش ایســنا ساالر عقیلی ،خواننده موسیقی سنتی
به مناسبت تولدش سهشــنبه شب ( ۱۳آذر ماه) به شبکه
اول آمــد .او درباره تحصیل رشــته بازیگری در دانشــگاه
توضیح داد :رشــته من بازیگری تئاتر بود و اســاتید بسیار
خوبی از جمله زنده یاد اســتاد حمید سمندریان را دیدم.
ســرکار خانم رویا تیموریان ،منیژه محامدی ،امیر دژاکام و
قطب الدین صادقی اســاتید من بودند و زمانی که تحصیل
میکــردم بهترینها در دانشــگاه جمع بودنــد .در محضر
همه این اســاتید تلمذ کردم .اما قبل از اینکه تئاتر بخوانم
موســیقی کار میکردم و بعد از گرفتن کارشناســی سراغ
آموختن دانشــگاهی موسیقی رفتم .بعد هم چون موسیقی
جدی شده بود دیگر نخواستم بازیگری کنم.
ایــن خواننده ادامه داد :در مصاحبهای هم گفتم که کار
درستی نیست خواننده بازیگر شود یا بازیگر خواننده شود.
بهتر اســت اسم نبریم .به نظرم طرف در این زمینه ماندگار
نیست و مردم نمیدانند به او به عنوان بازیگر نگاه کنند یا
خواننده و در برزخ است.
عقیلی یادآور شد :یک فوتبالیست اهل ایتالیا بود که هم
فوتبالش خوب بود هم بازیگر مشــهوری شده بود .شاید در
کشــور ما این موضوع جا نیفتاده است .چند بار به من هم
پیشنهاد بازیگری شــد و قبول نکردم .اما همیشه گفته ام
اگر کارگردانی پیدا بشــود که زندگی شخصی ساالر عقیلی
را طبق آنچه که واقعیت است به تصویر بکشد در آن صورت
در نقش خودم بازی خواهم کرد.
وی در این باره که چه فیلمی برای بازی به او پیشــنهاد
شــده ،بیان کرد :چند کار تئاتر به من برای بازی پیشنهاد
شــد .همچنین یکی دو بار هم برای فیلم سینمایی دعوت
شــدم که اسامیشان یادم نیســت چون تا گفتند مخالفت

کردم .درس این رشــته را خواندهام و اگر کســی را ببینم
کــه بد میخواند یا بد بازیگری میکند در دلم میگویم اما
هیچوقت به خود طرف نمیگویم.
آنها که آهنگ جامجهانی را بیهیجان میدانند از
هیجان چه میخواهند؟

وی درباره حواشــی آهنگ جام جهانــی و انتقاد برخی
مبنــی بر نبود هیجــان در این کار ،تاکید کــرد :قرار بود
یک آهنگ آقــای قربانی بخواند ،یک آهنگ من و خواننده
دیگری هم حضور داشــته باشــد .اصوال کاری که در قطع
به این بزرگی در کشــور میخواهد انجام شود ،مشکالت و
نقدهای آن و اتفاقات بعدش هم بزرگ اســت .جام جهانی
یک چیز جهانی است و آدم باید همیشه برای چنین چیزی
که برای یک ملت اســت پیش قدم شود .از من هم دعوت
شد و خودم به شــخصه نرفتم .اما دوستانی که به این کار
انتقــاد کرده اند و میگویند هیجــان ندارند از هیجان چه
میخواهند؟
خواننده فیلم ســینمایی «ســرو زیــر آب» افزود :بچه

کوچک  ۷ساله در کیش جلوی صحنه آمد و گفت میشود
 ۱۱ستاره را هم بخوانی؟ ما این اثر را تا به حال در کنسرت
اجــرا نکردیم چون ارکســتر بزرگ میخواهــد و فقط در
روسیه با رهبری آقای شهرداد روحانی اجرایش کردیم .در
جام جهانی من چون کنســرت داشــتم بعد از بازی ایران
مراکش به ایران برگشــتم و ناراحتم که نتوانستم دو بازی
دیگر را ببینم.
عقیلی یادآور شــد :مثال برای پرســپولیس که چند روز
پیش بازی داشــت اگر من میرفتم وسط زمین میخواندم
باز هم عدهای انتقاد میکردند یا اگر مجری الزم داشتند و
شما میرفتید باز هم ممکن بود برخی حرف بزنند .اینکه به
کارهای بزرگ انتقاد شود در کشور ما یک اصل است .بخش
بزرگی از آن به حســادت برمیگردد و در کشور ما به جای
اینکه رقابت حاکم باشــد حسادت حاکم است و ما به جای
اینکه خودمان را باال بکشــیم میخواهیم دیگران را تخطئه
کنیم و پایین بکشیم .من کارهای ملی میهنی زیادی انجام
دادم و انتخــاب من برای خواندن چنین اثری همینطوری

دبیر جشنواره سینمایی «بیلبائو»:

فیلمهای ایرانی بیننده را به وجد میآورند

کمال تبریزی داور جشنوارهای در ترکیه شد
جشــنواره بینالمللی فیلم کوتاه «دوســتی» با حضور کمال تبریزی
به عنوان عضو هیات داوری و شــرکت فیلمهای ایرانی ۱۴ ،دســامبر در
اســتانبول آغاز می شــود .به گــزارش مهر به نقل از آناتولی ،جشــنواره
بینالمللی فیلم کوتاه «دوســتی» با تمهای مختلف دوستی در قالبهای
مختلف مانند «دوســتی با همســایه ،جغرافیا و تاریخ» برای نخستین بار
با حضور گســترده فیلمسازانی از سراســر جهان به ویژه ایران جمعه ۱۴
دسامبر در استانبول آغاز خواهد شد.
این جشــنواره در سه بخش اصلی« ،حرمت  ۴۰ســاله» و «پانوراما»
بــه داوری کمال تبریــزی کارگــردان ایرانی ،نجوی نجــار کارگردان و
نویســنده فلسطینی ،توفیق باشر کارگردان ،ســزین آکباش اوغلو بازیگر
از ترکیه و به ریاســت یوکسل آکسو نویســنده و کارگردان ترک برگزار
خواهــد شــد .از مجموع  ۴۸فیلم کوتاهی که قرار اســت از کشــورهای
مختلف در این جشنواره اکران شوند ۱۴ ،فیلم به کارگردانان ایرانی تعلق
دارند.
در بخــش اصلی این جشــنواره از  ۱۷فیلم کوتــاه ۶ ،فیلم متعلق به
کارگردانان ایرانی اســت .همچنیــن پنج فیلم از ترکیــه و فلیمهایی از
قرقیزستان ،فرانسه ،بلژیک ،فلسطین ،اسپانیا ،قزاقستان حضور دارند .در
بخش «حرمت  ۴۰ســاله» این جشنواره که اغلب فیلمهایی با موضوعاتی
همســو با تم آن قرار می گیرند ۱۷ ،فیلم حضور دارد که  ۶فیلم ساخت
ایران است.
بخش «پانوراما» این جشــنواره نیز مربوط به فیلمهای کوتاهی است
که در جشــنوارههای دیگر جوایز متعددی را کســب کــرده اند .در این
بخش  ۲فیلم از ایران در کنار فیلمهایی از ترکیه ،آمریکا ،نپال ،کرواسی،
انگلستان ،سودان ،سوییس ،روسیه و فرانسه اکران خواهند شد .قرار است
در طول این جشنواره سه فلیم بلند «مارمولک» اثر کمال تبریزی« ،خانه
دوســت کجاست» اثر عباس کیارستمی و «چشمان دزد» اثر نجوی نجار
نیز اکران شود.

ارکستر نوجوانان و جوانان ایران به یاد استاد
شهنازی روی صحنه رفت
تاالر رودکی در ســیزدهمین روز آذرماه میزبان اولین کنسرت ارکستر
نوجوانان و جوانان ایران با عنوان «ارکستر سازهای ایرانی» بود.
به گزارش هنرآنالین ،این ارکستر نوپا که اوایل سال جاری پا به عرصه
فرهنگ و هنر کشورمان گذاشت ،در اجرای خود آثاری از بزرگان موسیقی
ایران را با یادی از اســتاد علیاکبرخان شهنازی موسیقیدان و نوازنده تار
( )1276-1363روی صحنه برد .اجرای این ارکستر متشکل از سه بخش
پیشدرآمــد ،چهارمضراب و تصنیف و رنگ به رهبــری مهرداد میرزایی
بود و جوانان و نوجوانان دانشآموخته موســیقی در آن ســازها را به صدا
درآوردند.
ارکســتر نوجوانان و جوانــان ایران برای شــروع قطعهای از اســتاد
شــهنازی را انتخــاب کــرده بــود .این پیشدرآمد شــور با شــعری از
ســعدی بر اســاس آواز اســتاد اقبال آذر و تار استاد شــهنازی به گوش
رسید.
چهارمضراب با تنظیم و آهنگســازی حســین خوشچهره بر اســاس
کرشــمه شــور ردیف دوره عالی علیاکبر شــهنازی و چهارمضراب شور
ساخته علیزاده به اجرا درآمد و همکاری خوب نوازندگان این ارکستر را به
نمایش گذاشت .خوانندگان نیز بعضی از قطعات را با صدای خود همراهی
میکردند .رحمان تک دهقان ،پارسا خائف و امیرعلی خیاط زاده بهعنوان
سه خواننده عضو بخش آوازی بودند.
«زیرکــش ســلمک» قطعه دیگری بــرای رپرتوار این کنســرت بود.
آهنگســازی و تنظیم این قطعه را میرزایی انجام داده است .او با ظرافت
قطعه خود را رهبری کرد و ســازها ایرانی یکبهیک به صدا درآمدند .در
ادامه تصنیف «ای عاشــقان» بهآرامی طنینانداز شد .خواننده ،شعری از
هوشنگ ابتهاج را با آهنگســازی محمدرضا لطفی و تنظیم سینا نصرتی
خواند و این قطعه را تکمیل کرد.

جشــنواره بیلبائو «زینهبی» که از قدیمیترین جشنوارههای اروپا
و واجد شرایط اســکار ،بفتا ،گویا و مورد تایید فدراسیون بینالمللی
اتحادیههای تهیهکنندگان فیلم (فیاپف) است.
شــصتمین دوره این رویداد با اهمیت ویژه به نقش زنان در صنعت
سینما به دبیری ونســا فرناندز گررا از  ۹تا  ۱۶نوامبر در اسپانیا برگزار
شد و قصیده گلمکانی روزنامهنگار و مستندساز ایرانی بهعنوان داور در
این رویداد حضور خواهد داشت.
بیســت فیلم داستانی ،انیمیشن ،تجربی و مســتند تولید شده در
ســالهای اخیر به انتخاب قصیده گلمکانی در سه بخش مجزا در این
جشنواره به نمایش گذاشته شد که عبارت بودند از ( ۱۲۴رقیه توکلی)،
اکتســابات انتسابی (سمانه شجاعی) ،ایکی (پرستو کاردگر) ،این شهر
من بود (تینا پاکروان) ،بدل (روناک جعفری)  ،پســرک (مونا شاهی)،
پسمانده (یاسمن حسنی) ،تجربههای نزدیک به مرگ (لیال خلیلزاده)،
تسخیر (نغمه مقصودلو) ،دریای تلخ (فاطمه احمدی) ،دوازده سالگی آوا
(شادی کرمرودی) ،زخم غایب (مریم تفکری) ،شخصی (سونیا حداد)،
شهریور (سمیرا نوروزناصری) ،گذار (طنین ترابی) ،ماچ (سارا سهیلی)،
مثل یک پروانه روی یــک قلب (مریم خلیلزاده) ،نفس (مونا مرادی)،
نگاه (فرنوش صمدی) ،مال من است! (مریم کشکولینیا).
به گزارش مهر در ادامه گفتگو با ونســا فرناندز گررا دبیر شصتمین
دوره جشنواره بیلبائو «زینهبی» را در ادامه میخوانید:
جشنوار ه بیلبائو شــصتمین دوره خود را پشت سر گذاشت و این
اولین سالی بود که شما دبیر آن بودید .آیا پیش از این چنین تجربهای
داشتید؟
من پیش از این در دانشــگاه تدریس میکردم و چنین تجربهای خطیری را
به عهده نداشــتم ولی من اولین زنی هستم که مدیریت این جشنواره را برعهده
گرفتم و پیش از من تمامی دبیران ،مرد بودهاند و این باعث شــد تا بار بســیار
ســنگینتری روی دوش من باشد چون به نمایندگی از زنان ،احساس مسئؤلیت
بیشــتری میکردم ولی چون از قبل کارمندان و عوامل برگزارکننده جشنواره را
میشــناختم ،میدانستم که همگی بســیار حرفهای و دلسوز هستند و مطمئن
بودم که همکاری موفقیتآمیزی خواهیم داشت.
استقبال امسال از جشنواره بیلبائو چطور بود؟
جشــنواره بیلبائــو «زینهبــی» از قدیمیترین و معتبرترین جشــنوارههای
اروپاست .این جشنواره واجد شرایط اســکار ،بفتا ،گویا و مورد تایید فدراسیون
بینالمللی اتحادیههای تهیهکنندگان فیلم (فیاپف) است به همین دلیل هرساله
تعداد زیادی فیلم تقاضای شرکت در آن را برایمان ارسال میکنند.
آیا هرســاله فیلمهای زیادی از ایران در جشــنواره شما ثبتنام
میکنند؟ به نظرتان کیفیت فیلمهای ایرانی به طور کلی چطور است؟
در طول ســالها و دورههای مختلف ،رابطه نزدیکی بیــن ما و ایران برقرار
بوده است .همانطور که گفتم جشنواره بیلبائو واجد شرایط اسکار و بفتا است و
برندگان این جشنواره به آکادمی اسکار معرفی میشوند پس جزو فستیوالهای
ردیف اول اســت که بسیاری از فیلمسازان هرســاله فیلمشان را در آن ثبتنام
میکنند به همین دلیل هم ما هر ساله فیلمهای زیادی از ایران دریافت میکنیم
که اغلب کیفیتهای باالیی دارند.
خیلی برایمان جالب است که تا این حد فیلمساز زن خوب ایرانی وجود دارد.
ســینمای کوتاه ایران روز به روز به جلو میرود و خوشحالیم که بسیاری از این

فیلمهای باکیفیت را در جشنوارهمان به نمایش میگذاریم.
تا چه حد سینمای ایران را میشناسید و آثار کدام یکی از فیلمسازان
ایرانی را ترجیح میدهید؟
نباید فراموش کرد که اولین فیلمسازی که سینمای ایران را به جهان معرفی
و ماندگار کرد عباس کیارســتمی بود ولی طبیعتاً پس از او فیلمســازان بسیار

نبوده و با پشتوانه بوده است .دوستان آنقدر اطالع داشتند
که مرا انتخاب کردهاند .برای یک برنامه حرفهای موسیقی
هیچوقت از مجری طنز دعوت به کار نمیکنند.
وی تصریح کرد :من نمیگویم این انتخاب شایسته بوده
یا نبوده اســت .یکی از افتخارات من درباره کاری که برای
جام جهانی خوانده ام و دوســتان شاید بعدها متوجه شوند
که ما چه کرده ایم ،درباره شعر آن بوده است .برخی شاید
انتظار داشته باشــند ما از اشعار سخیف و روزمره استفاده
کنیم ولی ما آمدیم و از معیارهایی که در ادبیات فارسی ما
وجــود دارد انتخاب کردیم .آهنگ را بابک زرین از بهترین
آهنگسازان ایران کار کردند .این اثر شعر بسیار زیبایی هم
داشــت که البته اشاره مســتقیم به جام جهانی نداشت .ما
میتوانســتیم بگوییم توپ را در دروازه شــوت کن اما باید
کاری میکردم که در شأنیت ساالر عقیلی هم باشد وگرنه
باید روزی  ۲۰تا آهنگ بخوانم.
این خواننده در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا همه
به تلفیق روی آوردهاند و موســیقی اصیل ایرانی نابود شده
اســت ،تاکید کرد :من خودم چند وقــت پیش کاری را با
استاد شــعاری منتشــر کردم که تماما بر اساس موسیقی
قدیم ایران است .استاد مسعود شعاری یکی از اساتید خوب
سه تار هستند.
کسی برای سی دی موسیقی پول نمیدهد

وی اذعان کرد :یک روز کســی بــه من گفت چرا فقط
آهنــگ ملی میهنی میخوانــی و آثار عاشــقانه و عارفانه
نمیخوانی؟ گفتم من فقط  ۱۲ ،۱۰کار میهنی دارم و ۴۰۰
تا آهنگ عارفانه و عاشــقانه دارم .ولی ما فقط از تلویزیون
آثــار را گوش کرده یا آنهــا را دانلود و رایــت میکنیم و
نمیرویم برای ســی دی موســیقی پول بدهیم .ما باید به
این تفکر برســیم که خودمان دنبال کار موســیقی برویم
و بخریــم .من اثــری دارم که در آن فقــط  ۴۰دقیقه آواز
خوانده ام .موسیقی اصیل نمرده و هست و از بین نرفته و از
بین نمیرود .موســیقی اصیل عین فرش دستباف هرچه پا
میخورد ارزشمندتر میشود .مثل سی و سه پل اصفهان و
تخت جمشید میماند .وقتی کودکی به دنیا میآید و مادر
در گوشــش الالیی میخواند گوشــه بختیاری در دستگاه
همایون است.

دیگری چون اصغر فرهادی ،آیدا پناهنده ،رخشــان بنیاعتماد ،بهمن قبادی و...
به آن راه و ماندگاری ادامه دادند.
امســال در جشــنواره بیلبائو بخش «فوکوس بر آثار زنان فیلمساز
ایرانــی» را برگزار کردید .چرا از میان تمام کشــورهای دنیا ،ایران را
انتخاب کردید؟
همانطور که گفتم ایران و جشــنواره بیلبائو بســیار ارتباط تنگاتنگی دارند
و داشتن این تعداد فیلمساز زن خوب در بسیاری از کشورها صدق نمیکند.
قصیده گلمکانی از فیلمســازان جوان ایرانی اســت که مسئولیت
برنامهریزی این فوکوس را برای جشــنواره شــما برعهده داشت .با او
چهطور آشنا شدید و چرا مسئولیت انتخاب فیلمها را به او سپردید؟
قصیده گلمکانی پارسال فیلم کوتاهش «برزخ» به عنوان تنها فیلم داستانی
از ایران در بخش مســابقه جشنواره ما حضور داشت که برنده جایزهای هم شد.
رفتار حرفهایاش مرا مجاب کرد که پتانســیل همکاری با او وجود دارد .بیشتر
که از آشناییمان گذشت دیدم که بسیار هم فعال است و در کنار فیلمسازی ،در
زمینههای مختلف کار میکند و چندین زبان خارجی بلد اســت که تمام اینها
مرا بیشتر ترغیب به همکاری با او کرد.
سال پیش که برای شرکت در جشنواره «سینماحقیقت» به ایران آمده بودم
بــا گلمکانی روی برنامهای کار کردیم و پس از آن از راه دور فیلمها را میدیدیم
و تصمیمهای نهایی را میگرفتیم .او بهترین و مناســبترین شــخص برای این
فوکوس بود که در نهایت بیســت فیلم کوتاه (داســتانی ،مســتند ،انیمیشن و
تجربی) دیدنی را با توجه به کادر جشنواره ما برنامهریزی کرد.
ما از نتیجه کار بســیار راضی و خوشــحالیم و بازتاب بســیار خوبی هم در
روزنامهها و تلویزیون اسپانیا داشت .یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور فیلمسازان
ایرانی و برنامهریز آن برگزار کردیم که بسیار برای حضار جذاب بود.

آگهی مزایده عمومی (حراج حضوری)
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