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«ابتکار» نقاط منفی و مثبت جشنواره فیلم فجر را بررسی میکند

مخالفت با اعطای نوبل به
«ساموئل بکت» یکی از بزرگترین
نمایشنامهنویسان تاریخ

اسناد جدید منتشرشده درباره چگونگی
اعطای جایزه نوبل ادبیات در سال  ۱۹۶۸حاکی
از مخالفت سرسختانه رئیس آکادمی سوئد برای
اعطای جایزه به «ساموئل بکت» نمایشنامهنویس
برجسته ایرلندی است.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین ،بر اساس
وصیتنامه «آلفرد نوبل» این جایزه باید به
نویسندهای تعلق بگیرد که برجستهترین آثار را
در جهتی ایدهآل نوشته باشد؛ این برنده هر سال
توسط اعضای آکادمی سوئد (فرهنگستان ادب
سوئد) انتخاب میشود و سازوکار انتخاب برنده
نهایی پس از  ۵۰سال فاش میشود.
بر اساس اسنادی که اخیرا درباره انتخاب برنده
نوبل سال ( ۱۹۶۸پس از  ۵۰سال) منتشر شده،
«آندرس اوسترلینگ» رئیس وقت آکادمی سوئد
با اعطای جایزه نوبل به «ساموئل بکت» مخالف
بوده و درباره همسو بودن آثار «بکت» با روح
جایزه نوبل تردید فراوانی داشته است.
«اوسترلینگ» در توضیحی مینویسد :البته
در تاثیر هنری نمایشنامههای «بکت» تردیدی
نیست اما طنز انسانگریزانه و بدبینی مفرط در
آثار او چشمگیر است .رئیس آکادمی سوئد در
سال  ۱۹۶۴نیز با اعطای جایزه نوبل ادبیات به
«بکت» مخالف بوده و این کار را پوچ و بیهوده
توصیف کرده بود.
با این وجود «ساموئل بکت» در میان دیگر
اعضای کمیته اسکار سال  ۱۹۶۸چهرهای محبوب
بود و آنها شفقت انسانی الهامگرفته در آثار او را
میستودند .در آن سال «آندره مالرو» رماننویس
فرانسوی« ،ویستن هیو آودن» شاعر انگلیسی و
«یاسوناری کاواباتا» دیگر شانسهای اصلی
دریافت نوبل ادبیات بودند.
«ازرا پاوند» منتقد و شاعر آمریکایی و «ای ام
فارستر» داستاننویس انگلیسی نیز به سبب سن
باالیشان از گردونه رقابت نوبل ادبیات ۱۹۶۸
حذف شدند و «والدیمیر نوباکف» باز هم به
سبب غیراخالقی خوانده شدن رمان «لولیتا» از
سوی داوران کنار گذاشته شد .همچنین «اوژن
یونسکو» برای ایجاد بدعت و خالقیتی جدید در
نمایشنامهنویسی مورد تمجید قرار گرفت اما به
سبب محتوای بحثبرانگیز آثارش از گزینههای
اصلی دریافت نوبل ادبیات  ۱۹۶۸حذف شده
است.
در این میان «آندرس اوسترلینگ» رئیس
وقت آکادمی سوئد در تالش برای انتخاب
«آندره مالرو» بوده است ،گرچه این نویسنده
در آن زمان وزیر فرهنگ دولت «شارل دوگل»
بود« .اوسترلینگ» اعطای جایزه به «کاواباتا» و
«ویستن هیو آودن» را نیز توجیهپذیر میدانسته
و در نهایت نیز جایزه به «یاسوناری کاواباتا»ی
ژاپنی رسید و هیئت داوران او را به سبب روایت
استادانه ستود.
گرچه دست «بکت» آن سال از جایزه نوبل
ادبیات کوتاه ماند اما او سال بعد ()۱۹۶۹
توانست این جایزه را کسب کند« .ویستن هیو
آودن»« ،آندره مالرو»« ،چینوآ آچهبه»« ،ازرا
پاوند» و «ای ام فارستر» هرگز نتوانستند در
سالهای بعد هم برنده نوبل شوند.
«بکت» آثارش را به فرانسه و انگلیسی
مینوشت و نخستین رمان او «مورفی» در سال
 ۱۹۳۸ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه
منتشر شد .مهمترین اثر بکت که برایش شهرت
جهانی آورد ،نمایشنام ه «در انتظار گودو»
است .برخی از آثار دیگرش «مالون میمیرد»،
«مالوسی»« ،هم ه افتادگان»« ،آخرین نوار
کراپ» و «آخر بازی» هستند.

هنر
«اسکورسیزی» یک مستند جدید
درباره «باب دیلن» میسازد

اوج در دهه 60؛ سقوط بزرگ از دهه !80
مشکالت این جشنواره با یک آییننامه بسیار
ضعیف ،عدم ثبات مدیریتی ،نداشتن استراتژی
روشن ،دخالتهای غیر فرهنگی و شاید برخی
جوایز سفارشی و همچنین مکان برگزاری
استیجاری به اوج رسیده است .سوال این است
که چرا چنین جشنواره مهم فرهنگی باید با این
میزان مشکالت دست و پنجه نرم کند؟ چرا شان
روزنامهنگاران و اهالی رسانه در این مراسم رعایت
نمیشود؟ چرا با وجود مخالفت اهالی رسانه با
میزبانی سینما ملت باز هم این مکان به عنوان کاخ
رسانهای انتخاب میشود؟ مدیران این جشنواره چه
خصومتی با خبرنگاران و روزنامهنگاران دارند؟ این
مکان نه اینترنت خوبی دارد و نه مسیر رفت و آمد
مناسب! مسئوالن امر چرا به نقدها و پیشنهادات
توجهی ندارند؟ مگر میشود بدون بررسی نقدها
و پیشنهادات افراد دارای صالحیت و کارشناس
پیشرفت کرد؟ شاید مدیران این جشنواره اعتقاد
دارند که انسانهای کاملی هستند و هیچ احتیاجی
به نظر دیگران ندارند .توجه داشته باشید که
جشنواره سینما حقیقت هم با این مشکالت مواجه
است .اما این جشنواره با ثبات مدیریتی چند ساله
و تغییر مکان برگزاری از سینما فلسطین به پردیس
سینمایی چارسو باعث باال رفتن کیفیت برگزاری
شد .روابط عمومی این جشنواره هم رابطه خوبی
با اهالی رسانه دارد .اما جشنواره فیلم فجر چه
رابطه مثبت و سازندهای با اهالی رسانه دارد؟ از
سوی دیگر بسیاری از رسانهها نیز مقصر هستند.
مثال یکی از خبرگزاریهای رسمی کشور نام بیش
از  10نفر را به عنوان خبرنگار سینمایی معرفی
کرده است! یکی از روزنامهها هم نام نویسنده
بخش اندیشه را به عنوان روزنامهنگار سینمایی
در کنار شش نفر دیگر معرفی کرده است .چقدر
خوب شد که وزارت فرهنگ دولت دوازدهم بحث
شفافسازی را پیشکشیده است و شاهد اعالم
اسامی هستیم .این وضعیت واقعا ناراحتکننده
است.
نکاتی مهم درباره جشنواره فیلم فجر
کیوان کثیریان از منتقدان سینما در یکی از
روزنامهها نوشته است« :فهرست فیلمهای بخش
مسابقه سینمای ایران اعالم شد و من مثل همیشه
معتقدم به این دلیل که تا این لحظه جز هیئت
انتخاب و برخی مسئوالن جشنواره کسی همه
فیلمها را ندیده ،طبیعتا نمیتوانیم درباره حقانیت

گروه هنر-سروناز آقازمانی :جشنواره سیوهفتم فیلم فجر با کولهباری از اشکاالت و عدم مدیریت در راه است .این جشنواره زمانی تبدیل به ویترین
اصلی سینمای ایران شده بود و کارگردانان مطرح سینمای جهان وارد آن میشدند .اما حاال شاهد هستیم مهمترین جشنواره هنری جمهوری اسالمی
ایران تبدیل به یک دورهمی پر از حاشیه و مملو از نقاط ضعف شده است که حتی کارگردانان باسابقه سینمای ایران مانند کمال تبریزی اعالم میکنند
برای داشتن اکران بدون دردسر فیلمهایتان را به این جشنواره ندهید!

مشکالت این
جشنواره با یک
آییننامهبسیار
ضعیف ،عدم
ثباتمدیریتی،
نداشتن
استراتژی روشن،
تهای
دخال 
غیر فرهنگی و
مکان برگزاری
استیجاری به اوج
رسیده است
انتخابها اظهارنظر کنیم .گرچه تجربه چند ساله
اخیر نشان داده معموال و قطعا چند فیلم که
از جشنواره بیرون ماندهاند از چند فیلم داخل
بخش مسابقه باکیفیتتر بودهاند ولی به دالیل
فرامتنی-اعم از ممیزی ،مصلحتها ،اولویتها
و رودربایسیها -به جشنواره راه نیافتهاند و به
رغم شایستگی از حقشان محروم شدهاند .ولی
فعال درباره ماهیت جشنواره فجر و آئین نامه این
جشنواره میشود بسیار حرف زد .متاسفانه پس
از سی و هفت سال ،جشنواره هنوز یک آئین نامه
پیشرو و روزآمد ندارد و تازه همین آیین نامه نیمبند
هم در همه مراحل جشنواره معموال نادیده گرفته
میشود» .از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا نوشته
است« :جشنواره فیلم فجر در دهههای  60و 70

در روزهای اوج خود و ویترینی جذاب از تولیدات
فیلمیک بوده است که در وضعیتی رو به کمال
و امیدوارانه قرار داشت و در مجامع بینالمللی
هم جایگاه خوبی به دست آورد .سینمایی که
پس از این دوران در سراشیبی مضمون و عملکرد
افتاده است و هرگز نتوانست به آن دوران باشکوه
بازگردد.
اگرچه امروز در ابعاد و حجم ،فیلمهای بیشتری
میسازیم و حتی به لحاظ تکنولوژیک در جایگاهی
بسیار بهتر از دهههای  60و  70قرار داریم اما
فیلمها دیگر آن اثرگذاری و ماندگاری سابق را
ندارند؛ به صورتی که کمتر فیلم معاصری است
که ذهن مخاطب را در به خاطر سپردن دیالوگها
و ثبت سکانسها در حافظه به چالش بکشد و در

ذهن حک شود .فیلمهای بسیاری که به سرعت
ساخته و به سرعت نیز فراموش میشوند».
آییننامه جشنواره فیلم فجر مملو از اشکال است.
مثال اگر فیلمتان را ناقص در اختیار جشنواره قرار
دهید و رد شود ،میتوانید سال آینده فیلمتان را
دوباره به شکلی کامل به جشنواره بدهید و انتخاب
هم بشوید .به نظرتان عجیب نیست؟ امسال این
اتفاق رخ داده است .البته سال گذشته در اقدامی
عجیب بخش نگاه نو (فیلم اولیها) از جشنواره
فجر حذف شد و  3فیلم اولی با سایر فیلمها در
رقابت قرار گرفتند .انتشار لیست متقاضیان کارت
سینما رسانه هم کار خوبی بود .ولی با تمام این
احوال این جشنواره از دهه  80رو به افول رفته است
و وضعیت خوبی ندارد.

نظری به فیلم وسترن «برادران سیسترز» به کارگردانی «ژاک اودیار»

نقدفیلم

«اشیا» از مناسبات اجتماعی در فیلم میگویند

سید حسین رسولی*
این روزها نسخه دانلودی فیلم وسترن «برادران سیسترز» به
کارگردانی «ژاک اودیار» و بازی جان سی ریلی ،خواکین فونیکس،
روتخر هاورد و ریز احمد در دسترس سینمادوستان قرار گرفته
است .این فیلم اقتباسی از کتابی به همین نام به نویسندگی
پاتریک دوویت کاناداییتبار است« .برادران سیسترز» در ژانر
وسترن است؛ البته به شدت رئالیستی عمل میکند و فضایی
خشن و سیاه هم دارد .رابطه فامیلی دو برادر (ایالی و چارلی
سیسترز) جوهره اصلی این فیلم را شکل میدهد .در واقع ،روایت
داستان به قرن نوزدهم و دوران تب طال برمیگردد.
پرداخت به شهر از زاویه «اشیا»
این روزها بر اساس نظریاتی درباره «زندگی روزمره»« ،فلسفه
مالل» و «امر قهرمانی» به خوبی میتوان به نشانهشناسی اشیا
پرداخت .نکته جالب این است که انسانشناسان و باستانشناسان
بیشتر به اشیا توجه داشتهاند .آنان بر همین اساس به «موزه» نظر
خاص داشتند و آن را احداث کردند .بر همین اساس« ،ابژهها»
به مثابه «اشیا» عمل میکنند و میتوان آنها را در فرهنگ و
زندگی روزمره گذشته جست وجو کرد .اگر بخواهیم به همین
امر به فیلمهای رئالیستی روز توجه کنیم به نکات بسیار جالبی
خواهیم رسید .مثال به «غدا» و «نذری» در فیلمهای داریوش
مهرجویی نگاه کنید .فیلمهای «لیال» (« )۱۳۷۶مهمان مامان»
( )۱۳۸۳موردهای خوبی برای بررسی هستند .برای مطالعه زندگی
روزمره باید به نوشتههای «میشل دوسرتو» نگاه خاصتری داشته
باشیم .از طرفی ،جین بنت هم «حیات اشیا را به ایدئولوژیهای

سیاسی ربط میدهد» .حاال اگر بخواهیم مناسبات اجتماعی
را از طریق اشیا تحلیل کنیم به نکات جالبی میرسیم .اسلحه و
طال در فیلم «برادران سیسترز» اشیایی هستند که به مثابه «ابر
نشانه» عمل میکنند؛ اما نکته ویژه در فیلم وسترن «برادران
سیسترز» تمرکز روی شخصیتها و دیالوگهای آنان است .ژاک
اودیار تالش میکند به واسطه مهارت در اسلحهکشی شخصیت
اسطورهای «یاغی وسترن» را تصویر کند .بر همین اساس باید از
«دوره زندگی اشیا» فراتر برویم و به «عاملیت» و «کارکرد» آنها در
زندگی روزمره بپردازیم .رابطه دو برادر سیسترز از روی چیست؟
کاله کابویی ،اسلحه ،اسبها ،اسطبل ،اقامتگاه ،شهرها و سفر
و درگیریهای خونین چه کارکردی در فیلم وسترن اودیار دارد؟
این کارگردان برنده نخل طال به خوبی از شیوه وسترن اپرایی
«سرجو لئونه» و زیباییشناسی خشونت «سام پکینپا» عبور
میکند و به مسئله «وجود» میپردازد .از این نظرگاه ،او مرگ و
زندگی را کلید درک شخصیتهایش قرار میدهد .در پایان فیلم
برادران سیسترز به دشمنان خود میگویند که شما میخواهید با
کشتن ما برای خودتان اعتبار کسب کنید و اینگونه میشود که در
حالت گیجی و منگی به آنان تیراندازی میکنند و در مدت زمان
ناچیزی همه را از پای در میآورند .بنابراین ،اسلحه به مثابه شیای
نمادین عمل میکند .اسلحه است که هویت آمریکایی را میسازد.
آنان خود را با اسلحه و مهارت در تیراندازی معرفی میکنند.
به ابتدای فیلم «پاتن» ( )۱۹۷۰نگاه کنید .یک فرمانده جنگی
میگوید« :آمریکاییها از شکست بدشان میآید؛ بنابراین باید
در تمام جنگها پیروز شوند ...اگر دشمنتان را دیدید شکمش

را سفره کنید ».تصویر «سرباز جنگی که خون به پا میکند» یکی
از شمایلهای اصلی آمریکایی است .سربازان همیشه با اسلحه
هستند .اسلحه مناسبات اجتماعی آمریکایی را شکل میدهد .این
نشانه به منزله «قدرت» هم عمل میکند .همانطور که «پرسهزن»
در روزگار کنونی تبدیل به «خریدار» شده است؛ قهرمانهای
یاغی فیلم وسترن هم تبدیل به سربازان جنگی آمریکایی شدهاند.
سینمای وسترن به نوعی «بازتولید خشونت» آمریکایی در جهان
معاصر است .قهرمانهای وسترن از شهری به شهری دیگر پرسه
میزنند و هر لحظه خون به پا میکنند .آیا آنها همان سربازان
آمریکایی نیستند که تبدیل به ماشین جنگی شدهاند؟
*روزنامهنگار

کمپانی نتفلیکس از ساخت یک اثر مستند
به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی» درباره تور
معروف «باب دیلن» ترانهسرای برنده نوبل در
اواسط دهه  ۷۰میالدی خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین ،این مستند
شامل مصاحبههای جدیدی با «باب دیلن»
ترانهسرا ،نویسنده و خواننده نامدار آمریکایی
است و به روح پراضطراب آمریکا در سال ۱۹۷۵
و موسیقی سرشار از لذت و شادی میپردازد
که «باب دیلن» در پاییز آن سال در قالب تور
« »Rolling Thunder Revueاجرا کرد.
این فیلم قرار است امسال برای نمایش آماده
شود و برخی از گزارشها حاکی از آن است
که لحن غیرمستقیمتری در مقایسه با مستند
«باب دیلن» ساخته «اسکورسیزی» در سال
 ۲۰۰۵با عنوان «راهی به خانه نیست» دارد.
مستند قبلی اسکورسیزی به موضوع به شهرت
رسیدن «دیلن» ،نقل مکانش به نیویورک و
یک دوره کنارهگیری از فعالیت پس از تصادف
با موتورسیکلت در سال  ۱۹۶۶میپرداخت.
«راجر ایبرت» منتقد معروف مستند «راهی
با خانه نیست» اسکورسیزی را اثری استادانه
توصیف کرده بود که در آن تصاویر مستند با
قدرت روایت داستانی بسط مییابد.
تور « »Rolling Thunder Revueکه
دستمایه سخت مستند جدید «اسکورسیزی»
درباره «باب دیلن» است ،شامل توری پرستاره
از چندین هنرمند بود که در اکتبر  ۱۹۷۵آغاز
شد و در می  ۱۹۷۶به پایان رسید« .جانی
میشل»« ،جون بایز»« ،میک رانسون»« ،بت
میدلر»« ،راجر مکگین»« ،ایمولو هریس» و
«آلن گینسبرگ» از جمله هنرمندانی بودند که
در این تور موسیقی «باب دیلن» را همراهی
میکردند.
این تور را یکی از ارزشمندترین تورهای
موسیقی تاریخ میدانند که شامل زیباترین آثار
ساختهشده توسط «باب دیلن» بود .در سال
 ۲۰۰۲آلبوم رسمی این تور موسیقی نیز پس از
چندین سال منتشر شد.
مستند «اسکورسیزی» تنها اثر جدید
درباره «باب دیلن» نیست و «لوکا گوادانینو»
کارگردان فیلم «مرا به نامت صدا کن» نیز از
ساخت فیلمی بر اساس آلبوم «خون روی
مسیرها» خبر داده است که «فیشر کینگ» و
«ریچارد الگراونس» نویسندگی فیلمنامه آن را
بر عهده دارند.
«باب دیلن» خواننده و ترانهسرای آمریکایی
از نگاه بسیاری ،تاثیرگذارترین چهره در تاریخ
موسیقی آمریکا محسوب میشود و برخی
ترانههای او توسط بسیاری از خوانندگان
مشهور دوبارهخوانی شد ه است .او در پدیدار
شدن سبکی در موسیقی به نام «راک بومی»
در اواسط دهه  ۶۰بسیار تاثیرگذار بود و به
«شکسپیر» همنسالن خود شهرت یافت .او در
پنج ده ه اخیر در موسیقی آمریکا به عنوان یک
پدیده مطرح بوده است.
آکادمی نوبل در نوامبر  ۲۰۱۶نام «باب دیلن»
را بهعنوان برنده نوبل ادبیات اعالم و «خلق
تعابیر جدید شاعرانه در سنت شعر آمریکایی»
را علت برگزیدن او عنوان کرد .انتخاب یک
ترانهسرا و خواننده بهعنوان برنده نوبل ادبیات،
واکنشهای مثبت و منفی بسیاری را به همراه
داشت و نوع عملکرد او در مقابل کسب این
جایزه مهم ادبی به این حواشی دامن زد .او
سرانجام چند روز پیش از مهلت پایانی ،جایزه
 ۹۲۴هزار دالری نوبل ادبیات را از آن خود کرد.

افزایش تعداد سینماهای حوزه هنری در سال آینده

فیلمهای فجر تا اول بهمن فرصت دارند

نظر جالب خسرو سینایی درباره صادق هدایت

فیلمهای بخش «نسل» برلیناله معرفی شدند

مدیر عامل موسسه بهمن سبز با اشاره به اینکه
حرکت جهادی در این مجموعه متوقف
نمیشود اعالم کرد که تعداد سالنهای
سینمای حوزه هنری سال آینده افزایش
خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی و محافل سازمان
سینمایی حوزه هنری؛ هفتمین سمینار
مدیران سینمایی حوزه هنری به میزبانی
ساری از  ۱۹تا  ۲۱دی ماه برگزار شد .در این سمینار
عملکرد پنج سال گذشته موسسه بهمن سبز حوزه هنری (پخش،
توزیع ،اکران و سینماداری حوزه هنری) بررسی و برنامههای پنج سال
آتی تحلیل و ارزیابی شد.
در نخستین روز از این همایش محمود کاظمی مدیر عامل موسسه
بهمن سبز گفت« :در آستانه بهمن ماه و جشنهای چهلمین سال
پیروزی انقالب اسالمی هستیم ،گرامی میداریم این ایام را و یاد میکنیم
از امام راحل (ره) و شهدای انقالب اسالمی .با توجه به اتفاقهای خوبی
که در این پنج سال افتاده میتوانیم بگوییم ما به بخشی از اهداف خود
رسیدهایم .آن هم در شرایط دشوار اقتصادی و وضعیتی که سینماها را
تحویلگرفتیم».

معاون اجرایی سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر با
اعالم تمدید مهلت ارسال فیلمهای این دوره از
جشنواره به دبیرخانه ،گفت« :بلیتفروشی
برای نمایش مردمی جشنواره هم به زودی
نهایی و زمان آن مشخص خواهد شد».
عزتالله علیزاده در گفتوگو با ایسنا در
پاسخ به اینکه با توجه به پایان مهلت تکمیل
فیلمها در تاریخ  ۲۰دیماه ،چه تعداد از آثار
کامل نشدهاند ،بیان کرد« :در حال حاضر بخش
عمده فیلمها در مراکز خدمات فنی در حال تکمیل هستند ولی از آنجا
که آخرین زمان تحویل نسخه کامل فیلمها ( )DCPدر مقررات جشنواره
بیستم دیماه تعیین شده بود ،با توجه به شرایط فنی اکثر فیلمها و
موافقت دبیر محترم جشنواره ،مقرر شد که مهلت تعیین شده تا اول
بهمن تمدید شود تا در فرصت باقیمانده مراحل فنی فیلمها تکمیل
شود».
او افزود« :به این ترتیب آخرین مهلت را یکم بهمنماه اعالم میکنیم
تا نسخه دیسیپی فیلمها تحویل داده شود و اگر صاحب اثری نتواند تا
این تاریخ نسخهای از فیلم خود را به دبیرخانه تحویل دهد ،قاعدتا فیلم
دیگری جایگزین اثر آنها میشود».

خسرو سینایی میگوید اگر صادق هدایت دسترسی
به دوربین و امکانات داشت احتماال فیلمساز
میشد اما در آن دوران بیشتر بر روی ادبیات
تمرکز داشته است.
به گزارش ایسنا ،خسرو سینایی کارگردان،
فیلمنامه نویس و مستندساز درباره مستند
داستانی «گفتوگو با سایه» که در دهه
 ۸۰ساخته شده و قرار است  ۲۴دیماه در
سیودومین عصر فیلم بهاران به نمایش در بیاید،
بیان کرد :این یک اثر مستند داستانی بر اساس فیلمهایی است که
صادق هدایت دیده و همچنین تحقیقاتی که آقای حبیب احمدزاده
انجام داده بود ،به من پیشنهاد شد و تصمیم گرفتیم با رعایت جنبههای
انصاف و اطالعاتی که در دسترس است و فیلمهایی که صادق هدایت
دیده بوده یک مستند داستانی بسازیم.
او ادامه داد :نکته اصلی اینجاست ،بسیاری از کسانی که راجع به
صادق هدایت اظهار نظر میکنند آن فیلمها را ندیده بودند بنابراین
باید اثری ساخته میشد که نه بتشکنی کند و نه بتسازی در عین
حال یک تحقیق جدی باشد .خوشحالم که هفته دیگر آن را نمایش
میدهند.

فیلم کوتاه «تتو» ساخته فرهاد دل آرام به نمایندگی
از سینمای ایران در شصتونهمین دوره جشنواره
برلین حضور خواهد داشت.
به گزارش مهر ،شصتونهمین برلیناله
که از  ۷تا  ۱۷فوریه  ۱۸( ۲۰۱۹تا  ۲۸بهمن)
برگزار میشود ،دقایقی پیش اسامی
شرکتکنندگان در بخش «جنراسیون» یا
«نسل» این دوره را نیز معرفی کرد.
فیلمهای این بخش از میان نزدیک به ۲۵۰۰
شرکتکننده انتخاب شدهاند و در مجموع  ۶۲فیلم کوتاه و بلند از ۳۶
کشور و تولیدکننده در دو بخش «کا پالس» و « ۱۴پالس» به نمایش
درمیآید.
فیلم ایرانی حاضر در این بخش که تاکنون تنها نماینده سینمای ایران
در جشنواره شصت و نهم برلین محسوب میشود ،فیلم کوتاه «تتو»
است .جشنواره برلین امسال ( )۲۰۱۹برخالف معمول سالهای اخیر
فیلم بلندی از ایران انتخاب نکرده اما سینمای ایران در بخش «نسل»
برلین یک نماینده دارد؛ فیلم کوتاه «تَتو» به کارگردانی فرهاد دلآرام.
بخش «نسل» از بخشهای اصلی و رقابتی جشنواره برلین است که در
 ۲بخش کوتاه و بلند برگزار میشود.

