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ازصفر تا  صد 
جشـنواره فيلم  100

فيلم 100  دوره جشنواره  نهمين  به  مربوط  فعاليت هاى 
هم  كماكان  و  شده  آغاز  كه  است  سال  يك  از  بيش 
است  كوتاه  مرورى  ادامه مى خوانيد  در  آنچه  دارد.  ادامه 
برگزارى  براى  سال  يك  اين  طول  در  كه  اتفاق هايى  بر 

جشنواره افتاده است. 

آغاز كار جشنواره 
از سال گذشته

اعالم  با  و  از سال گذشته  كوتاه صد  فيلم هاى  جشنواره 
فراخوان فعاليت هايش را آغاز كرد. فراخوان جشنواره در 
تمامى مراكز فرهنگى و هنرى و نهادهاى دولتى، نظامى، 
خصوصى و تمامى مراكز فرهنگى در تهران وانجمن ها و 
تشكل هاى سينمايى ارسال شد. البته شهرستان ها هم از 
قلم نيافتادند و فراخوان جشنواره براى تمام مراكز استانى 
حوزه هنرى و وزارت ارشاد و نهادهاى مربوطه كه در خارج 
از تهران فعاليت مى كردند، ارسال شد. اصال يكى از اهداف 
اصلى جشنواره شناسايى هنرمندان گمنام در شهرستان ها 
است و به همين منظور هم در اين دوره جشنواره اهميت 
بسيارى به شهرستان ها داده شده و سعى شده تا از تمامى 

پتانسيل جاى جاى مناطق ايران استفاده شود.  

 فراخوانى متفاوت 
با خواسته هاى متفاوت

در فراخوان جشنواره از هنرمندان خواسته شد تا فيلم هاى 
كوتاهشان را با تمركز بر مضامين اخالقى و  با  زمان آن از 
ابتدا تا پايان تيتراژ 100 ثانيه، براى جشنواره ارسال كنند. 
حاال اثرشان مى تواند هم داستانى، مستند و يا پويانمايى 
باشد. اما چرا از هنرمندان خواسته شد كه آثارشان فقط 
100 ثانيه داشته باشد؟ جواب ساده است؛ اگر براى هنر  
گوناگونى  مصارف  و  كاربرد  بتوان  سينما  و  فيلم  صنعت 
و  عواطف  انتقال  كنندگى،  سرگرم  جمله  از  برشمرد  را 
... به نظر مى  انتقال اطالعات و  احساسات، پيام رسانى، 
رسد كه يك فيلم 100 ثانيه اى به سبب مدت زمان بسيار 
كوتاه، بتواند رسانه اى مناسب براى انتقال مفهوم و پيام 
با تيزرهاى تبليغاتى  باشد. شايد به تعبيرى بشود آن را 
مقايسه كرد، اما در جهت ارتقا سطح فرهنگ عمومى مردم 
هم روزگارمان. اين رسانه مطابق با ساختارهاى كشور ما 
و نيازمنديهاى دو رسانه تلويزيون و سينما مى تواند براى 

نمايش در هر يك از اين دو مناسب باشد.

 هنرمندان بايد چه نكاتى 
را مورد نظر قرار مى دادند؟

يكى از اهداف جشنواره صد درباره توليد و نمايش فيلم 

100 ثانيه اى  كوتاه بازتعريفى از خالقيت و 
و  ايجاز  اينكه  براى  است.  فيلم  در  ايجاز 

يك  كه  هستند  عنصرى  دو  خالقيت 
درخشان  را  ثانيه اى   100 فيلم 

در  كنند.  مى  تأمل  قابل  و 
ابزارهاى  كنونى  دنياى 

يافته  افزايش  پيام  انتقال 
آنها  به  دسترسى  و  اند 

زيادى  بسيار  سهولت 
فيلم100  است.  يافته 
مى تـــواند رسانه اى 
براى  مناسب  و  نو 
جديد  ابزارهـــاى 
باشد؛ گوشى هاى 
تلفــن همـــراه، 
ى  ها ن  يو يز تلو
 ، ى شـــــهر
تلويزيــون هاى 
در  شده  نصب 
ى  ها ه  يســتگا ا
مترو، فروشگاه ها 
هــا،  بانـــك  و 
دنيـاى مجــازى 

اينترنــت، همه  و 
مى توانند  همــه  و 

نمايش  براى  محلى 
فيلم ها  از  گونه  اين 

ن  يو يز تلو . شند با
مى تواند از آنها به عنوان 

ميان برنامه استفاده كند و 
سينما به عنوان پيش نمايش 

كه  است  طبيعى  هايش؛  فيلم 
اندكى  هاى  تفاوت  نمايش  محل 

ايجاد مى  اين فيلم ها  را در ساختار 
كه  ثانيه اى   100 فيلم  مثال  براى  كند، 

براى نمايش در تلويزيون هاى شهرى آماده 
و  صدا  عنصر  از  بهره گيرى  بدون  بايد  شود  مى 

موسيقى پيامش را منتقل كند و يا موارد ديگرى كه 
در  گيرند.  قرار  مدنظر  نمايش  محل  به  توجه  با  بايد 
مجموع فيلم 100 را مى توان رسانه اى نو ظهور ناميد 
كه با قابليت تاثيرگذارى بسيار باال در جهان پرشتاب 
و پرهياهوى امروز مى تواند براى ثانيه هايى مخاطب 
بى وقت و كم حوصله را به خود مشغول كند و دركنار 
انتقال مفهوم و پيام خود لذت بصرى و زيبايى شناسانه 

هم به او هديه كند.
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ازصفر تا  صد 
جشـنواره فيلم  100

 تعامل و رايزنى 
با سازمان ها و نهادها

اما بعد از اعالم فراخوان به شكل گسترده و 
وسيع نوبت به رايزنى مسئوالن جشنواره با 
مراكز و نهادهاى فرهنگى دولتى براى 
جلب نظرشان در ارتباط با همكارى 
جشــنواره، رســيد.  مسئــوالن 
جشنواره مى خواستند تا با جلب 
نظر مراكز فرهنگى گوناگون، 
را  دوره  اين  جشنواره 
برگزاركنند.  متفـــاوت 
مراكز فرهنگى و هنرى 
دولتــى  نهــادهاى  و 
خــصوصــــــى  و 
يد  د تـــــر بـــى 
دارند  پتانسيل هاى 
در  مى تـــوانند  كه 
بهتر  چه  هر  جهت 
برگزار شدن جشنواره 
اســـتفاده  آن ها  از 
برگزاركنندگان  كرد. 
جشنواره هم به همين 
خاطر هم دست يارى 
نهادها  اين  سوى  به 
تعاملى  با  تا  دراز كردند 
مناسب بتوانند گامى بهتر 
نمايش  و  توليد  جهت  در 
اين  كه  اخالقى  فيلم هاى 
روزها در جامعه سينمايى كمتر 
از آن ياد مى شود، بردارند. باالخره 
بعد از مدت ها رايزنى و تالش براى 
تعامل با نهادهاى مختلف، برخى از اين 
مراكز اعالم آمادگى كردند تا با جشنواره 
همكارى كنند كه از جمله آنها مى توان به 
صدا و سيما، سازمان ارتباطات فرهنگى، سازمان 

انتقال خون و... اشاره كرد.

 انتخاب 
دبيران جشنواره

مرحله بعدى اى كه نهمين دوره جشنواره را در مسيرى جدى 
قرار داد، انتخاب دبير جشنواره بود. محمد مهدى طباطبايى 
نژاد تا كنون مسئوليت هايى چون مدير طرح و برنامه شبكه 
اول سيما، قائم مقام مركز گسترش سينماى مستند و تجربى 
و عضو شوراى پروانه ساخت اداره كل نظارت و ارزشيابى  را 

است  بار  اولين  براى  نژاد  طباطبايى  است.  داشته  عهده  بر 
مسئوالن  و  مى گيرد  برعهده  را  صد  جشنواره  دبيرى  كه 
او، جشنواره اى  تجربه  به  توجه  با  كه  اميدوارند  هنرى  حوزه 
دبير  انتخاب  با  همزمان  البته  كنند.  برگزار  را  باال  كيفيت  با 
هنرى جشنواره، دبير اجرايى جشنواره هم مشخص شد و على 
قربانى كه مسئوليت دفتر محافل و جشنواره هاى حوزه هنرى 

را برعهده دارد، به عنوان دبير اجرايى انتخاب شد. 

 همكارى 9 شبكه تلويزيونى 
با جشنواره

براى برگزارى بهتر نهمين  گام بعدى كه مسئوالن جشنواره 
دوره برداشتند، همكارى و تعامل با صدا و سيما و شبكه هاى 
تلويزيونى بود. در اين دوره  از جشنواره شبكه هاى دو، چهار، 
اعالم  مستند  و  تهران  تماشا،  جم،  جام  ثقلين،  فيلم،  آى 
بود؟  خواهد  شكلى  چه  به  همكارى ها  اما  كردند.   همكارى 
اين شبكه ها آثار برگزيده جشنواره را پخش خواهند كرد و 
همچنين تيزر تبليغاتى جشنواره نيز پخش خواهد شد. مسلما 
اين اقدام مسئوالن جشنواره براى نمايش آثار برتر جشنواره 
100 به شركت كنندگان انگيزه اى مضاعف خواهد داد. چرا كه 
اجرا در جشنواره  به  تنها  آثارشان  نمايش  آن ها مى دانند كه 
نيز  ملى  رسانه  از  آثارشان  پخش  شاهد  و  نمى شود  محدود 
خواهند بود. البته تا كنون در چند نوبت اين برنامه ها پخش 

شده و در ايام برگزارى جشنواره نيز ادامه خواهد داشت. 

 بخش بين الملل 
پررنگتر از هر سال

موضوع بعدى كه برگزار كنندگان اين دوره جشنواره با جديت 
در  بود.  بين الملل  ارتباطات  موضوع  كردند،  پيگيرى  را  آن 
رايزنى شد  سينمايى  بين المللى  هاى  با جشنواره  بخش  اين 
و تعامالتى هم در اين راستا انجام گرفت. پس از پيگيرى هاى 
استراليا،  جمله  از  كشور  چند  از  هايى  فيلم  حضور  مستمر 
تركيه،  تايلند،  اتريش،  دانمارك،  ژاپن،  نروژ،  فرانسه،  آلمان، 
پاكستان، افغانستان، مصر ، هنگ كنگ، آرژانتين، كلمبيا، كره 
الملل  بين  بخش  در  مراكش  بالروس،  هند،  برزيل،  جنوبى، 

نهمين جشنواره فيلم 100 قطعى شد.

 كارگاه هاى 
جشنواره

اما از روز آغاز جشنواره كارگاه هايى هم برگزار شده و فيلمسازان 
جوان با حضور در اين كارگاه ها با چم و خم فيلمسازى كوتاه و 
مسايل مرتبط به آن آشنا شدند. از جمله اين كارگاه ها، ورك شاپى 
بود كه در قم برگزارشد و مجتبى راعى و بهنام بهادرى با جوانان 



فيلمساز اهل قم به بحث و گفتگو نشستند. كارگاه هايى كه با هدف ترويج فيلمسازى كوتاه با 
مضامين اخالقى و در عين حال آشنايى جوانان با فيلمسازى روز دنيا، برگزارشد. البته در طول 

برگزارى جشنواره هم كارگاه هايى اين چنينى برگزار خواهد شد.

 اكران همزمان فيلم ها 
در استان هاى كشور

استان كشور هم  تهران نيست. ده  به  فيلم صد فقط محدود  نهمين دوره جشنواره 
همزمان با برگزارى اين جشنواره در تهران، اكران خواهند داشت و فيلم هاى جشنواره 
را به نمايش عمومى خواهند رساند. استان هاى خراسان شمالى، كردستان، مازندران، 
استان هايى  بختيارى،  چهارمحال  و  بوشهر  اصفهان،  گلستان،  قم،  زنجان،  سمنان، 
هستند كه در شهرشان فيلم هاى نهمين دوره جشنواره صد به نمايش در مى آيد. سيد 
محمد حسين سيدزاده سرپرست حوزه هنرى بوشهر، مسئول كميته امور استان هاى 
اين دوره از جشنواره را بر عهده دارد. به خاطر اهميت دادن به شهرستان ها و درگير 
تا  شد  گرفته  تصميم   ،100 فيلم  جشنواره  برگزارى  در  آنها  بيشتر  چه  هر  كردن 

افتتاحيه نهمين دوره در استان بوشهر برگزار شود.

 وقتى دوبار 
مهلت ارسال آثار تمديد شد

در دوره نهم جشنواره شايد براى اولين بار در طول تاريخى برگزارى حشنواره صد، 
مهلت ارسال آثار دوبار تمديد شد و دليل آن هم استقبال فيلمسازان بود كه مدام 
از مسئولين جشنواره در خواست مى كردند مهلت ارسال آثار تمديد شود تا بتوانند 
برنامه ريزى هاى  از  برخى  كه  چند  هر  اتفاق  اين  برسانند.  جشنواره  به  را  فيلمشان 
مسئوالن را بهم مى ريزد اما همين نكته كه جشنواره فيلم صد در بين جشنواره هاى 
سينمايى جا افتاده، خودش نكته بسيار مثبتى است. قصد از طرح اين موضوع كسب 
افتخار نيست! بلكه نكته مثبت و خوشحال كننده اين است كه در روزگارى كه پيدا 
كردن فيلم هاى با مضامين اخالقى و انسانى كمى سخت شده است، ديدن شور و شوق 

فيلم سازان جوان براى ساخت فيلم با اين مضامين، جاى اميدوارى دارد.

 چگونگى انتخاب 
آثار نهايى

انتخاب آثار براى مرحله داورى   بعد از دريافت تمامى آثار جشنواره، مرحله بعدى 
بود. جشنواره فيلم 100 شايد براى اولين بار، تجربه اى جديد را در زمينه انتخاب آثار 
بيشتر جشنواره هاى سينمايى  نهمين دوره جشنواره همانند  پشت سر گذاشت. در 
مطرح دنيا، انتخاب آثار را خود مسئوالن و شوراى سياست گذارى جشنواره به عهده 
گرفتند و پس از چندين روز با بررسى دقيق و كارشناسى آثار، فيلم هاى نهايى براى 
حضور در جشنواره انتخاب شد. البته مسئوالن جشنواره براى انتخاب آثار نهايى واقعا 

كار سختى داشتند و پس از بحث ها و گفتگوهاى طوالنى نهايتا به نتيجه رسيدند. 

 انتخاب 
داوران جشنواره

قدم بعدى جشنواره انتخاب داوران براى معرفى آثار برتر اين دوره از جشنواره بود. 
رضا ميركريمى، هادى مقدم دوست، سهيل جهان بيگلرى، محمد على فارسى و امير 
محمد دهستانى داوران نهمين دوره جشنواره بى المللى فيلم 100 هستند. مسئوالن 
داورى  براى  خبره  كارشناسان  و  فن  اهالى  از  تا  كرده اند  سعى  جشنواره  برگزارى 
استفاده كنند تا هم كيفيت جشنواره را باال ببرند و هم اين كه انتخاب هايى بر اساس 

عدالت و شايستگى افراد، صورت پذيرد. 

 شيوه جديد ارايه بليت 
به مخاطبان

يكى از مشكالت جشنواره فيلم صد در دوره هاى گذشته، سردرگمى عموم و اهالى 
مسئوالن  جشنواره  از  دوره  اين  در  بود.  جشنواره  فيلم هاى  تماشاى  براى  سينما 
كوشيده اند تا اين مشكل را برطرف كنند. به اين ترتيب كه بليت هايى طراحى شد كه 
در همه سينماهاى و پرديس هاى سينمايى تهران توزيع شد. اما اتفاق جالب اين بود 
كه هر كس براى تماشاى يك فيلم معمولى به سينما مى رفت، هنگام خريد بليت، 

يك بليت هم براى شركت در جشنواره فيلم 100 دريافت مى كرد.  

 مترو 100!
اين روزها وقتى از مترو استفاده مى كنيد، حتما برگزيده  فيلم هاى 100 را 
در داخل مانيتورهاى واگن ها، تماشا كرده ايد. اين هم يكى ديگر از اقدامات جشنواره 
براى بهتر ديده شدن اين اتفاق فرهنگى بود. هدف از اين كار آشنا كردن مردم با 
فيلم هايى بوده كه با مضامين اخالقى ساخته شده اند. اتفاقى كه براى اولين بار رخ 

مى داد و با استقبال مخاطبان هم روبه رو شد. 

 نحوه 
اكران فيلم ها

اما نحوه اكران فيلم ها در جشنواره به چه صورتى است؟ كل فيلم هاى راه يافته به 
بخش نهايى در 6 اكران به نمايش در مى آيد. در بخش مسابقه ملى سه اكران و در 
بخش غير رقابتى سه اكران ديگر كه مطابق سال هاى گذشته سينما آزادى عهده دار 
نمايش اين فيلم ها است. البته فعاليت هاى جشنواره 100 تنها به اكران فيلم ها محدود 

نمى شود و امور ديگرى نيز انجام خواهد گرفت كه متعاقباً اعالم خواهد شد. 
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ايران 
ـد صـ

مازنـدران هـم فيلـم هاى نهميـن جشـنواره بين المللى فيلـم 100 را 
نمايش مى دهد

ــئول واحد  ــت فرهنگى هنرى و مس ــت معاون ــدى معصومى گرجى سرپرس مه
ــش فيلم هاى نهمين  ــن مركز گفت : اكران هم زمان نماي ــاى تصويرى اي هنره
ــالن سينما كوچك حوزه هنرى مازندران  ــنواره بين المللى فيلم 100 در س جش

برگزار خواهد شد . 
ــم100 از 7 لغايت 8  ــنواره بين المللى فيل ــه گفت :  نهمين جش وى در ادام
ــينمايى آزادى در تهران  و همزمان در 10 استان ديگر  ــفندماه در پرديس س اس

برگزار خواهد شد. 
ــم هاى نهمين  ــى نمايش فيل ــان كرد ، نقد و بررس ــان خاطرنش  وى در پاي
جشنواره بين المللى فيلم 100 ، در سالن اجتماعات شهيد باغبانى حوزه هنرى 

استان مازندران برگزار مى شود .

سه فيلم كوتاه از بوشهر به جشنواره فيلم 100 رسيد
ــيمخانه"به كارگردانى  ــين كشاورزى و "س فيلم هاى "قرمز" به كارگردانى حس
ــادنيا به بخش رقابتى جشنواره و فيلم كوتاه "نمو" به كارگردانى مجتبى  پيام ش
عيوضى به بخش غير رقابتى نهمين جشنواره بين المللى فيلم  100 راه يافتند. 
شايان ذكر است از توليدات حوزه هنرى استان بوشهر، 4 اثر به جشنواره فيلم 

100 ارسال گرديد كه 3 اثر به بخش هاى جشنواره رسيد.

اكران همزمان فيلم هاى 100 ثانيه اى در 10 استان
ــتان  ــنواره، در اس ــم هاى  100 ثانيه اى راه يافته به بخش رقابتى اين جش فيل
هاى خراسان شمالى، زنجان، گلستان، كردستان، قم، اصفهان، بوشهر، مازندران، 

سمنان و تهران اكران خواهند شد. 
ــنواره بين المللى فيلم هاى 100 ثانيه اى، در  بنا بر اين گزارش، نهمين جش
ــينماى اخالق از 7 تا 9  ــم انداز 1404 و س چهار بخش اصلى، بين الملل، چش

اسفندماه در محل حوزه هنرى و سينما آزادى برگزار خواهد شد.

زنجان با انيميشن «پايستگى» به جشنواره فيلم 100 مى رود 
ــئول واحد تصويرى حوزه هنرى استان زنجان گفت: انيميشن  ميثم سيفى، مس
ــال 92 در  ــتگى به كارگردانى آرش محمدى و محمد بيات در بهمن ماه س پايس

حوزه هنرى استان زنجان توليد شد.
 وى با اشاره به اينكه موضوع اين انيميشن اخالقى است، اظهار كرد: انيميشن 
پايستگى به مدت 100 ثانيه در ارتباط با تاثيرات و بازخوردهاى رفتار انسان در 

محيط پيرامونش ساخته شده است.
 سيفى با بيان اينكه حمايت از هنرمندان جوان و با استعداد به ويژه در زمينه 
ــت، افزود: اين  ــم ترين رويكردهاى حوزه هنرى اس ــن يكى از مه توليد انيميش
انيميشن با بهره گيرى از تكنيك ها و ابزارهاى ساده توليد شده و بيان محتواى 

اخالقى آن بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
ــنواره بين المللى فيلم 100 از جمله  ــركت در جش ــاره به اينكه ش  وى با اش
ــن بوده است، ابراز كرد: اين جشنواره با شعار سينماى  اهداف توليد اين انيميش
اخالق، در چهار بخش اصلى، بين الملل، سينماى اخالق و چشم انداز 1404، از 

(7 تا 9 اسفندماه) در حوزه هنرى برگزار مى شود.

ــود انيميشن «پايستگى» دومين محصول توليدى حوزه هنرى   يادآور مى ش
استان زنجان در  عرصه انيميشن در سال جارى است. 

ــامل فيلم هاى  ــنواره بين المللى فيلم100 ش ــه به نهمين جش ــار راه يافت آث
ــتانى، مستند و پويانمايى همزمان با برگزارى اين جشنواره در حوزه هنرى  داس

استان زنجان نيز اكران مى شود.
اين آثار از ( 7 تا 9 اسفند) سال 92 در حوزه هنرى استان زنجان به نمايش 
ــتندهاى پويانمايى راه يافته به بخش  ــى آيد. فيلم هاى100ثانيه اى و مس در م
ــمنان، خراسان شمالى، زنجان،  ــنواره در استان هاى تهران، س رقابتى اين جش

گلستان، كردستان، قم، اصفهان، بوشهر و مازندران اكران خواهد شد.

سنندج، ميزبان نهمين جشنواره بين المللى فيلم هاى 100 ثانيه اى
ــتان ضمن اعالم اين خبر گفت:  ــتان كردس امين مرادى رئيس حوزه هنرى اس
ــانه براى انتقال  ــم 100 ثانيه اى به دليل كوتاه بودن زمان فيلم بهترين رس فيل
ــاخصه هاى فيلم هاى  ــت كه ايجاز و خالقيت از مهمترين ش پيام به مخاطب اس

100 ثانيه اى به شمار مى رود. 
وى افزود:  امسال براى اولين بار و با توجه به نقش 
ارزشمند فيلم هاى 100 ثانيه اى در اعتالى فرهنگ 
وهنر و انتقال پيام با اين رويكرد وبه منظور آشنايى 
ــور،  ــازان كش ــمند فيلمس هنرمندان با آثار ارزش
نهمين جشنواره بين المللى فيلم هاى 100 ثانيه 
ــورت همزمان با  ــفند ماه به ص ــا 10 اس اى از 7 ت
تهران در سالن شماره 2 پرديس سينمايى بهمن 

سنندج  برگزار مى شود.
ــتان  ــبختانه اس ــرد : خوش ــح ك ــرادى تصري  م

ــتان با داشتن پتانسيل هاى قوى در عرصه فيلم  كردس
ــت و  ــم اكنون به عنوان كانونى مهم در عرصه فيلم هاى كوتاه مطرح اس ه

فيلم سازان كردستانى توانسته اند به عنوان سفيرانى  توانمند در اعتالى فرهنگ 
ــمند  ــنواره هاى داخلى و خارجى حضورى پررنگ و ارزش وهنر اين ديار در جش

داشته باشند .
ــيار خوب و  ــاره به برگزارى بس ــتان با اش ــتان كردس  رئيس حوزه هنرى اس
مناسب  سى و دومين جشنواره بين المللى فيلم فجر در استان كردستان افزود: 
استقبال گسترده از اين جشنواره نشان داد كه مردم استان در كل نگاه ويژه اى 
ــئوليت مديران را در توسعه زير ساخت هاى  ــينما دارند و اين موضوع مس به س

الزم اين مهم سنگين تر مى كند .
ــنواره و ديگر برنامه هاى  ــيار ارزشمند اين جش ــاره به پوشش بس  وى با اش
فرهنگى وهنرى توسط خبرنگاران و  اصحاب رسانه استان، خبرگزارى ها و صدا 
ــتان گفت: رسانه ها به حق دراين مدت زحمات زيادى را  ــيماى مركز كردس وس
متحمل شدند كه جا دارد از اين زحمات به صورت ويژه اى تقدير و تشكر نمايم . 
ــنواره بين المللى فيلم  هاى 100  ــان كرد: در نهمين جش مرادى خاطر نش
ثانيه اى، 11 فيلم توليد حوزه هنرى استان كردستان به جشنواره ارسال گرديد 
ــراى مادربزرگم» به  ــه فيلم «جايى ب ــون با اعالم بخش غير رقابتى س ــه تاكن ك
ــتمى و  ــه كارگردانى برزان رس ــرى، « درمه بخوان» ب ــى جميل نصي كارگردان
ــش نمايش داده  ــرزاد مرادى در اين بخ ــدر» به كارگردانى ف ــايه اى براى پ «س

مى شود. 
ــدن آثاربخش هاى مختلف،  ــوت از عالقه مندان جهت دي ــان با دع وى در پاي

ــود انيميشن «پايستگى» دومين محصول توليدى حوزه هنرى   يادآور مى ش
استان زنجان در  عرصه انيميشن در سال جارى است. 

ــامل فيلم هاى  ــنواره بين المللى فيلم100 ش ــه به نهمين جش ــار راه يافت آث
ــتانى، مستند و پويانمايى همزمان با برگزارى اين جشنواره در حوزه هنرى  داس

 در حوزه هنرى استان زنجان به نمايش 
ــتندهاى پويانمايى راه يافته به بخش  ثانيه اى و مس
ــمنان، خراسان شمالى، زنجان،  ــنواره در استان هاى تهران، س رقابتى اين جش

گلستان، كردستان، قم، اصفهان، بوشهر و مازندران اكران خواهد شد.

سنندج، ميزبان نهمين جشنواره بين المللى فيلم هاى سنندج، ميزبان نهمين جشنواره بين المللى فيلم هاى 100 ثانيه اى
ــتان ضمن اعالم اين خبر گفت:  ــتان كردس حوزه هنرى اس
ــانه براى انتقال  ــانه براى انتقال  ثانيه اى به دليل كوتاه بودن زمان فيلم بهترين رس ــانه براى انتقال  ثانيه اى به دليل كوتاه بودن زمان فيلم بهترين رس رس
ــاخصه هاى فيلم هاى  خالقيت از مهمترين ش

وى افزود:  امسال براى اولين بار و با توجه به نقش 
 ثانيه اى در اعتالى فرهنگ 
وهنر و انتقال پيام با اين رويكرد وبه منظور آشنايى 
ــور،  ــازان كش ــمند فيلمس هنرمندان با آثار ارزش
100 ثانيه 
ــورت همزمان با  ــفند ماه به ص  اس
 پرديس سينمايى بهمن 

ــتان  ــبختانه اس ــرد : خوش ــح ك ــرادى تصري  م
ــتان با داشتن پتانسيل هاى قوى در عرصه فيلم  كردس

ــت و  ــم اكنون به عنوان كانونى مهم در عرصه فيلم هاى كوتاه مطرح اس ه
فيلم سازان كردستانى توانسته اند به عنوان سفيرانى  توانمند در اعتالى فرهنگ 
ــمند  ــنواره هاى داخلى و خارجى حضورى پررنگ و ارزش وهنر اين ديار در جش

ــيار خوب و  ــاره به برگزارى بس ــتان با اش ــتان كردس  رئيس حوزه هنرى اس
مناسب  سى و دومين جشنواره بين المللى فيلم فجر در استان كردستان افزود: 
استقبال گسترده از اين جشنواره نشان داد كه مردم استان در كل نگاه ويژه اى 
ــئوليت مديران را در توسعه زير ساخت هاى  ــينما دارند و اين موضوع مس به س

الزم اين مهم سنگين تر مى كند .
ــنواره و ديگر برنامه هاى  ــيار ارزشمند اين جش ــاره به پوشش بس  وى با اش
فرهنگى وهنرى توسط خبرنگاران و  اصحاب رسانه استان، خبرگزارى ها و صدا 
ــتان گفت: رسانه ها به حق دراين مدت زحمات زيادى را  ــيماى مركز كردس وس
متحمل شدند كه جا دارد از اين زحمات به صورت ويژه اى تقدير و تشكر نمايم . 
ــنواره بين المللى فيلم  هاى 100 ــان كرد: در نهمين جش مرادى خاطر نش

 فيلم توليد حوزه هنرى استان كردستان به جشنواره ارسال گرديد 
ــراى مادربزرگم» به  ــه فيلم «جايى ب ــون با اعالم بخش غير رقابتى س ــه تاكن ك
ــتمى و  ــه كارگردانى برزان رس ــرى، « درمه بخوان» ب ــى جميل نصي كارگردان
ــش نمايش داده  ــرزاد مرادى در اين بخ ــدر» به كارگردانى ف ــايه اى براى پ «س

ــدن آثاربخش هاى مختلف،  ــوت از عالقه مندان جهت دي ــان با دع وى در پاي

ايران ايران 
مازنـدران هـم فيلـم هاى نهميـن جشـنواره بين المللى فيلـم مازنـدران هـم فيلـم هاى نهميـن جشـنواره بين المللى فيلـم 100

ــئول واحد  ــت فرهنگى هنرى و مس ــت معاون سرپرس



ــنواره گفت : اين جشنواره در سه بخش داستانى،  در ايام برگزارى جش
مستند و پويانمايى در قسمت هاى اصلى ، سينماى اخالق ، بين المللى 
ــعه 2- امنيت  ــم انداز ايران 1404 با محورهاى  1- الگوى توس و چش
ــعه و رفاه ملى 3- امنيت ملى 4- رفاه ملى 5- ويژگى هاى فردى  توس
انسان در ايران 1404   6- جايگاه منطقه اى ايران  7 - تعامل با جهان 
و جهان اسالم ازتاريخ 7 تا 10 اسفند ماه 92 در  سينما آزادى تهران و 

همزمان در 10 استان كشور از جمله كردستان برگزار مى شود.

خراسان شمالى، ميزبان نهمين جشنواره بين المللى 
فيلم هاى 100 ثانيه اى

ميثم مرادى بيناباج گفت: به منظور آشنايى هنرمندان با آثار ارزشمند 
ــنواره بين المللى فيلم هاى 100 ثانيه  ــازان كشور، نهمين جش فيلمس
اى از 7 و 8 اسفند ماه به صورت همزمان با تهران در سالن اجتماعات 

سوره حوزه هنرى برگزار مى شود.
ــان شمالى افزود:  فيلم 100 ثانيه اى به   رئيس حوزه هنرى خراس
دليل كوتاه بودن زمان فيلم بهترين رسانه براى انتقال پيام به مخاطب 
ــاخصه هاى توليد فيلم هاى  ــت كه ايجاز و خالقيت از مهمترين ش اس

100 ثانيه اى محسوب مى شود.
ــتقبال  ــاره به اس  مرادى با اش
از  مردم  ــور  پرش

سى و دومين جشنواره بين المللى فيلم فجر در بجنورد افزود: استقبال 
ــتان، نگاه ويژه اى به  ــترده از اين جشنواره نشان داد كه مردم اس گس
ــينما دارند و اين موضوع مسئوليت مديران را در توسعه زير ساخت  س

هاى الزم اين مهم سنگين تر مى كند.
ــاى آثاربخش  ــوت از عالقه مندان جهت تماش ــان با دع  وى در پاي
ــنواره در سه  ــنواره گفت : اين جش هاى مختلف، در ايام برگزارى جش
ــمت هاى اصلى، سينماى  ــتانى، مستند و پويانمايى در قس بخش داس
ــا محورهاى: الگوى  ــداز ايران 1404 ب ــم ان اخالق، بين المللى و چش
ــعه، امنيت توسعه و رفاه ملى، امنيت ملى، رفاه ملى، ويژگى هاى  توس
فردى انسان در ايران 1404، جايگاه منطقه اى ايران و تعامل با جهان 
ــالم ازتاريخ 7 و 8  اسفند ماه 92 در سينما آزادى تهران و  و جهان اس
همزمان در 10 استان كشور از جمله خراسان شمالى برگزار مى شود.

«مداد رنگى» و «سيب» به جشنواره 100 مى آيند 
فيلم «مداد رنگى» به كارگردانى عبدالرضا فالحى و نويسندگى حميده 
حبيب وند با موضوع و محتواى اجتماعى، بخشى از معضالت موجود در 

جامعه خصوصا برخى خانواده ها را روايت مى كند. 
ــان مى دهد كه در حال گريه ، پنبه اى در  اين فيلم كودكى را نش

گوش هايش فرو برده تا دعواى پدر و مادر خود را نشنود.
ــيب» به كارگردانى مجتبى پيروند و نويسندگى   همچنين فيلم «س
ــت. اين  حميده حبيب وند روايت معضالت و تبعات فقر در جامعه اس
فيلم نشان دهنده كودك دانش آموزى است كه در مسيردبستان 
ــيب نيم خورده اش را به زمين مى اندازد و كودكى  به خانه س
ــيب نيم خورده نگاه مى كند و در آرزوى داشتن آن  فقير به س

به فكر فرو مى رود.

ــه اى از  ــا رويكردى انتقادى گوش ــن دو اثر كه ب ــت اي  گفتنى اس
ناهنجاريهاى زير پوست شهر و زندگى مدرن را به تصوير مى كشند در 

جشنواره فيلم هاى صد ثانيه اى شركت مى كنند.

فيلم هاى 100 ثانيه اى در حوزه هنرى سمنان اكران مى شود 
ــتانى، مستندها و پويانمايى هاى100ثانيه اى، همزمان  فيلم هاى داس
ــم هاى100ثانيه اى ، 7  ــنواره بين المللى فيل ــا برگزارى نهمين جش ب
ــمنان به نمايش  ــالن ماه حوزه هنرى استان س ــفند 92 در س و 8 اس

درخواهند آمد.
ــتندهاى پويانمايى راه يافته به بخش   فيلم هاى100ثانيه اى و مس
رقابتى اين جشنواره ، در استان هاى تهران ، سمنان، خراسان شمالى، 
ــهر و مازندران  اكران  ــتان، قم، اصفهان، بوش ــتان، كردس زنجان، گلس

خواهد شد.

حوزه هنرى آذربايجان غربى با 4 فيلم 
به جشنواره 100 پيوست

ــنواره بين  ــرى آذربايجان غربى با چهار فيلم در نهمين جش حوزه هن
ــركت مى كند. انيميشن «مالقات در  المللى فيلمهاى 100 ثانيه اى ش
ــتانى «رويا ها»، فيلم داستانى «و من» و «سو نغمه  ابديت»، فيلم داس
سى» چهار فيلم حوزه هنرى آذربايجان غربى هستند كه در جشنواره 

100 شركت مى كنند.
ــن «مالقات در ابديت» به كارگردانى على بانگين با موضوع   انيميش
ــتانى «رويا ها» به كارگردانى اميد برجسته با موضوع  اخالق، فيلم داس
ــم انداز ايران در سال 1404، فيلم داستانى «و من» به كارگردانى  چش
ــانه به سبك زندگى يك هنرمند  ــيب شناس مريم صمدى با نگاهى آس
ــى» به كارگردانى ابراهيم  ــمه ساز و فيلم داستانى «سو نغمه س مجس
ــه اروميه بر زندگى  ــدن درياچ ــك ش نجفى با موضوع تاثيرات خش
ــه آثارى  ــتم منطق مردم و اكوسيس
ــرف حوزه هنرى  ــتند كه از ط هس
استان براى رقابت در بخش هاى 
ــنواره  ــف اين دوره از جش مختل

ارسال شده اند.

 هشت فيلم از همدان 
به جشنواره فيلم100 رفت 
ــا محمدى با اعالم  تيمور آق
ــد هنرهاى  ــت: واح ــن خبر گف اي
ــدان با  ــتان هم ــوزه هنرى اس ــرى ح تصوي
ــت هاى نمايش و نقد فيلم هاى  برپايى نشس
ــينماى ايران و جهان در نشست هاى سينمافصل، سينماتاريخ و  برتر س
سينماروز، برپايى كارگاه هاى نقد آثار فيلمسازان در قالب نشست هاى 
ــتان  ــازى در اس ــينمافردا و حمايت از جوانان عالقه مند به فيلمس س

فعاليت دارد.
ــا حمايت از  ــال جارى ب ــتا نيز در س ــن راس ــه داد: در اي  وى ادام
ــالمى، خانواده، اخالق  طرح هايى با موضوعات دفاع مقدس، انقالب اس
ــه مى توان به فيلم هاى  ــت كه از آن جمل ــه توليد اثر پرداخته اس و... ب
ــه و اتوبوس» نام برد كه در نشست  ــت شيش «كودك و پيرمرد»، «پش
ــينما فرداى خانه فيلم حوزه هنرى استان همدان و با حضور عالقه  س

مندان نقد و بررسى شد.
ــتند با  ــتانى و 2 مس ــزود: اين مركز با 6 فيلم داس ــدى اف  آقامحم
مضامينى چون خانواده، اخالق، جامعه و... كه همگى از توليدات جديد 
ــنواره بين المللى فيلم100 ثانيه اى  ــتند، در نهمين جش اين حوزه هس

حضور خواهد داشت.

 حوزه هنرى گلستان با 4 فيلم  به جشنواره 100 مى آيد 
رئيس حوزه هنرى گلستان گفت: فيلم هاى « خانه تاريك » ساخته  
حاتم ناييج زاده، «صبح زود» ساخته مهدى ناظريان، «tv »  كارى از 
ــاخته مهتا خوارزمى و رضا  ــمقدرى و «يك قدم تا صبح» س مهدى ش
ــنواره فيلم  ــى از توليدات واحد هنرهاى تصويرى اين مركز به جش صف

100ارسال شده اند.
ــازان جوان  ــط فيلم س  نقى محمد نژاد افزود: تمامى اين آثار توس
استان گلستان و در واحد هنرهاى تصويرى اين مركز توليد 
ــده و در آنها موضوعاتى چون: اعتياد،  نذر،  موسيقى و  ش

اجتماع مورد توجه قرار گرفته شده است.

ــان شمالى افزود:  فيلم 100 ثانيه اى به   رئيس حوزه هنرى خراس
دليل كوتاه بودن زمان فيلم بهترين رسانه براى انتقال پيام به مخاطب 
ــاخصه هاى توليد فيلم هاى  ــت كه ايجاز و خالقيت از مهمترين ش اس

100 ثانيه اى محسوب مى شود.
ــتقبال  ــاره به اس  مرادى با اش
از  مردم  ــور  پرش

«مداد رنگى» و «سيب» به جشنواره «مداد رنگى» و «سيب» به جشنواره 100 مى آيند  مى آيند 
نويسندگى حميده فيلم «مداد رنگى» به كارگردانى عبدالرضا فالحى و نويسندگى حميده فيلم «مداد رنگى» به كارگردانى عبدالرضا فالحى و نويسندگى حميده 
از معضالت موجود در حبيب وند با موضوع و محتواى اجتماعى، بخشى از معضالت موجود در حبيب وند با موضوع و محتواى اجتماعى، بخشى از معضالت موجود در 

جامعه خصوصا برخى خانواده ها را روايت مى كند. 
ــان مى دهد كه در حال گريه ، پنبه اى در  اين فيلم كودكى را نش

گوش هايش فرو برده تا دعواى پدر و مادر خود را نشنود.
ــيب» به كارگردانى مجتبى پيروند و نويسندگى   همچنين فيلم «س
ــت. اين  حميده حبيب وند روايت معضالت و تبعات فقر در جامعه اس
فيلم نشان دهنده كودك دانش آموزى است كه در مسيردبستان 
ــيب نيم خورده اش را به زمين مى اندازد و كودكى  به خانه س
ــيب نيم خورده نگاه مى كند و در آرزوى داشتن آن  فقير به س

به فكر فرو مى رود.

رقابتى اين جشنواره ، در استان هاى تهران ، سمنان، خراسان شمالى، 
ــهر و مازندران  اكران  ــتان، قم، اصفهان، بوش ــتان، كردس زنجان، گلس

خواهد شد.

حوزه هنرى آذربايجان غربى با حوزه هنرى آذربايجان غربى با 4 فيلم  فيلم 
به جشنواره به جشنواره 100 پيوست پيوست

ــرى آذربايجان غربى با چهار فيلم در  حوزه هن
ــركت مى  المللى فيلمهاى 100 ثانيه اى ش

ــتانى «رويا ها»، فيلم داستانى «و من» و «سو نغمه  ــتانى «رويا ها»، فيلم داستانى «و من» و «سو نغمه ابديت»، فيلم داس داستانى «و من» و «سو نغمه ابديت»، فيلم داس
هنرى آذربايجان غربى هستند كه در جشنواره سى» چهار فيلم حوزه هنرى آذربايجان غربى هستند كه در جشنواره سى» چهار فيلم حوزه هنرى آذربايجان غربى هستند كه در جشنواره 

كنند. شركت مى كنند. شركت مى كنند. 100
ــن «مالقات در ابديت» به كارگردانى على بانگين با موضوع   انيميش
ــتانى «رويا ها» به كارگردانى اميد برجسته با موضوع  اخالق، فيلم داس
ــم انداز ايران در سال 1404، فيلم داستانى «و من» به كارگردانى  چش
ــانه به سبك زندگى يك هنرمند  ــيب شناس مريم صمدى با نگاهى آس
ــى» به كارگردانى ابراهيم  ــمه ساز و فيلم داستانى «سو نغمه س مجس
ــه اروميه بر زندگى  ــدن درياچ ــك ش نجفى با موضوع تاثيرات خش
ــه آثارى  ــتم منطق مردم و اكوسيس
ــرف حوزه هنرى  ــتند كه از ط هس
استان براى رقابت در بخش هاى 
ــنواره  ــف اين دوره از جش مختل

ارسال شده اند.

 هشت فيلم از همدان  هشت فيلم از همدان 
به جشنواره فيلمبه جشنواره فيلم

ــا محمدى با اعالم  تيمور آق
ــد هنرهاى  ــت: واح ــن خبر گف اي
ــدان با  ــتان هم ــوزه هنرى اس ــرى ح تصوي
ــت هاى نمايش و نقد فيلم هاى  برپايى نشس
ــينماى ايران و جهان در نشست هاى سينمافصل، سينماتاريخ و  برتر س
سينماروز، برپايى كارگاه هاى نقد آثار فيلمسازان در قالب نشست هاى 
ــتان  ــازى در اس ــينمافردا و حمايت از جوانان عالقه مند به فيلمس س

فعاليت دارد.
ــا حمايت از  ــال جارى ب ــتا نيز در س ــن راس ــه داد: در اي  وى ادام
ــالمى، خانواده، اخالق  طرح هايى با موضوعات دفاع مقدس، انقالب اس
ــه مى توان به فيلم هاى  ــت كه از آن جمل ــه توليد اثر پرداخته اس و... ب
ــه و اتوبوس» نام برد كه در نشست  ــت شيش «كودك و پيرمرد»، «پش
ــينما فرداى خانه فيلم حوزه هنرى استان همدان و با حضور عالقه  س

مندان نقد و بررسى شد.
ــتانى و 2 ــزود: اين مركز با 6 فيلم داس ــدى اف  آقامحم

مضامينى چون خانواده، اخالق، جامعه و... كه همگى از توليدات جديد 
ــنواره بين المللى فيلم100 ــتند، در نهمين جش اين حوزه هس

حضور خواهد داشت.

 حوزه هنرى گلستان با  حوزه هنرى گلستان با 4 فيلم  به جشنواره  فيلم  به جشنواره 100 مى آيد  مى آيد 
رئيس حوزه هنرى گلستان گفت: فيلم هاى « خانه تاريك » ساخته  
حاتم ناييج زاده، «صبح زود» ساخته مهدى ناظريان، «tv »  كارى از 
ــاخته مهتا خوارزمى و رضا  ــمقدرى و «يك قدم تا صبح» س مهدى ش
ــنواره فيلم  ــى از توليدات واحد هنرهاى تصويرى اين مركز به جش صف

100ارسال شده اند.
ــازان جوان  ــط فيلم س  نقى محمد نژاد افزود: تمامى اين آثار توس
استان گلستان و در واحد هنرهاى تصويرى اين مركز توليد 
ــده و در آنها موضوعاتى چون: اعتياد،  نذر،  موسيقى و  ش

اجتماع مورد توجه قرار گرفته شده است.
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حضور پنج فيلم حوزه هنرى قم در جشنواره فيلم 100 
ــتان گفت: هم   ــئول واحد تصويرى حوزه هنرى اس روح اهللا داورى مس
ــنواره بين المللى فيلم هاى 100  ــال آثار به جش زمان با تمديد مهلت ارس
ثانيه اى، پنج اثر توليدى حوزه هنرى استان قم به دبيرخانه اين جشنواره 

ارسال شد. 
داورى، اسامى اين پنج فيلم داستانى را اعالم كرد و افزود: «در دست 
ــت» به كارگردانى  ــينى فر، «مثبت بى نهاي تو» به كارگردانى فاطمه حس
ــعيد آقا  ــك هاى بى مو»، به كارگردانى س محمد وحيد عابدينى، «عروس
ــه منو از خيابون رد كنى» اثر  بيگى، «هفت پرده» روح اهللا بهرام و «ميش

ناهيد نوروزيان فيلم هاى ارسال شده در جشنواره فيلم 100 هستند.

حضور 1100 ثانيه اى حوزه هنرى كردستان 
در جشنواره فيلم 100 

ــتان گفت: نظر به  ــتان كردس ــن مرادى» رئيس حوزه هنرى اس «امي
ــنواره بين المللى فيلم هاى  ــتقبال گسترده فيلم سازان استان از جش اس

100 ثانيه اى، حوزه هنرى استان اقدام به حمايت از فيلم سازان كرد.
ــه داد: در مدت زمان اعالم فراخوان تا مهلت زمان تمديد   مرادى ادام
شده، 11 فيلم 100 ثانيه اى به تهيه كنندگى حوزه هنرى استان كردستان 

جهت حضور در اين جشنواره به دبيرخانه جشنواره ارسال گرديد.
ــوزن » به كارگردانى نويد   وى در معرفى اين آثار گفت: فيلم « نخ وس
ــره » به كارگردانى ناصر نيك بخت، فيلم «يك  ــم « هواى دو نف زارع، فيل
روز برفى » به كارگردانى زانيار طهماسبى، فيلم «يك،هيچ» به كارگردانى 
ــين پور، فيلم « مونس » به كارگردانى ئه سرين محمودى،  ــامان حس س
ــه كارگردانى جميل نصيرى، فيلم «  ــم « حبابى براى مادر بزرگم » ب فيل
ــهرى محترم، لطفاً پارك نفرماييد» به كارگردانى مهرداد محمدى،  همش
ــاعد پناه، « بهانه اى براى دوستى » به  « معجزه » به كارگردانى پژمان س
كارگردانى پارسا موالنايى، فيلم «زندگى جعبه اى » به كارگردانى فرشيد 
ــتن » به كارگردانى زانيار لطفى  محمدى و فيلم « اندك جايى براى زيس
ــتان هستند كه به دبيرخانه  ــتان كردس 11 فيلم توليدى حوزه هنرى اس

جشنواره ارسال گرديده است.
 
 

هشت فيلم از يزد به جشنواره نهم 100 رسيد 
فيلمسازان يزدى با هشت اثر در نهمين جشنواره بين المللى فيلم هاى 100 
ــرى يزد با اعالم اين خبر گفت:  ــت حوزه هن ثانيه اى حضور دارند. سرپرس
فيلم هاى داستانى« تلظى» و «فرار» به نويسندگى و كارگردانى محمد رضا 
دهستانى و فيلم داستانى «يكى براى همه» و مستند «يزدگرد بزهكار» به 
نويسندگى و كارگردانى سيد مجتبى حسينى از توليدات اين مركز است كه 

به نهمين جشنواره بين المللى فيلم هاى 100 ثانيه اى ارسال شد.
ــتانى«تولد» و «كارت  ــى ميبدى افزود: همچنين فيلم هاى داس  امام
شناسايى» به نويسندگى و كارگردانى رضا مشيرى، «مكث» به نويسندگى 
و كارگردانى سعيد شهريار و مستند «تشييع عشق» ساخته محمد رسول 
ــنواره  ــت كه در اين جش ــجاعى از ديگر فيلم هاى هنرمندان يزدى اس ش

حضور دارد.
 وى با اشاره به تمديد مهلت ارسال آثار به اين جشنواره تا 25 دى ماه، 

پيش بينى كرد تعداد آثار افزايش يابد.

حوزه هنرى كرمان به جشنواره 100 پيوست 
ــحرى» در  فيلم هاى كوتاه 100 ثانيه اى «دا»، «اين كيه» و «گم گم س
ــد. فيلم 100 ثانيه  ــد هنرهاى  تصويرى حوزه هنرى كرمان توليد ش واح
ــينى با عنوان «دا» است كه  ــيده  زهرا حس اى «دا»، برگرفته از كتاب س
ــگارى دفاع مقدس  ــاب در زمينه خاطره ن ــن و تاثيرگذارترين كت مهم تري

قلمداد شده است.
ــنده و كارگردان،   در توليد فيلم 100 ثانيه اى «دا» اميد ميرزائى نويس
ــن ايرانپور كرمانى صدابردار، توران پناهى راد تدوين و جلوه هاى ويژه،  معي
اميد ميرزائى تصويربردار، همراز رحيمى عكاس، عباس حسين زاده دستيار 
كارگردان و عباس ساالرى رييس حوزه هنرى كرمان به عنوان تهيه كننده 

حضور داشته اند. 
بنابر اين گزارش فيلم كوتاه «اين كيه» به كارگردانى حامد سعادت براى 
حضور در جشنواره فيلم100درحوزه هنرى كرمان به توليد رسيد. اين فيلم 

راوى كودكى است كه در مواجه با تصوير زنده خود قرار گرفته و ...
ــوان كارگردان و  ــعادت به عن ــه» حامد س ــم «اين كي ــد فيل  در تولي
ــعادت صدابردار، سيد هادى  ــينا سعادت بازيگر، حميد س تصويربردار، س
ــه كننده همكارى  ــاالرى به عنوان تهي ــن گر و عباس س ــان تدوي مهدوي

داشته اند.
ــايان ذكر است فيلم «گم گم سحرى» به كارگردانى حامد سعادت   ش

نيز در اين مركز به توليد رسيده است كه به آيين هاى سحرخوانى دربندر 
عباس مى پردازد.

 فيلم هاى «دا»، «اين كيه» و «گم گم سحرى» از حوزه هنرى كرمان 
در نهمين جشنواره بين المللى فيلم100 شركت مى كنند.

بوشهر با دست پر به جشنواره 100 پيوست 
استان بوشهر با ارائه بيش از 15 فيلم كوتاه در نهمين جشنواره بين المللى 

فيلم100 شركت مى كند. 
بيش از 15 فيلم كوتاه از استان بوشهر به اين جشنواره ارسال شد.

ــهر از مراكز مختلف استان از جمله   اين آثار عالوه بر حوزه هنرى بوش
ــينماى جوان بوشهر، انجمن سينماى جوان برازجان و دانشگاه  انجمن س

آزاد اسالمى واحد بوشهر ارسال شدند.
ــهر فيلم هاى ”قرمز“ به كارگردانى حسين  ــتان بوش  حوزه هنرى اس
كشاورزى،“سيمخانه“به كارگردانى پيام شادنيا،“نمو“ به كارگردانى مجتبى 
عيوضى و ”سوزى“ به كارگردانى اسماعيل شهرستانى را به دبيرخانه اين 

جشنواره ارسال كرده است.

مدير مركز انيميشن حوزه هنرى قزوين: انيميشن هاى «حباب» 
و «عطش» به جشنواره 100 مى آيند 

ــرى قزوين در گفتگويى  ــن حوزه هن عليرضا طاهرى مدير مركز انيميش
ــنواره فيلم 100 گفت:  ــركت كننده در جش ــن ش در ارتباط با دو انيميش
«حباب» به كارگردانى مهدى مولف و صداگذارى و تدوين نگين صادقى با 
تكنيك فلش انيميشن ساخته شده است. انيميشن «عطش» نيز از ساخته 
ــن حوزه هنرى استان و  ــپيده نورى از اعضاى فعال مركز انيميش هاى س
طراحى خودم است. اين انيميشن با تكنيك كميك موشن ساخته شده و 

به واقعه كربال مى پردازد.
ــن «حباب» اشاره كرد و افزود:  ــابقه هنرى كارگردان انيميش  وى به س
مهدى مولف از انيماتورهاى مركز انيميشن حوزه هنرى قزوين است و كار 
ــنواره فيلم 100 با فيلم  ــود را از همين مركزآغاز كرد در دوره قبل جش خ
ــنواره هم  ــركت كرده بود كه اين فيلم به بخش اكران جش كوتاه «گذر» ش

راه پيدا كرد.
ــپيده نورى كارگردان انيميشن «عطش» گفت:   طاهرى در معرفى س
ــبكه  ــته گرافيك تحصيل كرده و فعاليت هنرى خود را از ش نورى در رش
ــتانى قزوين آغاز كرد. او طراحى لى اوت، بك گراند، كارگردانى و تهيه  اس
ــته است و در حال حاضر  كنندگى مجموعه هاى مختلفى را به عهده داش
كارگردانى و تهيه كنندگى مجموعه انيميشن «مانى و ماجراهاى نوروزى» 

را براى صدا و سيماى استان قزوين انجام داده است.
 وى با بيان اينكه 50 دقيقه انيميشن در طول چهار سال كه ازتاسيس 
مركز انيميشن حوزه هنرى قزوين مى گذرد، به توليد رسيده است، افزود: 
ما در جشنواره توليدات استانى در كرمانشاه جزو منتخبان بخش انيميشن 
ــنواره رويش با انيميشن 7 دقيقه اى «جزيره بيدارى» به  بوديم و در جش
بخش مسابقه نهايى راه پيدا كرديم. اين مركز همچنين در بخش كميك 

استريپ و كاريكاتور در جشنواره هاى مختلفى توانسته كسب رتبه كند.
 طاهرى بيان داشت: اين مركز در حال حاضر توليد مجموعه انيميشن 
گنجينه را به صورت مشترك با مركز انيميشن حوزه هنرى انجام مى دهد 

و 40 قسمت اين مجموعه را انيميت كرده است.
ــوزه هنرى قزوين را در  ــن ح  اين هنرمند فعاليت هاى مركز انيميش
ــرد و افزود: ما در بخش  ــوزش، پژوهش و توليد خالصه ك ــش هاى آم بخ

ــوزش ارائه داده تا از اين  ــوزش به طور تخصصى به هنرجويان خود آم آم
نيروها در توليد محصوالت خود بهره بگيريم. در بخش توليد نيز كارهاى 

كوتاه مختلفى توليد و ارائه شدند. 
ــن حوزه هنرى قزوين ادامه داد: در بخش پژوهش  مدير مركز انيميش
ــد. يكى از بخش هاى اين سايت كتابخانه  ــايت qafc.ir راه اندازى ش س
ــايت مى توانند از  ــا ثبت نام در اين س ــت كه عالقمندان ب ديجيتالى اس
ــوند. همچنين بخش آموزش مجازى  ــات اين كتابخانه بهره مند ش اطالع
انيميشن نيز در اين سايت راه اندازى شد تا افراد عالقمند به انيميشن در 
دور افتاده ترين نقاط كشور در صورت دسترسى به اينترنت اين امكان را 

داشته باشند تا از آموزش از راه دور بهره مند شوند.
ــايت خاطر نشان كرد: اطالعات  ــريح ديگر امكانات اين س  وى در تش
ــتان شناسايى شد و در بانك  ــن در سطح اس هنرمندان در زمينه انيميش
ــايى نوع  ــايت qafc.ir قرار گرفت كه با شناس اطالعات هنرمندان در س

تخصص اين افراد در پروژه هاى مختلف از كمك آنها استفاده شود.
 طاهرى در پايان تصريح كرد: ما در بخش ديگرى از كارهاى پژوهشى 
انجام گرفته در اين مركز به بررسى اثرات انيميشن هاى كمدى خانواده و 

تاثيرات فرهنگى اجتماعى آن در جامعه هاى جهانى پرداخته ايم.

چهارمحال و بختيارى با 14 فيلم به جشنواره فيلم 100 پيوست 
ــن فيلم خود را، با عنوان  ــوزه هنرى چهارمحال و بختيارى چهاردهمي ح
ــتانى  ــال كرد. اين فيلم كوتاه داس ــنواره ى فيلم 100 ارس "فصل"به جش

ساخته احسان ايزدى و با فرمت  HD  تصوير بردارى شده است .
 فيلم ”فصل“ به تفاوت نگاه آدمها در مورد ازدواج مى پردازد و سولماز 
ــام الذاكرين و  ــى به عنوان بازيگر مهدى حس ــت زاده  و معين رئيس هم
ــولماز همت زاده دوبلور و سجاد ميرزايان و شهراد طاهرزاده نيز تصوير  س

بردارى اين اثر كوتاه را عهده دار بوده اند.
ــوزه هنرى   چهارمحال و بختيارى پيش از اين،فيلم هاى "كنار قاب  ح
ــمس،  ــب زخم" از پرتو ش خالى" و "نيمه پنهان" از فاطمه برزكار، "چس
ــس هايى كه به آب  ــليمانى، "گي ــن حوالى" و "نغمه" از طاهره س "همي
ــه يه عكس از ما بگيريد" و "هيچكس نبود"  دادم" از ناصر قائدى ، "ميش
از سولماز همت زاده، "بوتيك" از مجيد ابراهيميان، "يك روز معمولى" از 
ــن" از احسان بيگى، "سنگ كاغذ  محمد رضا هللا گانى، "خانواده نو كانكش
آدم" از حامد اصغر زاده و "پشت چراغ قرمز" از نسيم برزكار را به جشنواره 

فيلم 100 ارسال كرده بود.

حضور فيلمسازان افغانستان 
در نهمين جشنواره بين المللى فيلم 100 

ــتان و نماينده جشنواره  ــترك وابسته فرهنگى سفارت افغانس جلسه مش
ــد. اين جلسه با حضور  يعقوب هوشمند،  بين المللى فيلم 100 برگزار ش
ــتان و بهنام بهادرى دبير كميته آموزش  ــته فرهنگى سفارت افغانس وابس

و بين الملل جشنواره فيلم 100 در محل سفارت افغانستان برگزار شد. 
ــاس اين خبر، همكارى بخش فرهنگى سفارت با جشنواره 100  بر اس
و برگزارى كارگاه هاى آموزشى با فيلمسازان جوان و مستعد افغانستان از 

جمله فعاليت هاى آتى كميته بين المللى خواهد بود. 
اين گزارش حاكى است، كشور افغانستان از جمله كشورهاى فعال در 
ــنواره 100  ــاى 100 ثانيه اى در ادوار مختلف برگزارى جش توليد فيلم ه
ــت، در دوره نهم جشنواره نيز فيلمسازان جوان افغانستان در جشنواره  اس

حضور خواهند داشت.

ــتان گفت: هم   ــئول واحد تصويرى حوزه هنرى اس روح اهللا داورى مس
ــنواره بين المللى فيلم هاى 100 ــال آثار به جش زمان با تمديد مهلت ارس

ثانيه اى، پنج اثر توليدى حوزه هنرى استان قم به دبيرخانه اين جشنواره 

داورى، اسامى اين پنج فيلم داستانى را اعالم كرد و افزود: «در دست 
ــت» به كارگردانى  ــينى فر، «مثبت بى نهاي تو» به كارگردانى فاطمه حس
ــعيد آقا  ــك هاى بى مو»، به كارگردانى س محمد وحيد عابدينى، «عروس
ــه منو از خيابون رد كنى» اثر  بيگى، «هفت پرده» روح اهللا بهرام و «ميش

نيز در اين مركز به توليد رسيده است كه به آيين هاى سحرخوانى دربندر 
عباس مى پردازد.

 فيلم هاى «دا»، «اين كيه» و «گم گم سحرى» از حوزه هنرى كرمان 

ــوزش ارائه داده تا از اين  ــوزش به طور تخصصى به هنرجويان خود آم آم
نيروها در توليد محصوالت خود بهره بگيريم. در بخش توليد نيز كارهاى 

كوتاه مختلفى توليد و ارائه شدند. 



صد در صد

در راستاى اهميت به فيلمسازان جوان، بخش سينماى اخالق نهمين 
جشــنواره بين المللى فيلم 100 با توجه به آثار توليد شــده توسط 

فيلمسازان فيلم اولى ، بررسى خواهد شد. 
محمدمهدى طباطبايى نژاد، دبير هنرى نهمين جشنواره فيلم 100 از 
بررسى آثار فيلمسازان جوان در حوزه اخالق، در بخش هاى بهترين 

كارگردانى، فيلمنامه نويسى و بازيگرى خبر داد. 
به گفته وى داورى بخش ســينماى اخالق به صورت جمعى اتفاق مى 
افتد. يعنى آراى بيش از 50 كارشــناس بررســى شده و بر اساس 

فراوانى آرا ، برگزيدگان مشخص خواهند شد. 
مديرعامل مركز گســترش ســينماى مســتند و تجربــى در توضيح 
بيشترى اظهار داشت: بررسى آثار اين دسته از فيلمسازان به اين 
دليل اتفاق مى افتد كه هم تشــويقى براى توليدات سينماى اخالق 
گرا محســوب شــود و هم در راســتاى توجه، اهميت و تقدير نسل 

جوان فيلمسازان به عنوان آينده سازان سينما صورت مى گيرد. 

آثار فيلمسازان فيلم اولى در معرض داورى

صد در صد

پنج ســينماگر و مدير فرهنگى براى داورى آثار رسيده به نهمين 
جشنواره بين المللى فيلم هاى 100 ثانيه اى معرفى شدند. 

ايــن هيئت پنج نفره را ســيدرضا ميركريمى؛ كارگردان ، ســهيل 
جهــان بيگلــرى؛ مديرعامل ســازمان توســعه ســينمايى ســوره، 
محمدعلى فارســى؛ مستند ســاز، هادى مقدم دوست؛ كارگردان 
و فيلمنامه نويــس و اميرمحمد دهســتانى؛ انيماتور و كارگردان 

پويانمايى تشكيل مى دهند. 
بر اين اســاس هيئت داوران جشــنواره ، آثار رســيده به بخش 
اصلى را در ســه بخش مســتند، داســتانى و انيميشن بررسى و 

فيلم هاى برتر را انتخاب خواهند كرد.  

 هيئت داوران 
نهمين جشنواره فيلم 100 معرفى شدند 

هرآنچه كه بايد
درباره جشنواره فيلم 100 

دانسـت



اکران همزمان فیلم های جشنواره 100 ثانیه ای در امارات 
علی قربانی دبیر اجرایی نهمین جشــنواره بیــن المللی فیلم 100 گفت : 
اکــران عمومی فیلم های 100 ثانیه ای نه تنها در ایران بلکه در کشــور 

امارات هم به اجرای همزمان درخواهد آمد.
 به گفته وی این اولین بار اســت که جشنواره بین المللی فیلم 100، در 
خــارج از ایران و در کشــور امارات به اکران عمومــی همزمان به نمایش 

درمی آید. 
دبیر اجرایی نهمین جشــنواره بین المللی فیلم 100، گفت: نمایش فیلم 
بخش بیــن الملل در دو بخش اجرا خواهد شــد. در کنار نمایش آثار راه 
یافته مروری بر سینمای «کوتاه کوتاه» ژاپن و سینمای خیلی کوتاه دانمارك 

با عنوان فیلم خیلی کوتاه 60 ثانیه ای خواهد داشت. 

اســامی 17 فیلم 100 ثانیه ای فیلمســازان ژاپنی در بخش 
«مروری بر سینمای کوتاه ژاپن» اعالم شد

در نهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای، آثار 17 فیلمساز 
ژاپنی در بخش ویژه «مروری بر فیلم های کوتاه ژاپن» در دو سئانس به 

صورت جداگانه  اکران می شود.
 

حضور 42 فیلم از 20 کشور مختلف در جشنواره فیلم 100 
اســامی فیلم های 100 ثانیه ای بخش بین الملل نهمین جشــنواره فیلم 
های 100 ثانیه ای از ســوی بهنام بهادری، مســئول بخش بین الملل این 

جشنواره اعالم شد. 
طبق اعالمی از ســوی این جشنواره اسامی آثار شرکت یافته که در بخش 

بین الملل به رقابت با یکدیگر می پردازند منتشر شد. 
بنا بر این خبر، 42 فیلم از کشــورهای اســترالیا، آلمان، فرانســه، نروژ، 
ژاپن، دانمارك، اتریش، تایلند، ترکیه، پاکستان، افغانستان، مصر ، هنگ 
کنگ، آرژانتین، کلمبیا، کره جنوبی، برزیل، هند، بالروس، مراکش و .... در 
بخش بین الملل نهمین جشنواره فیلم 100 به رقابت با یکدیگر خواهند 

پرداخت. 

فیلــم های بخش «چشــم انــداز فیلم های کوتــاه ژاپن»، به 
عنوان نماینده فیلم های کوتاه این کشور، در نهمین جشنواره 
بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای به نمایش در خواهد آمد

بهنام بهادری دبیر کمیته بین الملل و آموزش جشنواره در خصوص بخش 
های ویژه نمایش فیلم های 100 ثانیه بین الملل بیان کرد: در این برنامه 
گزیده آثار جشنواره فیلم کوتاه ژاپن با نام «چشم انداز فیلم های کوتاه 

ژاپن» در جشنواره فیلم 100به نمایش در خواهد آمد.  
به گفته وی این فیلم ها برگزیده فستیوال «کوتاه کوتاه» ژاپن است که 

هر ساله در توکیوی ژاپن برگزار می شود.  
مســئول کمیته بین الملل جشــنواره فیلم 100 گفت: فیلــم های کوتاه 
محصــول ژاپن در جشــنواره فیلم 100 ثانیه ای در 2 ســئانس به مدت 

180 دقیقه به نمایش در خواهد آمد.  

همکاری جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای و بالروس 
بهنام بهادری دبیر کمیته آموزش و بین الملل جشنواره 100 از برگزاری 
نشستی در خصوص همکاری مشترك فرهنگی با کنسول سفارت جمهوری 
بــالروس خبر داد. این جلســه با حضور ایگور خودین کنســول ســفارت 
جمهوری بالروس و بهنام بهادری دبیر کمیته آموزش و بین الملل جشنواره 

100 در محل سفارت بالروس در تهران برگزار شد. 
در این جلسه ضمن بررسی راهکارهای همکاری متقابل، مقرر شد پس از 
تصویب موارد ذیل، راهکارهای اجرایی شــدن مورد بررسی بیشتر قرار 

گیرد. 
همکاری با دانشکده هنرهای دراماتیك شهر مینسك در خصوص آموزش 
و تولید فیلم های خیلی کوتاه و انتشــار آن،فراخوان جشــنواره 100 در 
بین  دانشجویان و هنرمندان جوان بالروسی جهت تولید آثار 100 ثانیه 
ای همچنین همکاری مشترك در برگزاری کارگاه های آموزشی فیلم 100 
همزمان با برگزاری جشــنواره کوتاه مینسك از جمله مواردی است که در 

این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
 

صد در دور دست
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بلیــت فیلم های 100 ثانیــه ای به مدت یك مــاه از 7 بهمن تا 7 
اسفندماه توســط پردیس های سینمایی و برخی مراکز فرهنگی و 

سینماها در اختیار عالقمندان قرار می گیرد. 
علی قربانی، دبیر اجرایی جشنواره گفت : عالقمندان پس از خرید 
بلیت و تماشای فیلم در مراکز فرهنگی چون پردیس های آزادی، 
ملت، تماشــا، راگا، رازی، زندگی و ســینماهای ســپیده، استقالل، 
فردوســی، شــاهد، پیام و بهمن همچنین تاالر ایوان شــمس، می 
تواننــد از بلیت  فیلم های 100 ثانیه ای که در اختیارشــان قرار 

می گیرد، در ایام برگزاری جشنواره استفاده کنند. 
قربانــی در ادامه افزود: فیلم های راه یافته به نهمین جشــنواره 
بیــن المللی فیلم هــای 100 ثانیه ای و همچنیــن منتخبی از آثار 
ادوار گذشته این جشنواره طی روزهای 7 تا 9 اسفندماه در محل 

حوزه هنری و سینما آزادی اکران خواهند شد. 
اسامی راه یافتگان بخش سینمای ملی نهمین جشنواره بین المللی 

فیلم 100 ثانیه ای اعالم شد 
علــی قربانی دبیر اجرایی نهمین جشــنواره بین المللی فیلم 100 
ثانیه ای، عالوه بر اعالم اسامی آثار راه یافته به بخش رقابتی  این 
دوره از جشــنواره، نمایش آثار فوق را در  زمان ســئانس ها و در 

محل پردیس سینما آزادی اعالم کرد. 
 بر این اســاس در سئانس اول 31 فیلم از استان های« سمنان، 
کردســتان، تهــران، مرکزی، کرمانشــاه، قم، گلســتان، خراســان، 
بوشــهر، لرســتان، زنجــان، اردبیل، البــرز و یزد» بــه نمایش در 
خواهنــد آمد، در ســئانس دوم 30 فیلم  از اســتان های« البرز، 
قزوین، بوشهر، تهران، همدان، اصفهان، لرستان، زنجان، خراسان 
رضوی، قم، کرمان و چهارمحال و بختیاری» و در سئانس سوم نیز 
31 فیلم از اســتان های«اصفهان، همدان، تهران، البرز، لرستان، 
خراســان رضوی، فارس، آذربایجان شــرقی، کردســتان، زنجان و 

بوشهر» اکران خواهند شد. 

توزيع بليت فيلم هاى 100 ثانيه اى 
در كليه پرديس هاى سينمايى

هرآنچه که باید
درباره جشنواره فیلم 100 

دانسـت



على آقايى كارگردان «آخرين سيب باغبان» و انيميشن ساز 
برگزارى اين جشنواره بسيار خوب و تاثيرگذار است، زيرا كه يك روايت كوتاه با 

درنگ و تاثير باال به مخاطب منتقل مى شود.  
ــانى كه جشنواره فيلم 100 را برگزار مى كنند درخواست كرد  البته بايد از كس
اين جشنواره را به صورت مستمر و هر ساله برگزار كنند و وقفه اى در برگزارى 
آن نداشته باشند. اگر جشنواره دچار وقفه شود امكان دارد آرزوها و اميال خيلى 
از هنرمندان پايمال شود، اميدوارم كه جشنواره فيلم 100 روال منظم را داشته 

باشد. 
فيلم كوتاه مى تواند فكر و خالقيت را به كار گيرد و براى ساخت اين گونه فيلم 
ها بايد تمركز زيادى به خرج داد، اين باعث مى شود تا توجه به فيلم كوتاه بيشتر 
شود. فقط به فيلم هاى مركز بسنده نكنيم و به استان هاى محروم امكان ساخت فيلم بدهيم و به آنان توجه  داشته 

باشيم تا استعدادهاى آنان شكوفا شود.  

 كامران قدكچيان كارگردان فيلم «سوغات فرنگ» 
ــيار الزم و ضرورى است. فيلم  ــاختن فيلم كوتاه براى جامعه بس معتقدم كه س
ــود  ــت كه اگر حرف هاى خوبى در آن زده ش ــاه مانند قصه هاى كوتاه اس كوت
مطمئنا بسيار تاثيرگذار خواهد بود. برگزارى جشنواره به جوانان مستعد كه تازه 

ــدند كمكى خواهد بود تا راه خود را پيدا كنند. البته بايد  وارد اين عرصه ش
مكانى براى نمايش فيلم كوتاه درنظر گرفته شود. زيرا كه مكان و 

يا سالن براى نمايش عمومى فيلم كوتاه كم داريم.  
البته صدا و سيما بايد بخشى را در تلويزيون به نمايش 

فيلم كوتاه اختصاص دهد تا مخاطبان را جذب كند. 
ــت و ذهن خود را براى  وقتى كارگردانى تمام وق
ساخت فيلم كوتاه گذاشته است بايد براى ديده شدن فيلم اش موقعيت نمايش هم 
داشته باشد، تا انگيزه اى براى ساخت اثرهاى بعدى خود كسب كند.  براى رسيدن 
به ساخت فيلم بلند و حرفه اى بايد فيلم كوتاه بسازند، ساخت فيلم كوتاه گام اول 

است كه هر كسى مى تواند در اين زمينه خودش را امتحان كند.  
تنها به برگزارى جشنواره نبايد اكتفا كرد بلكه بايد مخاطب را به ديدن فيلم كوتاه 
ــته  عادت دهيم و بازخورد آن را در اجتماع ببينيم كه چه تاثيرى در جامعه داش

است و متوجه خواهيم شد كه ساخت فيلم كوتاه موثر و مفيد است. 
ــينمايى را با دستيارى  ــت. وى فعاليت س كامران قدكچيان متولد 1326 تهران اس
ــى توان به نگارش  ــرد. از ديگر فعاليت هاى او م ــال 1348 آغاز ك ــردان در س كارگ
نمايشنامه راديويى،تدوين، فيلمنامه نويسى، كارگردانى و ساخت آنونس و... اشاره كرد.  

 شادمهر راستين- نويسنده، كارگردان، 
منتقد و مدرس سينما 

ــته باشند  فيلم هايى كه ايده و خالقيت داش
ــه جذابند. فيلم بد هر  براى مخاطب هميش
ــت و فيلم  ــد بلند اس چقدر هم كه كوتاه باش

خوب هرچقدر بلند باشد كوتاه است.
ــينماى فيلم كوتاه به عنوان  وى با خواندن س
بخش تكميلى سينما، اظهار داشت: بحثى كه 
اكنون درمجامع سينمايى مطرح است اين است 
ــينما  ــنواره هاى فيلم هاى بلند در س كه جش
كاربرد خودشان را از دست داده اند. برعكس در حوزه فيلم كوتاه، مستند ، انيميشن 

و تجربى جشنواره ها پوياتر شده اند.
نكته ديگر اهميت داشتن برگزارى اين جشنواره ها به اندازه يك جشنواره بلند براى 
ــتر مخاطب اين رويداد جوانان  ــت.  بيش ــئوالن و برگزاركنندگان آن اس مديران، مس
هستند و تقريبا تمامى سينماگران مطرح امروز ما در يكى از اين جشنواره هاى فيلم 

جشنواره فیلم 100
از منظر کارشناسان
واهــل فــــن

كوتاه كار كرده اند و مورد قضاوت و داورى قرار گرفته اند، اما 
متاسفانه مسئولين عنايت الزم را نداشته اند. 

اكنون زمانيست كه سينماى ايران به اين بخش احتياج دارد 
ــتانى مى بينيم و  ــا تمام تمركز را در بخش فيلم بلند داس ام
ــوزه هايى مثل فيلم  ــتيم. در ح ــاهد هس عوارض آن را نيز ش
هاى 100 ثانيه اى، مستند و انيميشن كوتاه كه امكان نمايش 

عمومى و تلويزيونى خيلى محدود است جشنواره ها بهترين فضا 
براى نمايش، نقد و بررسى و ارزيابى آثار است.

ــن تعاريف آمده اند تا فيلم را براى مخاطب جذاب كنند، گاهى  اي
ــرگرمى است و بعضى اوقات با آگاهى. اما در يك  اين جذابيت با س

ــت، اينكه فيلم هايى كه ايده و خالقيت  نكته نمى توان ترديد داش
ــته باشند براى مخاطب هميشه جذابند. در اين مورد اين جمله  داش

ــت كه «فيلم بد هر چقدر هم كه كوتاه باشد بلند  راجر اورت كافى اس
است و فيلم خوب هرچقدر بلند باشد كوتاه است.» 

حتما بايد رسانه هاى تصويرى و مراكز فرهنگى  از اين فيلم هاى كوتاه  
DVD ها و پكيج هايى همراه با بروشورهاى خاصى تهيه كرده و در اختيار 

ــگاه ها و دانشجويان قرار دهند. اين اتفاق قبال در جشنواره هايى مثل  دانش
برلين امتحان شده و جواب گرفته است و به عنوان يك آزمون مثبت مى تواند 

اين تجربه مورد استفاده مسئوالن و برنامه ريزان سينمايى ما نيز قرار گيرد.

 عباس رافعى كارگردان فيلم « آزادراه» 
ــده اى كه تصور مى كنند فيلم كوتاه  برخالف ع

مقدمه اى براى ساخت فيلم داستانى بلند است، من 
اين موضوع را رد مى كنم و معتقدم كه فيلم كوتاه به 

تنهايى يك اثر هنرى كامل و مستقل است. هرگز فيلم 
كوتاه سكانس يا صحنه اى از فيلم بلند نيست، بلكه فيلم 

كوتاه شروع، درنگ و پايان بندى مستقل دارد. 
فيلم كوتاه مى تواند مضمون و محتواى يك فيلم بلند را در 

خودش لحاظ كند. اگر به اين فكر كنيم كه ساخت فيلم كوتاه 
ــتانى است، تصورى  ــاخت فيلم هاى بلند داس پله اى براى س

اشتباه است كه متاسفانه در بين بعضى از فيلمسازان اين طرز فكر وجود دارد. اين موضوع مانند اين 
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است كه بگوييم نوشتن داستان كوتاه مقدمه اى براى نويسنده است كه در آينده بتواند رمان چند جلدى بنويسد و 
اين توهين به داستان هاى كوتاه محسوب مى شود. در همه جا چه در ايران و چه در غرب فيلمسازان بزرگ پس از 

سال ها ساختن فيلم بلند به ساخت فيلم كوتاه مى پردازند.  
ــنده كنيم، زيرا كه اتفاق قابل توجهى بين  ــود فقط نبايد به نمايش فيلم ها بس ــنواره ها برگزار مى ش وقتى جش
ــى مفيد  ــى و برگزارى كارگاه هاى آموزش كارگردانان نخواهد افتاد. نمايش فيلم هاى كوتاه همراه با نقد و بررس
خواهد بود و مى تواند باعث رشد و ارتقاى فيلمسازان كوتاه شود.  معتقدم كه نشست هاى تخصصى در حواشى 

جشنواره در كنار نمايش فيلم ها؛ چه بسا از نمايش فيلم ها مهم تر خواهد بود.  

 اُرد عطارپور، مستندساز برگزيده سينما حقيقت 
جشنواره فيلم 100 از آنجايى كه محدوديت زمانى را در ذات خود 

دارد مى تواند باعث آشكار شدن خالقيت جوانان فيلمساز شود. 
ــد به شرط اينكه  فيلم  100 ثانيه اى مى تواند يك فيلم كامل باش
داستان فيلم استانداردهاى شروع مناسب، نقطه اوج و پايان بندى 

حساب شده را دارا باشد. 
ثمره فيلم سازى 100 ثانيه اى عالوه بر ايجاد نوآورى، تمرينى براى 
فيلمسازى بلند است، شيوه هاى جديد بيان داستان در زمان محدود 
ــم  و رعايت نقطه اوج مى انجامد كه  ــه  ايجاز ، حذف اضافات فيل ب
رعايت اين نكات باعث موفقيت فيلم در هر قالبى خواهد شد. فيلم 
ــد.  ــته باش ــه اى ضمن حفظ هويت هنرى خود مى تواند اصالت الزم را داش 100 ثاني
مقايسه اين فيلم با تيزر به نظرم چندان مقايسه صحيحى نيست. چون تيزر تبليغاتى 
در جهت اعالم و ارائه يك محصول يا خدمت ساخته مى شود و پيوستگى دراماتيك 

نداشته كه اين در جاى خود اشكالى هم ندارد. 
فرم و محتوا در پهنه هنرهاى نمايشى به يك اندازه مهم هستند و از آن مهمتر 

تناسب اين دو، رعايت ايجاز، نقطه اوج و حذف اضافات فيلم است. 

 اسـعد نقشبندى، دسـت اندركار 
ساخت مستندهاى سينمايى

فيلمسازان امروز ايده هاى خوبى دارند. 
عالوه بر اين ساختن فيلم مثل گذشته 
پيچيده و سخت نيست. در كنار اينها 
برپايى كارگاه هاى آموزشى و با حضور 
ــيار  ــز مى تواند بس ــاتيد مطرح ني اس

تاثيرگذار باشد. 
:در دنيايى كه همه چيز كوتاه و موجز 
شده و سعى مى كنيم در يك فرصت 
بسيار كوتاه پيام خود را برسانيم ، قالب 100 ثانيه قدرت مانور 

بسيار خوبى دارد.  
ــود، چون  قالب فيلم 100 ثانيه اى بايد جدى تر گرفته ش
جوانان بسيار از اين جشنواره استقبال مى كنند، برگزارى 
ــنواره حركت خوبى است و مهمترين اتفاق در  اين جش
ــه گونه اى كه در  ــت ب ــن ميان هم  ايده پردازى  اس اي
مدت 100 ثانيه  بتواند چراغى را در اذهان روشن كند.  
سازنده يك  اثر سينمايى حتما داراى يك ايده و فكرى 
ــر، موفق عمل كند،  ــت؛ اگر در بيان اين فك بوده اس
توانسته فيلم مورد توجهى توليد كند. اين قضيه فارغ 
ــت كه پيام اثر مورد پسند ما بوده يا خير،  از اين اس
همين كه پيام و درونمايه  فيلم به مخاطب درست 

منتقل شود ، فيلم موفق بوده است.  
فيلمسازان امروز ايده هاى خوبى دارند. عالوه 
بر اين ساختن فيلم مثل گذشته پيچيده 
ــت. در كنار اينها برپايى  ــخت نيس و س
كارگاه هاى آموزشى و با حضور اساتيد 
مطرح نيز مى تواند بسيار تاثيرگذار 

باشد. 
ــار فراخوانى مبنى بر ارائه  انتش
ــاخت از  امكانات و حمايت س
ــده  ــال ش 50 فيلم برتر ارس
ــاى برگزيده به  ــا ايده ه ي
ــب  ــاق مناس ــرم اتف نظ
ــت. اين روش   ترى  اس
ــر  به يك جريان  منج
سازى و حركت مثبت 
ــود.  ــازنده مى ش و س
ــنواره  جش ــزارى  برگ
هم به نوبه خود موثر 
است اما حركت هاى 

موضعى و موقت تاثير و نقش كمرنگى در ارتقاى فيلمسازى ايفا مى كنند. 
اسعد نقشبندى همكارى با منوچهر طياب در ساخت مستند هاى بلند 90 دقيقه اى چون زاگرس گاهواره تمدنى 

كهن ، البرز و ... را در كارنامه خود دارد.

 سعيد اسدى كارگردان فيلم «سيب سرخ حوا» 
ــايد بتوان گفت برگزارى جشنواره مى تواند براى جامعه فيلمسازى مفيد  ش
واقع شود، وقتى جايزه اى براى آن مد نظر قرار مى دهند، اما نوع نگاه داورى 
بايد با شرايط متفاوت و قابل توجه صورت بگيرد. نوع داورى آثار كارى سخت 

است كه دقت بااليى را مى طلبد. 
ــاد من هر هنرمندى كه مى  ــى نقطه آغاز هنرى دارد، به اعتق ــر كارگردان ه
خواهد در زمينه هنر كار كند و اثرى را خلق نمايد بايد از يك جايى كار خود 
را شروع كند و بعضى از كارگردانان با ساخت فيلم كوتاه شروع مى كنند.  

ــدم، شروع به ساخت فيلم بلند خود  ــگاه فارغ التحصيل ش وقتى كه از دانش
كردم و تا االن فيلم كوتاه نساخته ام. 

هر كارى سختى و مشكالت خودش را دارد، هم ساخت فيلم بلند همت خاص خودش را مى طلبد و هم فيلم 
كوتاه سختى هاى خودش را دارد. امكان دارد بعضى از كارگردانان، فيلم كوتاه خوبى بسازند اما قادر به ساخت 

فيلم بلند نباشند و عكس اين قضيه هم وجود دارد.  
 

 فرهاد توحيدى – فيلمنامه نويس -
مساله مهم در چينش هيئت داوران تناسب اين افراد با موضوع مورد داورى 
است.داشتن تخصص الزم از ديگر الزامات داوران است و در اينجا چون فيلم 
ــت شايد فيلمسازانى كه در حوزه فيلم كوتاه تمركز دارند  100 ثانيه اى اس

مناسب تر به نظر برسند. 
ضمن كوشش براى متخصص بودن داوران اين چينش به نحوى صورت مى 
ــينما، داورهاى  ــرد كه هم به لحاظ محتوايى و هم تكنيكى و صناعت س گي
ــدند. به هر حال گمان من اين  ــئوالن فرهنگى انتخاب مى ش مختلف و مس
است كه اين تركيب متنوع هيئت داورى، قضاوت همه جانبه ترى را فراهم 

مى سازد. 
هر اثر هنرى براى رساندن يك مضمون يا ابالغ يك درونمايه و پيام سازماندهى مى شود ، حتى اگر صاحب اثر 
ــته باشد. اين امر قول معروفى در ادبيات دراماتيك و نمايشى است كه نويسنده  اصرارى بر ارائه درونمايه نداش

درونمايه را انتخاب نمى كند بلكه اين درونمايه است كه نويسنده را انتخاب مى كند.  
هر كسى ظرف جانش با امورى پر شده كه بخواهد يا نخواهد در خدمت يك تِم است.  از اين جهت مضمون و 

پايان بندى در فيلم كوتاه اهميت زيادى دارد . 
ــد كه در ذهن ها بماند از اين زاويه  پايان بندى فيلم 100 ثانيه اى بايد از چنان انرژى و نيرويى برخوردار باش
است كه الزام در طراحى يك پايان بندى مناسب و ابالغ پيام به طريق ساختارى در يكديگر تنيده مى شود و 
بسيارى از فيلم ها هستند كه با ضربه نهايى به صورت  موثر به  ابالغ پيام مى پردازند و از اين جهت  شاخص 

هستند. 
به اين ترتيب در آثار كوتاه همه چيز در خدمت خلق مفهوم مركزى و انتقال پيام است و ساختار يك فيلم كوتاه 

حول اين قضيه شكل گرفته و پيش مى رود.  

محمدمعين صمدى - داور دوره هشتم جشنواره فيلم 100: 
انيماتورها به واسطه كار كردن با فريم و محدوديت هاى اجرايى، ارزش زمان را در آثار خود به خوبى درك كرده 

و بهترين استفاده را از محدوده زمانى شان در توليد اثر دارند. 
ويژگى خاص جشنواره 100 كه همه به آن اشاره مى كنند، روايت در يك زمان كوتاه است. بهترين استفاده از 
زمان يكى از بزرگترين مزيت هاى اين جشنواره است، همچنين يكى از ويژگى هاى ناب  فيلم هاى  100 ثانيه 

اى، اين است كه آثار ارائه شده مخصوص اين جشنواره ساخته مى شوند. 
ــنا مى شود. بنابراين توجه به  ــوى ديگر انيماتور از ابتدا و قبل از ثانيه و دقيقه با مفهومى به نام«فريم» آش از س
زمان به خوبى در كارهايش لحاظ مى شود. در آثارى كه من سال گذشته ديدم انيماتورهايى بودند كه داستان 

هايشان را به جا و بدون زوائد تعريف كرده بودند. 
از آنجا كه سال گذشته داور جشنواره بودم، آثار را و پيشرفت هايى كه اتفاق افتاده بود ديدم. اينكه چگونه سعى 
ــتان را تعريف كنند . اين استفاده مناسب از لحظات تصويرى قطعا در انيمشن  ــده بود در زمان كوتاهى داس ش
بيشتر به چشم مى آيد، چون در هنر پويانمايى به واسطه محدوديت هاى اجرايى ، زمان، ارزشى مضاعف مى يابد.

ــتم، مى بينم كه جشنواره 100 چه جوى را در انيميشن ايجاد كرده است.  ــن هس  از آنجا كه در فضاى انيميش
ــنواره، انگيزه پيدا كرده اند،  ــطه جوايز حمايتى و برگزارى مناسب جش ــيارى از جوانان هنرمند هم به واس بس

بنابران مى توان گفت در بخش انيميشن برگزارى جشنواره فيلم 100 موثر بوده است.  
كليت اين جشنواره خوب است به شرط اينكه تداوم آن حفظ شود. سال گذشته به واسطه فاصله يك ساله اى 
ــد و گمانه زنى هايى كه در مورد برگزارى آن پيش آورد، در انيماتورها براى  ــنواره ايجاد ش كه در برگزارى جش
ارسال اثر كمى سستى پديد آورد. اگر تداوم برگزارى جشنواره حفظ شود، تكليف هنرمندان انيماتور عالقمند 
به شركت در جشنواره مشخص مى شود، مى دانند كه اسفندماه جشنواره 100 برگزار مى شود و مهلت ارسال 
آثارش نيز دى ماه است. همچنين اگر بخش بين الملل در زمينه انيميشن فعال تر شود هم كيفيت كارها باالتر 

مى رود و هم يك اتفاق آموزشى خوب رخ خواهد داد.
مالك هاى يك انيميشن موفق 100 ثانيه اى در مرحله اول روايت است. معيار خود من براى داورى اين بود كه 
روايت به طور كامل انجام شود. مرحله دوم تكنيكى است كه به كار گرفته شده و جذابيت داشته باشد و سومى 

هماهنگى روايت و فرم كار است، اينكه همه اينها در كنار هم چه تصويرى ايجاد مى كند. 
ــفانه جشنواره هايى كه بخش انيميشن داشته باشند كم هستند و به صورت مشخص تنها يك دوساالنه  متاس
ــن دارند خيلى كم مى  ــنواره هايى مثل فجر و فيلم كوتاه با وجود اينكه بخش انيميش پويانمايى داريم. اما جش
ــنواره هاى سينمايى تعبيه شده  ــجويى هم در برخى جش توانند انگيزه ايجاد كنند. بخش هاى پايان نامه دانش

است كه آثار اين بخش زمان هاى طوالنى دارند.



ــاز و كارگردان  حميد مهدوى نصر مستندس
ــاه "بابا زهرا" در  ــتند كوت خرم آبادى كه با مس
نهمين دوره جشنواره فيلم هاى 100 ثانيه اى 

ــور دارد: ــرى حض ــوزه هن ح
ــيد نورخدا  ــتند درباره زندگى "س  اين مس
موسوى منفرد" جانباز 100 درصد خرم آبادى 
ــال قبل در درگيرى با گروهك  ــت كه 4س اس

ــت. ريگى به درجه جانبازى نائل آمده اس
ــوى منفرد  ــى كه موس ــت :  از زمان وى گف
جانباز شد همراه او و خانواده اش بوده ام و اين 
ــتند نيز حاصل يك روز حضور در خانه اين  مس
ــت و از دل 12 ساعت فيلمبردارى ،  جانباز اس

ــت. ــده اس اين اثر 100 ثانيه اى تهيه ش
 مهدوى نصر با تاكيد بر لزوم توجه به سبك 
ــالمى، گفت: كبرى  ــواده ايرانى اس زندگى خان
ــر "سيد نورخدا" مى تواند الگوى  حافظى همس
ــابقه 10 ساله معلمى  ــد، او با س زن ايرانى باش
ــرش مانند  اش كار خود را رها كرده و از همس
ــتارى و مراقبت مى كند. زهرا  يك كودك پرس
سادات نيز دختر خردسال اين جانباز است كه 

ــتند نقش ويژه اى دارد. در اين مس
ــاره به اين كه  ــينما با اش ــن كارگردان س  اي
ــتند هاى زيادى از زندگى اين جانباز 100  مس
درصد ساخته شده است، گفت: سعى داشته ايم 
از زاويه اى متفاوت به زندگى اين جانباز بنگريم. 
ــه اى مى توان  ــر 100 ثاني ــن در يك اث همچني
نكاتى را به مخاطب منتقل كرد كه شايد در يك 

مستند بلند اين پيام ها منتقل نشود.
 مهدوى گفت: من با خانواده هاى جانبازان 
ــگ  ــوده ام و دوران جن ــاط ب ــهدا در ارتب و ش
ــده ام و وقتى  ــرده ام و دي ــى را درك ك تحميل
شرايط حال حاضر جامعه و مشكالتى كه براى 
ــود دارد را مى  ــواده هاى ايرانى وج برخى خان
ــش از پيش به  ــى آيد بايد بي ــم به نظرم م بين
ــالمى توجه كنيم و الگوهاى  خانواده ايرانى اس

ــب را معرفى كنيم. مناس
ــنواره بين  ــه نهمين جش ــت ك ــى اس  گفتن
ــفندماه در  ــا 9 اس ــم100 از 7 ت ــى فيل الملل
ــران و همزمان در  ــينما آزادى ته ــس س پردي
ــد.  همچنين  ــتان ديگر اكران خواهد ش 10 اس
ــابقه  در كنار نمايش آثار راه يافته به بخش مس
ــينماى «كوتاه كوتاه»  ــنواره، مرورى بر س جش
ژاپن و سينماى خيلى كوتاه دانمارك با عنوان 
فيلم خيلى كوتاه 60 ثانيه اى صورت مى گيرد.

ــن  ــور كارگردان انيميش ــفيعى پ ــاره ش س
ــت و جهان  ــت » گفت: مقاوم «دختر و درخ
ــن بود كه  ــارى از جنگ موضوع اين انيميش ع
با تكنيك دو بعدى كامپيوترى در مدت زمان 

110 ثانيه ساخته شده است.
ــابقه 10 ساله فعاليت   وى با بيان اينكه س
ــن را دارد، افزود: اولين فيلم  در زمينه انيميش
ــردان براى  ــود را به عنوان كارگ ــه اى خ حرف
ــتقل  ــگاه خود به صورت مس ــان نامه دانش پاي

ساختم.
ــفيعى پور در پاسخ به اين سوال كه چرا   ش
ــا فيلم هاى بلند  ــم هاى كوتاه در قياس ب فيل
ــت: كانال  ــوند، بيان داش جدى گرفته نمى ش
ــش فيلم هاى  ــى را به پخ ــاى جهانى بخش ه
ــاص مى دهند   ــه اى يا كوتاه اختص 100 ثاني
ــور ما لحاظ  ــى كه اين مورد در كش در صورت
نمى شود. من به عنوان كارگردان سازنده فيلم 
ــتم مخاطب اثرم را ببيند و  كوتاه عالقمند هس

نظر خود را ارائه دهد.
ــان كرد: انيميشن   اين كارگردان خاطر نش
ــى در صدا و  كوتاه به دليل وجود چنين بخش
ــت اما با اين حال  ــيما با مخاطب روبرو اس س
ــنواره فيلم فجر بخش كوتاه انيميشن  در جش
ــد كه آن نيز با اعتراض فراوانى روبرو  حذف ش

گرديد اما مى بينيم كه اتفاقى رخ نداد. 
ــر و درخت»،  ــن «دخت ــردان انيميش كارگ
ــدن كار  ــنواره فيلم 100 را باعث ديده ش جش
هنرمندان دانست و گفت: اگر مانند جشنواره 
ــنواره اين  ــزارى 10 جش ــرايط برگ 100 ، ش
ــراى حضور  ــيل ب ــد باز هم پتانس چنينى باش
ــنواره باعث  ــود دارد. اين جش ــدان وج هنرمن

ايجاد انگيزه به هنرمندان تازه كار مى شود.
ــاى 100 ثانيه اى  ــم ه ــنواره فيل  وى جش
ــى كرد و گفت:  ــارى از نكات منفى معرف را ع
ــنواره بايد هر سال برگزار شود و خال  اين جش
ــد براى اين  ــال در ميان نباي برگزارى يك س

رقابت وجود داشته باشد.

ــاره به اينكه  ــاز،با اش رضا دريانوش، مستندس
برگزارى جشنواره فيلم كوتاه نياز سينماى بدنه 
امروز است، توضيح داد: به دليل اينكه اين نوع از 
سينما يك سينماى كم هزينه است و از آنجا كه 
بر اساس سودآورى طراحى نمى شود موضوعات 
ــينما به كار  ــه در اين نوع س ــك هايى ك و تكني

گرفته مى شود خيلى خالقانه است.  
وى در ادامه افزود: چون سينماى بلند امكان 
تجربه كردن را در اختيار سينماگر قرار نمى دهد 
ــده يا با ساخت فيلم  ــب ش اين تجربه هاى كس
ــت مى آيد  ــاه و يا ديدن اين فليم ها به دس كوت
ــاز  و بنابراين در توليد فيلم بلند به كمك فيلمس

خواهد آمد. 
ــاى فيلم كوتاه با  ــوش با بيان اينكه دني دريان
ــت، اظهار داشت:  ــيار متفاوت اس فيلم بلند بس
ــد دوقالب متفاوت  ــازى فيلم كوتاه و بلن فيلمس
است مثل تفاوت داستان كوتاه و بلند كه هريك 
ــد. در فيلمنامه  ــاى خاصى مى طلبن تكنيك ه
ــى و جذب مخاطب هر يك از اين دو قالب  نويس

داراى ارزشى منحصر به فرد هستند. 
ــى را از ويژگى هاى يك فيلم  وى گزيده گوي
ــدر كوتاه تر،  ــد و تاكيد كرد: هرچق ــق خوان موف
موجز تر و دقيق تر در يك فيلم سخن گفته شود 
ــود. همچنين بايد بتواند  بيشتر پسنديده مى ش
ــتان  تاثير بصرى الزم را بر بيننده بگذارد و داس
ــته باشد كه مخاطب فهيم  پردازى متفاوتى داش
اين نوع سينما را راضى كند چون سينماى كوتاه 
بر خالف سينماى بلند مخاطب عام و گسترده اى 

ندارد.  
سازنده مستند «درد مشترك» با بيان اينكه 
فيلمسازهاى فيلم كوتاه، ايده هاى هنرى خاصى 
ــيع نيست،  را دنبال مى كنند كه همه گير و وس
ــت به معناى  ــزود: «آماتور» واژه اى يونانى اس اف
عشق ورزيدن؛ بنابراين آماتور بودن دليل نابلدى 
ــق ورزى و كاربلدى خاصى مى  نيست بلكه عش
ــه برنده خود مى  ــه گزيده گويى را برگ طلبد ك
ــا دوران  ــازان كه ت ــيارى فيلمس ــد، مثل بس كن
كهنسالى هم ساخت فيلم كوتاه را رها نكرده اند. 

محمد على بهنام پويا درباره موضوع و تكنيك 
به كار گرفته شده در انيميشن «زمين» گفت: اين 
اثر با موضوع محيط زيست و با استفاده از تكنيك 
فول 3D در مدت زمان چهار ماه ساخته شده است.

ــن «زمين»  ــاخت انيميش ــاره به ايده س وى با اش
ــى آن از  ــت و آلودگ ــئله محيط زيس ــزود: مس اف
ــه جاى  ــت ك ــور اس ــث مهم و داغ در كش مباح
ــود و  ــاس مى ش ــراى پرداختن به آن احس كار ب
ــگاه كرديم. ــه اين موضوع ن ــنى طنز ب ما با چاش

ــر  ــى خاط ــه شناس ــانس جامع ــوق ليس ــن ف اي
ــراى  ب ــده  ش ــرف  ص ــه  بودج ــرد:  ك ــان  نش
ــت. اس ــوده  ب ــال  ري ــون  ميلي  90 كار  ــن  اي

بهنام پويا اضافه كرد: زمان براى رساندن مفهوم از 
ــت و فيلم هاى 100  اهميت زيادى برخوردار نيس
ثانيه اى هم در مدت محدود مى توانند پيام خود را 
منتقل كنند. گاهى يك كاريكاتور مى تواند مفهوم 
خود را بهتر از فيلم سينمايى به مخاطب انتقال دهد.

اين انيميشن ساز جشنواره فيلم 100 را جشنواره اى 
ايده پرور دانست و بيان داشت: اين جشنواره يكى 
ــكان ايده  ــت كه ام ــنواره هايى اس از معدود جش
ــردان مى  ــد و از اين طريق كارگ ــى ده ــازى م س
ــرح نمايد. ــود را در قالب اثر مط ــداف خ تواند اه

يادآور مى شود نهمين جشنواره بين المللى فيلم 
ــفندماه در پرديس  هاى 100 ثانيه اى از 7 تا 9 اس
ــتان كشور  ــينما آزادى ، حوزه هنرى و 10 اس س

برگزار مى شود..

 
ــدان كارگردان  ــا خردمن ــد رض ــيد محم س
ــنواره فيلم 100  ــن "پدر" گفت: در جش انيميش
ــردم كه يكى از اين  ــركت ك ثانيه اى با 4 اثر ش
ــتادگى  ــت كه در آن ايس ــن پدر اس آثار انيميش
ــان حوادث به  ــت يك پدر در برابر طوف و مقاوم

نمايش در آمده است. 
ــوال كه آيا كارگردان  ــخ به اين س وى در پاس
ــم كوتاه ايده خود را به  ــك اثر مى تواند در فيل ي
ــرد: فيلم 100  ــان كند تصريح ك ــور كامل بي ط
ــه اى در فرم و محتوا فرقى با فيلم بلند نمى  ثاني
ــروع و پايانى است  كند؛ فيلم كوتاه نيز داراى ش
ــت كه با  و تنها تفاوت آن با فيلم بلند در اين اس

ايجاز به شخصيت ها و داستان مى پردازد. 
ــات در فيلم 100  ــزود: اطالع ــدان اف خردمن
ثانيه اى به صورت فشرده ارائه مى شود و كيفيت 

كار به مديريت زمان بستگى دارد. 
ــه فيلم كوتاه  ــاره به اينكه امروزه ب وى با اش
بهاى بيشترى نسبت به گذشته مى دهند افزود: 
ــبت به فيلم كوتاه وجود  امروزه درك بهترى نس
ــن ادراك جايگاه خود را  ــطه همي دارد و به واس

پيدا كرده است. 
ــنواره فيلم 100 ثانيه اى را فرصتى  وى جش
ــب براى ارزيابى استعدادها دانست و گفت:  مناس
ــانى كه فكر مى  ــنواره فرصتى است تا كس جش
كنند داراى استعداد بالقوه در زمينه فيلم سازى 
ــتند خود را ارزيابى كنند و براى كسانى كه  هس
فكر مى كنند عرصه اى براى بروز نيست بهانه اى 

وجود ندارد. 
ــود نهمين جشنواره بين المللى  يادآور مى ش
ــفندماه در  فيلم هاى 100 ثانيه اى از 7 تا 9 اس
پرديس سينما آزادى ، حوزه هنرى و 10 استان 

كشور برگزار مى شود.

ــت كه  ــر فريد :  فيلم كوتاه نتيجه يك آن اس امي
ــد، عمدتا فيلم هاى  در همان لحظه به كمال مى رس
ــاهده مى كنيم فيلم  كوتاهى كه در بعضى مواقع مش
كوتاه نيستند، در اصل فيلم داستانى بلند هستند كه 

مدت زمان آنها كوتاه شده است.  
ــاز در ادامه با اشاره به موقعيت زمانى و  اين فيلمس
مكانى فيل م هاى كوتاه تصريح كرد: فيلم كوتاه در يك 
موقعيت زمانى و مكانى در لحظه به وجود مى آيد؛ كه 
در همان لحظه به كمال مى رسد. فيلم كوتاه با تكيه 
بر اين عنصر مى تواند تاثير شگرفى بر مخاطب بگذارد 
و لحظه به كمال رسيدن فيلم هاى كوتاه تلنگر بنيادى 

به مخاطب منتقل مى كند.  
ــاره به ساخت فيلم هاى كوتاه در جهان  فريد با اش

ــم هاى كوتاه در زمان  ــار كرد: معموال در دنيا فيل اظه
ــاخته مى شود. اما در كشور ما بيشتر  6 تا 7 دقيقه س
فيلم هاى كوتاه فشرده شده اند يا فيلم هاى داستانى 
هستند كه مى خواهند هدف و موضوع فيلم را خيلى 
كوتاه بيان كنند كه اين حركت درستى نيست، زيرا با 
اين كار هيچ آنى پديد نمى آيد بلكه فيلم داستانى بلند 

را به فيلم كوتاه تبديل كرده اند. 
وى در ادامه افزود: ساخت فيلم كوتاه بسيار سخت 
ــا است به همين علت كمتر فيلمسازى  و طاقت فرس
ــراغ داريم كه به ساخت فيلم كوتاه بپردازد، البته  را س
ــكوى پرش  بعضى از كارگردانان اين مديوم را براى س
ــاخت فيلم داستانى انتخاب مى كنند تا به  خود در س

موفقيت برسند. 
ــد با اعتقاد به اينكه فيلم كوتاه محصول مينى  فري
ــت: اينكه بگويند فيلم هاى  ــت، در ادامه گف مال نيس

كوتاه محصول مينى مال است، اينگونه نيست مى توانم 
بگويم فيلم كوتاه نتيجه درنگ و آن است كه در درنگ 
هدف به كمال مى رسد، البته دشوارى آن هم از همين 
نقطه آغاز مى شود كه درنگ را چگونه به تصوير بكشند 

تا تاثير گذاشته و هدف را به مخاطب القا كند.  
وى در خصوص برگزارى نهمين جشنواره بين المللى 
فيلم هاى 100 ثانيه اى گفت: نفس برگزارى جشنواره 
ــت و فضاى مناسبى را براى عالقه مندان در  خوب اس
اين حوزه ايجاد مى كند تا هدف خود در زمينه ساخت 
فيلم كوتاه را دنبال كنند. اما جشنواره ها بايد راهكارى 
ــند تا كارگردانان را در اين حوزه  ــبى داشته باش مناس

هدايت كنند. 
اين فيلمساز در ادامه تصريح كرد: جشنواره ها بايد 
كارى كنند كه بازار اين نوع فيلم ها گسترش پيدا كند 

و در شكوفايى و پيشرفت آن تالش داشته باشند.

صاحبان آثار
مقاومت و جهان عارى از جنگ

اين گونه دشوار

درد مشترك

زمين،محيط زيست و ...انيميشنجانباز خرم آبادى در مقابل گروهك ريگى

ايستادگى و مقاومت يك پدر در برابر طوفان



 THE RELATIONSHIP OF
LONG TO SHORT FILM
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Economy in short film
 The professional second meeting short film
 had been disposed, for the sake of setting
 international ninth festival of films in 100
seconds.
 Naghi Neamatee declared to factors and
 reasons tendency in film- makers for making
long film.
 He also said to have wide culctural program
for making short film is necessary.
 Neamaty said: adding capital to cinema must
be according to merit people in all aspeets.
 He believed that, if government is is

 sympathy to cinema, it will prevent of wrong
capitalization in cinema.
 Responsibles, in Haly-wood, allocate larye
 budjet for making film. Professional directors
use them which are reliable.
 On behalf of, it can attraet the best anelikd
 other countries. This film makers policy
 in management of cinema is according to
 participate of minimum 20 Percent for cinema.
 This participation is useful cinema, so directors
 and other factors in making film try to prepare
a good high quality and standard film.
 Film- maker doesn’t mind to relation ship
 between film and vidwer when the profit is
 important in produeing. If he makes his works

 with personal capital or government capital, he
 won’t sell them, so e will omit of business and
meritorious people countinue this way.

To be seen short film
 Neamaty explained that making different short
 films mustn’t lead to making long story and
long film.
 I mean, it mustn’t cause that he changes his
 way He said: I have a friend who is made
 more than 35 short films, I told him why
 don’t you make long film? He answered: I
 enjoy of making short film. In fact he is an



 defined long story. In my opinion, short film
 always changes from one figure to the other.
 Short film naturally is experimental. Addressee
 short film is more serious, taskmaster than
addressee cinema.
 It’s meaning – less if we think it will be made
 for common People in cinema. We don’t have
 many situation to how short film, except in
festival.
 To me idea, it can happen some essential event:
 one special sonces (part) is appropriated to
 how these kind of film, of course not always,
just sometimes like other countries.
 These films attract student and interested
 people and also it can produce income. We
 don’t expeet entertain ing to be family. This
film is fond of the youth.
 Another event is that chanels TV which are
cultural to show short film orderly.
 For instance, one box of short film is shown
 during one hour including 3 short films. This
 is a Place for fonder of short film. If TV’s
 responsibles pay for short film it can be a
 motivation for film – makers at least their films
broadcast on TV and they are known.

 
MiNo Farshchi
 She states that: we don’t have a good film –
 maker which makes short film. She defines:
 short film can’t be defines as a personal
 opinion. There is a matter if we want to
 compare short film with poem, it is like to
difference betweem Dobeytee and Eleyiae.
 It’s an effect which film – maker can
 speak a lot in short time. It’s a hard – task
 to make short film. If somebody can do
 it, he not only dominate in techniques
 of making film but also he is a skillful
storyteller.
 Just as he can do his work immediately
 and reach to his target. Of course it
doesn’t happen for every one.
 Those who make long film because
 of expressing contexts. They
 aren’t alike short film makers.
 These are two seprate forms.
 One Poet tells Elegiac and
 other Poet tells Dobeytee. We
 can’t say Babatahers Poems are
more valuable Than the ones.
 Effect’s creator must transfer his speech to
others. If he can do it in short time, it is artfully.
In fact, making long film is not preferential.
 Long film and short film are 2 different
 kinds. When we get acquainted with long
 film compass, we use 3 known screens. It’s
 a recorded classic model: beginning-quarrel
 ending. These 3 screens aren’t used in short
 film. There is no introduction and presentation.
 It tries to speak in brief. Any way this
abbreviation mustn’t be destroyed.
 It speaks short and less but complete. To me
 idea if a film-maker is professional in making
this kind of film, he has done hard task.

Enseyeh shah hossinee
 Film 100 seconds ha direct
 cinema and film 100 festival
 can be impressive for youth. It
 can encourage them to produce
 high quality film. Making short
 film doesn’t impress of financial
 problems and productive
 problems in short time. It is
 clear that having productive
 permission for short film can
 be influenced in film-makers
 progress. Any way, now these
 different festivals are impressive
 for film makers. Among them
 film 100 festival is one. There is
 a multi-motivation for common
 people to produce and progress
 theses Film At first we can create
 asuitable place for Ekran film
 separately, before showing long
 film in cinema. Short film’s are
 shown. In my idea, every matter
 which is related to human –
 creation and existence is good for
making a short film 100 seconds.
 The most important characteristic
 is to send message to addressee in

 short time.
 I think artistic

 responsible have
 chosen a good

elgan for this part.
 Whatever depends on

 moral is useful for society and it’s a positive
act.
 In my opinion, this kind of short film can be
 us a short poem or like a proverb or part of a
 roman long story, which totally seprated of
whole story.
It’s more impressive on addressee.

Chista yasreby
 Economy
in short film

 This festival is done by
 who they are familier
 to this area festival
 young film – makers are
important.
 A festival can be
 successful when all
 factors union to each
 other during whole year.
 As a result we will have a
reliable and valid festival.
 Secretariate is inseparable
part from festival.

 Short film is a very
 important section for
responsibles.

 All problems which young
 film makers encounter them

 film- makers who make short
film experience it too.

 There is a diffence because film
 is defined as an art industry and
 involved expense. So the youth
 encounter with difficulties. Many
 factors must union together to
 be reached to destination. If they
 aren’t supported financially by
 organizations and governmental
 units as a result, good items will
be wasted.
 Without backing and without
 helping finance and eeonomy this
 is a bad event which has a bad
effect.
 For example: film – maker uses
 one location instead of five
 locations to decrease his expense
 or for example in scattering light
 and film taking and selecting
 actor and actress too. There fore
film doesn’t have good quality.
 Foreigner good films have
 been included high expenses.
 Sometimes expenditure of short
 film is equal along film. Many
 foreigner document films inchude
 expenditures as a cinematic film.
But they have lots of addressee.
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amateur film- maker.
 Amateur not mean a naive person, it means
 love to an art. They enjoy of Their actions.
 Sometimes some of film-makers like Abbas
 kiy Rostamy makes short film. He said:
 There is no proper facilities to access this
 kind of film. For example, in Tehran with 12
 million people, there is no even one hall to
show short film.

The third meeting:
 The professional third meeting of cinematic
 is set by means of setting up ninth
 international festival. This time calture
 managers in mass media and prominent
cinema are the host.
 In this festival, the main axis is contant
slogan, it is moral cinema.
 Esphandyary, who is writer, director and
 producer and manager of cultural foundation
 in farabe cinema and TV says a narration of
 prophet in related to prophet’s message for
executing moral respects.
 He said: moral, as a mainfactor, is better
than all other aspects.
 It is said that kindness and good humoured of
prophet caused many people to be moslem.
 In fact, content of moral has been mixed
with content of religion.
 Of course some people have declared
religion cinema is the same moral cinema.
 In the second discussion, has been said:
 moral means moderation in all affairs. This
interpretation is like Arasto’s belief.
 He believes that the elegon of eleventh
govern is based on hope and plan.
 So we can gain good result in art and cultural
field.
 Esphandiyary believes not to tell lie is one of
 moral principles. He also said: according to
 narrations which is remained from prophets;
telling lie is the key of all evils.
 Thereofore a film-maker follow truthfulness
and sincervity, so it will be more effective.
 What’s up in ninth cycle festival of film
100?

 Two steps to 100
 Ninth period of festival film 100 started very
 quickly as if it were yesterday which the first
art festival is observed in karaje.
 It was very simple and frank without any
claim.
 It moved very slowly, so it’s name was
familier among valid festival of short films.
 You certainly remember prosperity in
 first period of festival. By the way, these
 prosperities and receptions on behalf of
 film makers and the youth was caused to be
 observed art festival film in 100 seconds in
larger dimensions with high quality.
Now the festival is compeleted.
 We should know “what does happen in
ninth festival?”

Film-maker’s enthusiasm
 When eighth festival was finished immediately,
activities for next period began.
 But because of some reasons ninth
 period wasn’t observed last year, so it
postponed to this year. Again, young film-
 makers are persuaded, so when summon
 was published, they sent their works to
 festival, but in this period we have some
extra portions.

 “Only and only 100
second”
 Despite eight cyeles has been passed, many
people still don’t know, what it is.
Is it different with publicity teasers?
 Is it similar to melody? Is it part of a long
film? I want to define film 100 seconds.
 100 film is a film, not a publicity teaser, nor a
 melody nor part of a long film. Time of that
 film is totally 100 seconds from beginning
up to end.
 It can be a document story. If we can count
 different usages for film industry and
 cinema industry, they transfer emotions and
informations and messages.
Thus, in seems, short film is like this.
 Perhaps, it’s better we compare it with
 teaser, but for promoting of people’s culture
 this medium can be suitable not only for
cinema but also for TV.

Brevity and creativity
 What factors are impressive in 100 film
seconds?
 Why this kind of film is important for
festival?
Why just 100 seconds films?
Why not more than that?
 Brevity and creativity are two factors which
cause this film to be paid attention.
 Devices for transferring information have
 been improved in recent world. So we can
 access them easily. Film 100 can be a new
 medium for creating and construeting.
 Mobil – T.V s-internet…. On the whole
these facilities can show these films.
 Television can be used as a shortcut and
cinema can be used as Pre – performance.
 In natural, location doesn’t have much
 impression in structure of film. For example,
 film 100 seconds which is Prepared to be
 showed in civic Television. Must transfer
 it’s message without using of sound and
music.
 On the whole this film i new and novel. It
 is very effectual in modern world. It can
 be amused addressee who is impatient. In
 addition he can enjoy of pictures beside
transferring information.

3 main Parts
 This cycle of festival has 3 main Parts by
 means of moral cinema. International
cinema and Perspeetive Part 1404.
 Participant have Participated in 3 Parts:
 documentary – story and animation. I want
to explain about different Part in festival.

New gathering in cinema
 This film is one of the new gathering which
 is very effective in Propagating works and
exploring talents.
 In moral cinema it is tried to be praised for
 artists who have main role in expressing Iran
cinema with moral and humanity contents.
We hope it will countinue.

“Artist’s different view”
 The document Perspective 20 years in all as
pects explains Iran’s condition in 1404.
 These goals are in 4 sections: Pathology
 situations view of desired situations
Problems and obstacles.
 These methods can be considered in art
field.
 In fact, every Participant believes his
 activities in contexts and meanings and
 purposes are Perspective document so his
 opinion I clear and obvious in art effect. This
understanding I different of artist’s view.
 The examination of short film 100 festival
 and Problems in making short film from
expert’s view is like short Poem.
 Short film always has been known as a
 kind effective film makering and nobody
 can conceal This influence. But short film
always is in obsolete and it wasn’t okey.
 But in recent last years, short film makers
 were encouraged by observing different
 festivals in short film. Watching these films
I very motivating.
 Any way, there are some vacancy which
 need to be Pathology. Now we inspect
 Problems short film makering, Then experts
explain about them.

Farzad Motmen
 Some simple suggestions for progressing
short film
 He says: short film is a film which proceeds
 to a moment. It should be full of kinks and
 twists. It makes us surprised. Short film
 usually is hared by zhaner. Zhaner film need
 Personification. Essentially they are story
 – line, but short film can’t be Personalize
 because of short time. It can’t be showed and
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