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فيلم  100؛ طليعه اميد 
در سينمايى متفاوت

داوران چگونه آثار 100 را 
قضاوت كردند؟

ايده هاى 100 ثانيه اى  
 كارگاه آموزشى ايده تا توليد وحيد واحد در جشنواره فيلم 100 ثانيه اى برگزار شد

نشست تخصصى ارائه،توسعه و توليد با حضور وحيد واحد كارگردان هنرى و مدير جشنواره فيلم 
ــينه وست استراليا در نخستين روز برگزارى نهمين جشنواره بين المللى فيلم هاى 100 ثانيه اى در سينما  س

آزادى برگزار شد.

 نمايش در جشنواره
ــازان آثار كوتاه در عرصه هاى جهانى گفت و افزود: پيش از  ــرايط حضور فيلمس  وحيد واحد از ش
آن كه فيلم سازان فيلمنامه اثر خود را بنويسند بايد به اين مساله توجه كنند كه اثرشان را در كدام جشنواره 

مى خواهند ارائه دهند.

شرايط حضور در جشنواره ها
وى در ادامه افزود: بيشتر فيلمسازانى كه براى جشنواره ها هاى خارجى فيلم هاى شان را مى فرستند 
به قوانين و شرايط حضور فيلم در آن توجه ندارند و وقتى مى بينند جشنواره فيلم كوتاه است هر اثرى با هر 

موضوعى و هر زمانى براى جشنواره مى فرستند.

ضرورت رعايت مقررات
واحد خاطرنشان كرد: در جشنواره هاى خارجى حتى سن افراد نيز براى شان بسيار اهميت دارد. 
به طور مثال، در جشنواره اى كه براى بزرگساالن است كودكان اجازه ورود ندارند و همچنين آثارى كه براى 

بزرگساالن نوشته و كارگردانى شده است در جشنواره كودك راه پيدا نمى كند.

سياست هاى جشنواره ثابت نيست
اين فيلمساز ايرانى مقيم استراليا درباره سياست هاى جشنواره هاى خارجى نيز گفت: سياست هاى 
جشنواره ها ثابت نيست و هر سال با سال گذشته متفاوت است. به طور مثال، زمانى كه جعفر پناهى در ايران 

ممنوع الكار شده بود آثارش در كشورهاى خارجى رونق زيادى داشت.

ايده هاى 100 ثانيه اى
وى در ادامه افزود: در بسيارى از جشنواره هاى خارجى براى ورود آثار پول ورودى هم مى گيرند 

البته پولى كه مى گيرند بيشتر هزينه خود جشنواره اى كه برگزار مى كنند، مى شود.
واحد خاطرنشان كرد: نكته بسيار مهم و خوب جشنواره فيلم 100 ثانيه اى اين است كه فيلمسازان ايده شان را 

در 100 ثانيه يعنى كوتاه ترين زمان ممكن مى گويند.

بازار نه چندان خوب فيلم كوتاه
مدير جشنواره فيلم سينه وست استراليا همچنين گفت: متاسفانه فيلم كوتاه در هيچ كجاى دنيا 

بازار خوبى ندارد و تنها سكوى پرتابى براى ورود به فيلم هاى بلند مدت است.
وى با بيان اينكه اگر پخش كننده فيلم هايتان خودتان باشيد خيلى بهتر است، افزود: در ايران انجمن سينماى 
ــينماى مستند و تجربى زمانيكه خودشان تهيه كننده باشند اجازه نمى دهند تا  ــترش س جوانان و مركز گس
فيلمسازان فيلم هايشان را به هر جشنواره اى بفرستند بنابراين بهتر است همه كارهاى مربوط به فيلمتان را 

خودتان انجام دهيد.

دعوت از فيلم ها براى حضور در استراليا
واحد همچنين خاطرنشان كرد: در دنيا تنها فرانسه، آلمان، انگليس و استراليا هستند كه فيلم كوتاه 

مى خرند. كه خريد آن ها از دقيقه اى 350 دالر شروع مى شود و به قيمت هاى باالترى مى رسد.
وى همچنين گفت: من تا 2 روز ديگر در ايران هستم دوستانى كه فيلم دارند مى توانند فيلمشان را به من براى 

حضور در جشنواره هاى استراليا بدهند.

آغاز روز دوم
جشنواره فيلم 100 ثانيه اى صبح امروز در اولين سانس خود ميزبان فيلم هاى 100 ثانيه اى كودك و نوجوان 
در سالن شهر قصه سينما آزادى، فيلم هاى بخش غير رقابتى در سالن شهر هفتم سينما آزادى ، فيلم هاى 

بخش مسابقه  در سالن شهر هفتم و مسابقه بخش بين الملل در سالن شهر فرنگ سينما آزادى بود.

استقبال از بخش كودك و نوجوان
در اين سانس بخش كودك و نوجوان با استقبال بسيار زيادى همراه بود تا آنجا كه عده زيادى از عالقمندان 
ــانس دوم جشنواره  كه از ساعت 13:00 آغاز شد و تا ساعت 14:30 ادامه  ــته بودند. س برروى زمين هم نشس
داشت اختصاص به فيلم هاى فيلم هاى برگزيدگان دوره هاى گدشته در سالن شهر قصه ، بخش رقابتى كه در 
سالن شهر هفتم ، بخش مسابقه ملى در سالن شهر هنر ومرورى بر سينماى كوتاه ژاپن بود كه از فيلمسازان 
حرفه اى بخش فيلم هاى كوتاه ژاپن در اين جشنواره حضور داشتند ضمن اينكه ژاپنى ها استقبال بسيار خوبى 

از اين جشنواره داشتند و به ايران آمده بودند.

مراودات بين سينماى ايران و ژاپن
گفتنى است در طى سال هاى گذشته فيلمسازان ژاپنى مراودات خوبى با سينماى ايران داشتند و خوشبختانه اين 
تبادل فرهنگى بين سينماى دو كشور همچنين فعاليت هاى فرهنگى ديگر همچنان ادامه دارد. سانس سوم جشنواره 
كه از ساعت 14:45 ميزبان عالقمندان بود شامل بخش برگزيدگان دوره هاى گذشته در سالن شهر قصه، بخش 
غيررقابتى در سالن شهر هفتم، بخش مسابقه ملى در سالن شهر هنر و همچنين مرور ديگرى بر سينماى كوتاه ژاپن 
كه در سالن شهر فرنگ برگزار شد. در اين سانس هم بخش مرورى بر سينماى كوتاه ژاپن با استقبال خوبى همراه 
شد ضمن اينكه فيلمسازان ژاپنى كه در ايران حضور داشتند به گرمى پذيراى مخاطبان و عالقمندان ايرانى شدند.

نشست هيات داروران نهمين جشنواره بين المللى فيلم صد با حضور سيد مهدى طباطبايى نژاد 
مدير هنرى جشنواره، حسين جهان بيگلرى، امير محمد دهستانى و هادى مقدم دوست در 

سالن شهر قصه سينما آزادى برگزار شد.
در ابتداى اين نشست طباطبايى نژاد گفت: در اين جشنواره داوران توجهى به اين كه توليدات 
مربوط به كدام نهاد است نداشتند و بيشتر كيفيت را مد نظر قرار داده بودند. اين شائبه نبايد 
ايجاد شود كه چون برگزار كننده جشنواره حوزه هنرى است بنابراين بيشترين آثار بخش 
مسابقه مربوط به حوزه هنرى باشد. وى در ادامه افزود 94 فيلم در بخش مسابقه و 107 
فيلم در بخش غير رقابتى و يك سانس هم براى بخش بين الملل در نظر گرفته شده است. 
ضمن اينكه ما بايد در حدود سه بسته براى بخش مسابقه آماده مى كرديم. در عين حال بايد 
به قضاوت فيلم ها مى نشستيم به همين دليل براى سهولت كار از كارشناسان مهمان و ستاد 
جشنواره براى ديدن فيلم ها كمك گرفتيم تا 1513 فيلم را بازبينى كنند ضمن اين كه فرصت 

اعتراض هم به فيلم سازان داديم كه به صورت مكتوب در اختيار جشنواره قرار گرفت. 
وى در اعتراض به كسانى كه براى هيات انتخاب، برگزيده شده بودند، توضيح داد: بنده در 
مجموعه كسانى كه در هيات انتخاب حضور داشتند، رزومه كاملى دارم ضمن اين كه يكى از 
مشكالت هيات انتخاب اين بود كه بايد عده را به عنوان كارشناس انتخاب مى كرديم كه در 
اين مورد نهايت دقت را انجام داديم. طباطبايى نژاد خاطر نشان كرد: جشنواره هاى معتبر دنيا 
به هيچ عنوان هيات انتخاب ندارند زيرا معتقدند بازبينى هيات انتخاب مهمان با هيات انتخاب 
ستاد اجرايى كامال متفاوت است بنابراين حرف هيات انتخاب در جشنواره امسال به معناى 

انتخاب دقيق تر بوده تا بهترين ها انتخاب شوند.
وى در ادامه افزود: تنها ممكن است سه فيلم در اين جشنواره به خاطر مضمون وارد بخش 

گزارش روز دوم جشنواره فيلم 100

گزارشى از نشست هيات داوران جشنواره فيلم 100

جشـنواره فيلم 100 ثانيه اى در دومين روز نيز با استقبال زيادى همراه 
بود. با اينكه اين جشنواره امروز از ساعت 10:00 صبح ميزبان عالقمندان 

بود اما مانند روز اول پذيراى مخاطبان زيادى بود.
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نظر مخاطبان در روز دوم جشنواره فيلم 100 ثانيه اى 
جشنواره فيلم 100 ثانيه اى در روز دوم برگزارى خود نيز شاهد حضور عالقمندان زيادى در مقر اصلى 
نمايش فيلم ها يعنى سينما آزادى بود. به همين منظور سراغ چند نفر از عالقمندان رفتيم و نظر آنها 

را درباره جشنواره فيلم 100 ثانيه اى جويا شديم كه در ذيل مى خوانيد.

دوره مينيماليسم
يكى از شركت كنندگان در اين دوره از جشنواره كه دانشجوى هنر است گفت:  امروز دنيا به سمت 
مينيماليسم رفته است و دوره اى خواهد رسيد كه جشنواره ها و فيلم هاى كوتاه حرف اول را در زمينه فيلمسازى 
جهان مى زنند بنابراين چنين جشنواره هايى بايد استمرار داشته باشد و بدين طريق جوانان با استعداد در اين 

زمينه را كشف كنند و حتى اين جوانان با استعداد  مى توانند در جشنواره فيلم كوتاه هم شركت كنند.

تاثير فيلم كوتاه
ــركت كرده بود گفت: هر توليد هنرى و سينمايى كه با  ــنواره ش هنرمند جوان ديگرى كه در جش
سرعت بيشتر و در زمان كوتاه ترى ساخته مى شود تاثير گذارى بيشترى بر روى مخاطب دارد زيرا اين رون حتى  

بر روى تفكر كارگردان نيز تاثير مى گذارد و او را به سمت موشكافى و دقت در انتقال پيام مى برد.

ايجاز به روايت فيلم
ــركت كرده بود نيز گفت: همانطور كه  ــنواره ش ــجو بود و در اين جش خانم جوان ديگرى كه دانش
مى دانيد دنياى امروز فرصتى براى زياده گويى ندارد و بايد هر چه بيشتر به سمت ايجاز و خالصه گويى رفت.
ايده اى كه براى اين جشنواره درنظر گرفته شده است كه در كوتاه ترين زمان ممكن در قالب فيلم پيام ها انتقال 

داده شود بسيار خوب بود زيرا بدين شكل معناى واقعى خالصه گويى را به بيننده القا مى كند.

تفكيكى ژانرهاى گوناگون
ديگر عالقمندى كه به سينما آزادى براى ديدن فيلم ها آمده بود نيز گفت: يكى ديگر از دغدغه هاى 
فيلمسازان جوان تفكيك ژانرهاى مختلف فيلم كوتاه است. ژانرهاى مختلف همچون كليپ آرت، آنونس، فيلم هاى 
ــوند زيرا هر كدام عرصه اى جداگانه در زمينه  ــنواره هاى فيلم كوتاه بايد از هم تفكيك ش تبليغاتى و .... در جش

فيلمسازى است.

نكته بينى فيلمسازان
مخاطب ديگرى كه در اين جشنواره شركت كرده بود گفت: بعضى از آثار تالش داشتند ارزش هاى 
دفاع مقدس را به نمايش بگذارند اما براى كار كردن بر روى اين گونه موضوعات بايد دقت فراوان كرد و مراقب 

بود كه با اثرى ضعيف به مقام شهدا و جانبازان اهانتى صورت نگيرد.

در مرز ده سالگى 
اين جشنواره قطعا حرف هاى زيادى براى گفتن خواهد داشت  البته باتوجه به اينكه به مرز 10سالگى 
ــود. همان طور كه اطالع داريد بعد از 9 سال تازه از امسال در  ــود بايد بيشتر به آن توجه ش خود نزديك مى ش

استان هاى ديگر هم برگزار شده است درحالى كه از همان سال هاى اوليه بايد اين امر صورت مى گرفت.

سينماى صد مخاطبان را جذب كرد
درچهارم هفتم جشنواره نيز در ساعت 16:30 تا 18:00 ادامه داشت شامل نشست هيات داوران در سالن شهر 
قصه، ره آورد برگزيدگان دوره هاى گذشته در سالن شهر هفتم، مسابقه ملى در سالن شهر هنر و همچنين 
سينما صد در سالن شهر فرنگ بود. در اين بخش از سينما صد استقبال بسيار خوبى شد كه مرورى برفيلم هاى 
منتخبان  بود. در سانس پنجم جشنواره نيز از ساعت 18:15 تا 19:45  عالقمندان شاهد فيلم هاى سينماى 
ژاپن در سالن سينما شهر قصه، بخش غير رقابتى در سالن شهر هفتم ، بخش مسابقه ملى در سالن شهر هنر 
و مسابقه بين الملل در سالن شهر فرنگ بودند. گفتنى است در اين سانس بخش مسابقه بين الملل با استقبال 

خوبى همراه شد زيرا بسيار متفاوت با فيلم هاى بخش مسابقه سال هاى گذشته بود.
سانس ششم جشنواره هم كه از ساعت 20 تا 21:30 بود به مرورى بر سينماى فيلم هاى كوتاه ژاپن در سالن 
شهر قصه، بخش غير رقابتى ر سالن شهر هفتم، بخش مسابقه ملى در سالن شهر هنر و بخش جنبى بين الملل 
كه در سالن شهر فرنگ اختصاص داشت. در اين سانس بخش مسابقه ملى با استقبال زيادى مواجه شد و تا 

اين ساعت شب عالقمندان زيادى براى ديدن فيلم ها در سينما آزادى حضور داشتند.

مقدم دوست ميزبان جوانان فيلمساز شد
ــاپ هادى مقدم دوست در سالن شهر قصه، بخش  ــاعت 21:45 تا 23 بود به ورك ش ــانس آخر كه در س س
غيررقابتى در سالن شهر هفتم، سينما صد در سالن شهر هنر و بخش جنبى بين الملل  در سالن شهر فرهنگ 
اختصاص داشت. ورك شاپ هادى مقدم دوست با استقبال بسيار زيادى همراه شده بود كه جوانان فيلمساز 
ــت در روز دوم جشنواره پذيراى  ــيدند. گفتنى اس ــاز جوان پرس ــوال هاى زيادى را از اين فيلمس عالقمند س

عالقمندان زيادى بود كه نسبت به فيلم هاى جشنواره  ابراز عالقه زيادى كردند.

مسابقه شده باشند. بار ديگر يادآور مى شوم 94 فيلم در بخش مسابقه و 108 فيلم در 
بخش غيررقابتى حضور داشتند ضمن اينكه شعار دايم جشنواره صد ثانيه اى اخالق انتخاب 
شده است. دبير هنرى جشنواره در پاسخ به اين سوال مبنى بر اين كه چرا از جوانان براى 
داورى استفاده نكرديد پاسخ داد: سال گذشته در اين جشنواره محدويت سنى تا سى و پنج 
سال وجود داشت. اما اين محدوديت امسال بر داشته شده ضمن اين كه توليدات راديويى و 
تلفن همراه هم حذف شده است. اگر امسال سن را مبنا قرار مى داديم بايد از داوران جوان 
هم استفاده مى كرديم اما در قوانين امسال اين مورد وجود نداشت. در ادامه اين نشست 
هادى مقدم دوست نيز درباره مالك داورى اش گفت:  براى داورى در اين جشنواره بيشتر بر 
روى سه مولفه فكر كردم و امتياز دادم. ابتدا محتوايى كه قرار است منتقل شود و نكته اى ديگر 

تالشى كه براى بيان و انتقال آن معنى شده و ديگرى خالقيت و نوآورى بود. 
وى در ادامه افزود: در فيلم 100 ثانيه اى قرار است بر اساس زمان سينما موضوعى را بيان 
كنيم كه آن موضوع معنا است. متاسفانه در سال هاى اخير ارزش فنى فيلم ها با ارزش بيانى، 
محتوايى و خالقيت مخلوط شده است كه به هيچ عنوان صحيح نيست. زيرا بنده معتقدم فيلم 
بايد تاثير گزار باشد و سليس بودن در بيان آن ديده شود. مقدم دوست همچنين گفت: هيچ 
مفهومى در ذات خود سطحى نيست مگر آن كه به آن سطحى نگاه شود. مفهوم مى تواند عمق 
داشته باشد. اگر در فيلمى مفهومى است كه ارزشى است به معناى سطحى بودن آن نيست 
بلكه به معناى مفهوم عشق است كه در آن جلوه گر شده است. وى خاطر نشان كرد: اگر به 
فيلمى كه مفهوم ارزشى داشته امتياز دادم قطعا آميخته به بيان و خالقيت مناسب بوده است. 

بنابراين بايد گفت مفهوم ازشى الزاما به معناى سطحى بودن نيست.
جهان بيگلرى نفر بعدى بود كه به ايراد سخنانى پرداخت او گفت: در نه سالى كه جشنواره 
برگزار مى شود از نظر ارتقا سطح كيفى كارها و توانايى فيلم سازان بدين منظور كه مفاهيم را 
در ساختار سينمايى بيان كنم، به درجات بااليى رسيديم كه مى توانيم به آن ها افتخار كنيم. 
وى ادامه داد: سخت ترين كار سينمايى ساختن فيلم كوتاه 100 ثانيه اى است. در اينجا بايد 
ياد آور شوم كه نهادهايى مانند صدا و سيما كه امكانات الزم را دارند بايد اين آثار را پخش 
كنند همان طور كه در تمام دنيا هم چنين اتفاقى مى افتد اما در كشور ما هنوز انجام نشده 
است. امير محمد دهستانى از ديگر داوران هيات انتخاب نيز گفت: در داورى اصلى كه به عنوان 
داور به آن نگاه مى شود اصل لذت بخشيدن به تماشاگر است البته شايد اين لذت به شكل 
مثبت هم نباشد ضمن اينكه بيسيارى از تكنيك هايى كه انتخاب مى كنيم در راستاى همين 
حس است. معتقدم آثارى كه جايزه گرفتند و آنهايى كه نگرفتند تفاوت چندانى نداشتند زيرا 

بسيارى از آثار چندان هم نداشتند. 
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زمان فيلم هر چه كوتاه تر باشـد 
بهتر است

ــه از طرفداران فيلم هاى كوتاه  واحد با بيان اين ك
ــاه هر چه كمتر  ــت، عنوان كرد: زمان فيلم كوت اس
ــم كوتاه تر  ــه هر چه فيل ــت، چرا ك ــد بهتر اس باش
ــاره اش صحبت مى كند را  ــود مضمونى كه درب ش
ــنواره  ــح تر به مخاطبش منتقل مى كند. جش صري
ــت. اين  ــم 100 ثانيه اى اتفاقى فوق العاده اس فيل
ــنواره فيلم 100  ــاز، گفت: جش ــد و فيلمس هنرمن
ــت و خيلى خوشحالم  ثانيه اى اتفاقى فوق العاده اس
ــنواره اى در ايران وجود دارد چرا كه  كه چنين جش

باعث مى شود فيلم كوتاه جدى گرفته شود. 

فيلم كوتاه
ژانر و هنرى مستقل است

ــنواره  ــه در چند دوره جش ــه اينك ــاره ب ــا اش وى ب
ــت، عنوان كرد: مدير  ــد حضور داشته اس فيلم رش
ــتراليا  ــيدنى اس ــنواره فيلم كوتاه در س ــد جش چن
ــاى كوتاه بها  ــه فيلم ه ــعى مى كنم ب ــتم و س هس
ــاه حمايت كنم.  ــار كوت ــازان آث ــم و از فيلمس بده
ــازانى كه  ــن حمايت براى كمك به فيلمس البته اي
ــت.  ــوند نيس ــى خواهند وارد عرصه فيلم بلند ش م
ــوع را تبيين كنيم كه  ــى خواهيم اين موض بلكه م
ــانى  ــت و كس ــم كوتاه خود يك ژانر و هنر اس فيل
ــى هنرمندى  ــى كنند خيل ــن ژانر كار م ــه در اي ك
ــان دهند. ــود نش ــد از خ ــى توانن ــى م ــاى خوب ه
ــيه به مخاطب  فيلم كوتاه پيامش را به دور از حاش

منتقل مى كند.
واحد محتواى فيلم كوتاه را از مسائل مهم اجتماعى 
ــت و اظهار كرد: فيلم كوتاه به  و سياسى جدا دانس
ــل زمان كمى كه دارد پيام مد نظرش را به دور  دلي
ــان كرد: اگر  ــيه بيان مى كند. وى خاطرنش از حاش
ــى مى خواهد در عرصه فيلم كوتاه فعاليت كند  كس

ابتدا بايد با سرمايه شخصى و با سختى كار كند.

 :cpm فيلـم  جشـنواره  نماينـده 
جشنواره 100 ايده اى تازه دارد

ــنواره «cpm»نيز ضمن  ــم تاتيانا نماينده جش خان
ــنواره فيلم 100  ــدگان جش ــزار كنن ــكر از برگ تش
ــده اى تازه  ــنواره داراى اي ــه اى گفت: اين جش ثاني
است و ما هم استقبال كرديم از چنين جشنواره اى 
ــنواره فيلم كوتاه بالروس به  و به نمايندگى از جش

اين جا آمدم تا از جشنواره بازديد كنم.

آثار برگزيده فيلم 100 در جشـنواره 
بالروس به نمايش در مى آيد

ــتقبال از  ــى همچنين با اس ــن هنرمند بالروس اي
ــنواره فيلم صد، گفت: خوشحال  همكارى با جش
ــنواره فيلم صد  ــده جش ــار برگزي ــويم آث ــى ش م
ــاه بالروس  ــم كوت ــنواره فيل ــه اى را در جش ثاني
ــنواره  ــم و همچنين آثار بالروس را در جش ببيني

100 ثانيه اى ببينيم.
ــال ها در  ــران طى اين س ــينماى اي ــت: س وى گف
عرصه هاى جهانى درخشيده است و آثار فيلمسازان 
جوان نيز به خصوص در بخش كوتاه خوب بوده اند 
ــور در عرصه هاى  ــت حض ــا قابلي ــى از آن ه و برخ

جهانى را دارند.

از تماشاى آثار جشنواره لذت بردم
ــان اى كه حضورش  ــد با بي اين هنرمن
ــاى 100 ثانيه اى  ــنواره بين المللى فيلم ه در جش
بدون مشكل پيش رفته است، عنوان كرد: مسووالن 
ــراى ميهمانان بخش  ــرايط خوبى را ب ــنواره ش جش

بين الملل فراهم كردند.
ــابقه و بين الملل  ــش مس ــت: فيلم هاى بخ وى گف
ــده  ــنواره را ديدم و در بين آثار نمايش داده ش جش
آثار خوبى قابل مشاهده بود كه از تكنيك و ساخت 
ــاى آثار  خوبى برخوردار بودند و در مجموع از تماش

جشنواره لذت بردم.

100
نهميـن جشـنواره بيـن المللى فيلم هـاى 100 
ثانيه اى در حالى برگزار شد كه بخش بين الملل 
آن نيز همچون سـال هاى گذشـته فعال بود و 
ارتباطـى خوب با كشـورهايى همچون بالروس 
استراليا، ژاپن و ديگر كشورها برقرار كرده بود. 
اين دوره جشـنواره شـاهد حضور وحيد واحد 
مدير موسسـه سـينه وست اسـتراليا بود. او از 
كودكى در استراليا زندگى كرده و در رشته هنر 
و فيلمسازى از اين كشـور مدرك گرفته است. 
خانم تاتيانا هـم ديگر مهمان اين جشـنواره و 
نماينده جشـنواره  «cpm»بالروس بود. در زير 
بخش هايى از گفت و گوى خبرنـگار ما با اين دو 

هنرمند و فيلمساز را مى خوانيد. 

در بخش بين الملل جشنواره 
فيلم 100 چه مى گذرد؟

مدير طرح و برنامه شبكه دو سيما:

برنامه«دو در100» به 
استقبال جشنواره فيلم 
100 ثانيه اى مى رود 

مهـدى كريمـى مدير طـرح و برنامه 
شـبكه دو سيما گفت: با توجه به اهميت 
جشـنواره فيلـم 100 ثانيـه اى تصميـم 
گرفته شد در گروه فيلم هاى تلويزيونى 
شبكه دو بخشـى براى پخش فيلم هاى 

100 ثانيه اى در نظر گرفته شود. 
وى در ادامـه افزود: بدين منظور قرار 
اسـت برنامه اى بـا عنـوان «دو در100» 
دربـاره ايـن جشـنواره از شـبكه دوم 
سـيما پخش شـود. پخش  «دو در100» 
با رويكرد ارائـه پيام هايى مرتبط با خط 
مشى شبكه دو سيما روزانه در سه نوبت 

پخش خواهد شد. 
مدير طرح و برنامه شـبكه دو سـيما 
گفت: سـاعت پخش ايـن مجموعه ها را 
در ساعت هاى 9,30 صبح، 17,30 بعداز 

ظهر و 23 است. 
وى بـا بيـان اينكـه مقـرر اسـت در 
ايـام نوروز بـر پخش بيشـتر فيلم هاى 
100 ثانيـه اى متمركز شـويم، گفت: اين 
تصميم با توجه به نيـاز ايجاد جايگاهى 
مسـتقل براى فيلـم هـاى 100 ثانيه اى 

لحاظ شده است.  
كريمى خاطرنشان كرد: در سال هاى 
اخير در كشور ما نيز با توجه به برگزارى 
جشـنواره ها على الخصوص جشـنواره 
فيلـم 100 ثانيه اى نگاه ها جلب شـده و 
مى تواند در كوتاه ترين زمان با سـاختار 

نمايش ذهن مخاطب را درگير كند. 
اين مقـام مسـئول در ادامـه افزود: 
نقش شـبكه هاى تلويزيونى در فرهنگ 
سـازى رسـانه اى بر هيچ كس پوشيده 
نيسـت، در اينجا نيز بنـا داريم در كنار 
سـاير ساختارهاى نمايشـى چون فيلم، 
تله فيلم، سـريال، تله تئاتر و...، به فيلم 
كوتـاه و 100 ثانيـه اى به عنوان يك ژانر 
داراى جايگاه مستقل نمايشى بپردازيم. 



55//44

حسين اميرى:
هسـته اصلى فيلـم 100 ثانيه اى را 

ايده تشكيل مى دهد
حسين اميرى كه با مستند «دست هاى چوبى» 
در جشنواره فيلم 100 شركت حضور دارد گفت: 
ايده هاى زيادى وجود دارد اما يافتن ايده  خوب 
ــخت است. وى در  براى ساختن فيلم كوتاه س
ــاخت فيلم هاى بلند پرداخت  ــه افزود: همانطور كه مى دانيد در س ادام
ــت  اما در فيلم 100 ثانيه اى هسته  فيلم از اهميت خاصى برخوردار اس
ــت. اين فيلمساز  ــت كه از اهميت زيادى برخوردار اس اصلى اش ايده اس
ــال جشنواره فيلم 100 ثانيه اى نيز  جوان درباره كيفيت فيلم هاى امس
ــت ضمن اينكه  ــا از كيفيت خوبى برخوردار نيس ــال فيلم ه گفت: امس
اخيرا بيشتر فيلم هاى كوتاه به سمت شعارزدگى مى روند. در فيلم هاى 
ــاهد پالن هاى بسته اى هستيم كه در نهايت با يك پالن  كوتاه اكثرا ش
ــاختن فيلم  ــرى ادامه داد: يافتن ايده براى س ــد. امي باز به اتمام مى رس
ــاخت فيلم هاى بلند پرداخت فيلم از اهميت  ــخت است. در س كوتاه س
ــازد. اين  ــت ولى فيلم 100 ثانيه اى را ايده مى س ــى برخوردار اس خاص
ــاى 100 ثانيه اى ديالوگ  ــان كرد: معموال در فيلم ه هنرمند خاطر نش
ــيده مى شود. كارگردان  وجود ندارد و موقعيت هاى خاص به تصوير كش
ــت هاى چوبى» همچنين گفت: تعدادى از فيلم هاى ارسال شده از  «دس
سوى دانشگاه سوره به جشنواره براى شركت در اين رقابت انتخاب نشدند 
و اين در حالى بود كه اين آثار با سرفصل هاى جشنواره 100 ساخته شده 

بودند. بهتر است از سال هاى آينده به آثار اين دانشگاه هم توجه شود.

صاحبان آثار
مهران دوستى:

جشنواره فيلم 100 ثانيه اى 
باعـث آشـنايى فيلمسـازان جوان 

باهم مى شود
ــا فيلم  ــردان) كه ب ــتى( كارگ ــران دوس مه
ــنواره فيلم 100 ثانيه اى  «سرقت» در جش
حضور دارد درباره برگزارى نهمين جشنواره 
ــنواره فيلم 100 ثانيه اى  بين المللى فيلم 100 ثانيه اى گفت: جش
ــازان با آثار  ــود تا فيلمس ــنواره ديگرى باعث مى ش ــد هر جش مانن
يكديگر بيشتر آشنا شوند.  اين انيميشن ساز كه فيلمش در بخش 
ــده است در ادامه افزود: ارتباط و تعاملى كه بين  رقابتى پذيرفته ش
كارگردانان برقرار مى شود، باعث مى شود تا از يكديگر ايده بگيرند 
ــع تمام اين اتفاقات در  ــه خلق آثار بعدى خود فكر كنند درواق و ب

طول جشنواره خوب و مفيد است.  
ــرقت» همچنين گفت: ساخت فيلم كوتاه گامى  كارگردان فيلم «س
براى ساخت فيلم بلند محسوب مى شود زيرا كه تجربه كارگردانى 
در فيلم كوتاه را بايد ابتدا كسب كرد و بعد به سراغ كارهاى بزرگ 
ــى و آموزش  رفت. وى در ادامه گفت: برگزارى كارگاه هاى آموزش
بزرگان سينما براى كارگردانان جوان بسيار مفيد است و به ساخت 

فيلم آنان كمك مى كند. 
اين كارگردان جوان همچنين گفت: اميدوارم اين جشنواره ساليان 
ــال تداوم داشته باشد زيرا تنها جايى است كه جوانان مى توانند  س

به واسطه آن توانايى هاى خود را نشان دهند.

امير آذين:
شخصيت هاى داستان 

در فيلم 100 ثانيه اى 
با هم همزاد پندارى مى كنند

امير آذين كارگردان كه امسال با فيلم «تنها 
ــنواره فيلم  ــاران» در بخش رقابتى جش در ب
ــه اى حضور دارد،گفت: از آنجا كه  100 ثاني
ــكل  ــه اى بر مبناى ايده و خالقيت ش ــاس فيلم هاى 100 ثاني اس
ــيم كه درام  ــد به دنبال مضمونى باش ــرد به همين خاطرباي مى گي

داشته و بتوانيم آن را تحليل كنيم.
ــتان، شخصيت  وى ادامه داد: ارتباط با مخاطب و تعريف كردن داس
پردازى و وارد كردن درام به خط روايى قصه از جمله ويژگى هايى 

بود كه براى يك فيلمنامه مناسب 100 ثانيه اى متصور بودم.
ــازى مبتنى  كارگردان فيلم «تنها در باران» در ادامه افزود: فيلمس
ــبى براى فيلمسازى  ــازى انتخاب مناس بر موقعيت صرف و نمادس
ــاه به لحاظ  ــم بلند و كوت ــن فيلمنامه فيل ــرا بنده بي ــت و زي نيس
ساختارى تفاوتى نمى بينم ضمن اينكه روايت يك فيلمنامه موفق 
ــتانداردهايى مثل نقطه شروع، نقطه پايان، گره، گره گشايى و ...  اس

را بايد داشته باشد. 
ــخصيت هاى داستان در فيلم 100 ثانيه  آذين به همزادپندارى با ش
اشاره كرد و گفت: در «تنها در باران» سعى كردم تمامى اين موارد 
ــود. ضمن اينكه عوامل اين فيلم بر اساس مهارت و تبحر  رعايت ش
الزم انتخاب شده اند. وى انتخاب عوامل حرفه اى را به مثابه رعايت 
ساختارها و استانداردهاى فيلمنامه نويسى دانست و اذعان داشت: 
فيلم 100 واسطه اى براى ورود به دنياى فيلم بلند نيست و داراى 
ــت. ضمن اينكه شايسته است  اصالت ذاتى و هنرى خاص خود اس
ــينماها و ... از اين قالب حمايت بيشترى  ــانه هاى تصويرى، س رس

انجام دهند.

مهرداد توكلى:
فيلـم هـاى 100 ثانيـه اى مى تواند 
زمينه اى براى فيلم هاى بلند باشد

ــير مادر» در  ــرداد توكلى كه با فيلم «ش مه
ــنواره فيلم 100 ثانيه اى حضور داشت  جش
ــت كه در  ــه اولين دوره اى اس ــا بيان اينك ب
ــركت مى كند گفت:همه  ــنواره ش اين جش
ــازى در جريان مور مربوط به  ــازها بايد از طريق فضاى مج فيلمس

فيلمسازى قرار گيرند زيرا الزمه كار آنها است.
وى با بيان اينكه اطالع رسانى اين جشنواره بسيار خوب بوده است، 
ــنواره ها بايد به آن توجه داشت  افزود: نكته اى كه درباره اين جش
ــانى ها بايد خوب باشد ضمن اينكه مهلت  ــت كه اطالع رس اين اس
ــتقبال و خوشحالى  ــد كه بسيار مورد اس ــال آثار نيز تمديد ش ارس

عالقمندانى شد كه مى خواستند آثارشان را ارائه دهند.
ــردم دنيا بوده  ــه دغدغه اصلى اش ارتباط با م ــى با بيان اينك توكل
است، گفت: اين جشنواره فضايى دارد كه به خوبى مى توان در آن 
ــه صورت گيرد ضمن اينكه با توجه به اينكه فيلم هاى  تبادل انديش
ــت كه  ــيار خوب اس ــود براى آنها بس هنرمندان جوان اكران مى ش

باعث مى شود جشنواره بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
ــال نكات مثبت زيادى  ــنواره فيلم 100 امس وى با بيان اينكه جش
ــتان ديگر كشور  ــت، گفت: ابتدا اين كه به جز تهران در 9 اس داش
ــنواره  ــود و ديگر اينكه مردم عادى هم از اين جش هم برگزار مى ش

استقبال بسيار خوبى كردند.
ــئوالن برگزارى جشنواره تشكر  توكلى با بيان اينكه جا دارد از مس
كرد، گفت: بهتر بود تا اين فيلم ها همزمان با پرديس سينما آزادى 

در ساير سينماها هم اكران مى شد 
ــد زمينه اى  ــاى 100 ثانيه اى مى توان ــه فيلم ه ــا بيان اينك وى ب
ــئولين بايد در سال هاى بعد  ــد گفت: مس براى فيلم هاى بلند باش
ــترى كنند تا اين جشنواره بهتر ديده شود و فيلم ها در  تالش بيش

سينماهاى ديگر هم زمان اكران شود.

مهناز اصالنى:
زمان برگزارى جشنواره فيلم 100 ثانيه اى بيشتر شود

ــنواره فيلم 100 ثانيه اى حضور دارد  ــته انيميشن كه امسال با انيميشن «كمك» در جش ــجوى رش مهناز اصالنى دانش
ــركت مى كنم. براى عالقمندانى كه مى خواهند وارد بازار اين كار  ــنواره ش ــت كه در اين جش گفت: اولين دوره اى اس

شوند اين جشنواره فرصت  بسيارمناسبى است.
وى درباره نحوه آشنايى اش با جشنواره فيلم 100 ثانيه اى گفت: از طريق استادم در دانشگاه با اين جشنواره آشنا شدم. 
آثارم را به دانشگاه ارائه داده بودم كه به من گفتند آثارم قابليت حضور در اين جشنواره را دارد و من هم شركت كردم.
ــنواره نسبت به جشنواره فيلم كوتاه كه چند ماه پيش برگزار شد فشرده تر است ضمن  ــن «كمك» همچنين گفت: اين جش كارگردان  انيميش
اينكه ورك شاپ ها  و فيلم هايش هم كمتر است تا آن جا كه تنها در عرض 2 روز به نمايش درمى آيد. وى خاطرنشان كرد: اين زمان كمى 
ــافت دور مى آيند خوب است اما از يك طرف هم براى اينكه  ــتانى ها كه از مس ــنواره درنظر گرفته اند براى شهرس كه براى برگزارى اين جش
ــطه جشنواره ارتباط بيشترى برقرار كنند كم است. اين جشنواره از نظر نحوه برگزارى، اطالع رسانى و نمايش  ــازان بتوانند باهم به واس فيلمس

فيلم ها در روز اول عملكرد خوبى داشته است اما اگر زمان برگزارى آن از 2 روز بيشتر شود به مراتب بهتر است.  
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حسين شهبازى:
فيلم 100 ثانيه اى استانداردها را به عالقمندان آموزش مى دهد

حسين شهبازى كه با فيلم «حس هفتم» در بخش رقابتى جشنواره فيلم 100 ثانيه اى حضور دارد، گفت: اولين سالى 
است كه در اين جشنواره فيلم دارم و به عنوان شركت كننده حضور دارم اما سال هاى گذشته هم اين جشنواره را دنبال 
ــود نيز گفت: سينما آزادى  ــنواره در آن برگزار مى ش ــتم. وى درباره محلى كه جش كردم و به عنوان عالقمند حضور داش

جاى مناسبى براى برگزارى جشنواره است زيرا فضاى زيادى دارد و تعداد سالن هاى آن هم مناسب است.
ــت كه حضور جوانان شهرستانى در آن پر رنگ است و  ــنواره اين اس ــهبازى همچنين گفت: يكى از نكات مثبت جش ش

بسيارى از جوانان شهرستانى در اين جشنواره شركت كردند كه خوب است زيرا شايد آنها در شهر خودشان امكانات زيادى نداشته باشند.
ــنواره برگزار شده است كه اين امر باعث مى شود تا  ــتان ديگر هم اين جش ــال هم زمان با تهران در 9 اس ــبختانه امس وى در ادامه افزود: خوش
جوانان شهرستانى هم استعدادهاى خود را به منصه ظهور بگذارند. شهبازى با بيان اينكه اين جشنواره نمى تواند سكوى پرتابى براى جوانان 

باشد گفت: زيرا فيلم كوتاه با ژانر بلند مدت بسيار تفاوت دارد و تنها مى تواند يك سرى استانداردها را به عالقمندان آموزش دهد. 
ــتعدادهاى نوظهور را معرفى كند. همانطور كه مى دانيد 100 فيلم در بخش رقابتى  ــنواره بايد تالش كند تا اس ــان كرد: اين جش وى خاطرنش
وجود دارد كه تنها سه اثر به عنوان اثر برتر انتخاب مى شود ضمن اينكه فيلم هاى 100 ثانيه اى نمى توانند در جشنواره هاى ديگرى شركت 
ــينما مى توان در زمان هاى مختلف خيلى ايده ها و موارد را گفت اما مهم اين است كه در  ــد. شهبازى همچنين گفت: در قاب س ــته باش داش

100 ثانيه بتوانى چه چيزى را به بهترين شكل بازگو كنيد.



Mahmoud Pakniat spoke about the 
holding of the 100-second-film festival 
and said, “Regarding the dramatic 
works, such as theater and cinema, 
the more festivals are held, the more 
are needed, as if we want them to be 
continued, the culture of watching and 
reviewing the films should be  promoted.” 
He added, “As you certainly know, our 
cinema sometimes strays away from 
the main road, while those directors 
and other people in this field should be 
supported, as they have proved during 
the long years that they are capable to 
produce admirable and remarkable 
works.”
Moreover, Pakniat said, “Review and 
discussion meetings, which are held in 
such festivals, are led to great outcomes, 
provided they are truthful. Holding 
this festival, therefore, will be definitely 
impressive and moreover, the producers 
will be able to watch the works of one 
another once per year.”
While explaining that 100-second-
film festival is a kind of work, he said, 
“a 100-second film should be able to 
convey the best message in the shortest 
duration of time; that is, we should 
be able to present the work in a very 

fleeting time which is very difficult and, 
the professionals usually participate in it 
and try to send the message within this 
short time.”
Pakniat talked about the impressions the 
youth get from this type of the festivals 
and said, “When a festival the audience 
of which are ninety percent among the 
youth is held, we can say for sure that the 
festival is undoubtedly of a promising 
future; since the people interested in 
this festival are the cinema goers of 
our time who are mostly young people; 
we may therefore be hopeful that they 
are pleasing to the youth and contain a 
lesson for them.
“This kind of festivals are of great 
importance in our country; if the films 
are screened in other countries as well, 
it will be great, as the works of the 
artists of our country are performed 
and introduced; the 100-second works, 
the making of which is very difficult, 
are introduced to the people in other 
countries. Moreover, we should keep in 
mind that any person who proceeds to 
create a cultural work, it belongs to the 
whole world of humanity not only to 
one’s own country.  We should promote 
the necessary culture in this field.”

Mahmoud Pakniat:

  “Professional people take part
in the 100-second-film festival”

Narges Abyar, who was talking 
about the 100-Second-Film Festival, 
observed,  “Lots of film festivals are 
held in our country some of which 
have got great importance; and the 
100-Second-Film Festival is one of 
them.” About the effective outcomes 
of the 100-Second-Film Festival on 
young filmmakers, the author said: 
“Young filmmakers through making 
short films and 100-minute movies 
get matured, so that they may be 
able to create features and much 
better films in future and refrain 
from being loquacious.”
The 100-Second-Film Festival and 
making very short length movies 
really helps the directors in a way 
that they get to the point they want 
to, in the shortest possible time.
Director of “Thread 143”, also 
said: “given the great ideas this 
festival has, it can be an appropriate 
opportunity for young filmmakers 
to show their potentials in this field 
and convey the proper concepts to 
the audience within the least length 
of time. 
Abyar added: “With due attention 
to all the goals this festival tries 
to realize, it will definitely have 
positive impression on the Iranian 
Cinema.”
She also pointed out that, “The point 
which should be kept in mind in all 
the film festival we hold in Iran is 
this, that we should be able to screen 
the films competing in these festivals 
in other countries so that the artists 
there may get in touch with and be 
aware of our artist’s valuable works 
and their potentials.
This director and author added, 
“The 100-Second-Film Festival, 
considering the goal it has, will be 
able to present desirable outcomes in 
every and each course.

 Director of “Thread 143”,
 Narges Abyar said:

“the 100 Second Film 
Festival helps the 
filmmakers to gain 
experience and get 
matured”
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 The gathering of the   9th  International 100 Second
 Films Festival was held at the Artistic Center of
 Tehran, while Seyed Mahdi Tabatabaeinejad,   the
 artistic secretary of festival, a nd Ali Ghorbani, the
 executive secretary of festival were attending.
   Tabatabaeinejad, the managing director of
  Documentary & Experimental Film Center,
 pointing out that the auspicious event of 100
 Second Films Festival has been a route passed
 through the previous eight years, said: “The
 moral cinema is a jewel, adorning  100 Second
 Films Festival. Trying to find a similar to 100
 second films in the field of literature, this kind of
films might be compared to a single verse.”
 He added: From this point of view, 100 second
 films festival is the film of messages, which is
 also appropriate to our fast-moving world.
 The artistic secretary of the festival indicated that
 previously we had short films, but nowadays,
 very short films are considered a section in
 international film festivals, too.  He explained:
 “This is an opportunity to convey our message
 rapidly. The real manager of a TV channel is
 the one who has the TV remote control at hand.
 However, the advertisement billboards of the
 city have no remote control, and can be used for
  broadcasting 100 second films.”
 Tabatabaeinejad, emphasizing on production and
 broadcasting 100 films, declared: “In this year’s
 festival, only 100 second films were accepted,
 while in previous years, radio programs and
 films recorded by cellphone were also present.
 Also, some of the films admitted to this festival
 are parts of a feature film that have a complete
  meaning and message independently.

There is no admission board in this festival
 The artistic secretary of   the 9th International
 100 Second Films Festival also pointed out:
 “Something that was unique to this year’s
 festival is that we had no admission board.
 This is of course common in world festivals,
 as accepting films is usually in the power of the
 festival secretary, who might assign a group to
 do this. In this area, we tried to act according
 to festival standards, and, in addition to artistic
 secretary, executive secretary and a number
 of guest experts contributed to the activity of
choosing films.”
 He emphasized that: “However, the process
 of admitting works was carried out by the

 responsibility of the executive board, and me in
person.”
 About distribution and showing of films,
 Tabatabaeinejad explained: “The package
 of selected films of previous years has been
 delivered to TV channels, and are currently
 being broadcasted. And in regard with the films
 of this year’s festival, the required measures
 have been taken, and they shall be broadcasted
from different networks and channels.”

 The awards of the 9th International  100
Second Films Festival
 Tabatabaeinejad also explained about the awards
 considered to be granted to the selected films of
 the 9th International  100 Second Films Festival:
 “In national competition section, one main
 award is considered for the director of the best
 film, which consists of an amount of 70,000,000
 Rials, a memorial statue and a diploma of honor.
 Also, in documentary section, a memorial statue
 and a diploma of honor are considered.”
 As  Tabatabaeinejad explained, in fiction section,
 a memorial statue and three diplomas of honor,
  and the amounts of 50,000,000 Rials and
 20,000,000 Rials shall be awarded. In moral
 cinema section, in which the films shall be
 chosen from among the debut films of 32nd Fajr
 Festival, three awards, each for the amount of
 40,000,000 Rials is considered.
 The artistic secretary of 100 Second Films
 Festival went on: “Our colleagues in Sooreh
 Cinematic Organization have decided to present
 three awards in the categories of the best scenario,
 the best director, and the best film or actor (the
 last one not finalized yet) to three of debut films
 of Fajr Festival. Selection of those works shall
 be made based on drawing votes from a statistic
society.”
 About the support gift awarded by Documentary
 & Experimental Film Center, Tabatabaeinejad
 said: “Documentary & Experimental Film
 Center has considered a cash award of up to
 400,000,000 Rials for this purpose, which shall
 be considered as production expense, and a
 precondition of its granting for film production is
 ratification of the film scenario by Documentary
& Experimental Film Center.

20 countries are present at international section
 Ali Ghorbani, the executive secretary of 100

 Seyed Mahdi Tabatabaeinejad, Artistic Secretary of the Festival:

  100 Second Films Festival is a
necessity of the cinema of future

 Second Films Festival explained about the
 works admitted to this festival: “The secretariat
 has been active for about one year, to receive
 films, and during this period, 1472 people
 presented their works. The total number of films
 received by the secretariat has been more than
1500 ones.”

 Ghorbani, pointing out that 41 works from 20
 countries have attended the international section
 of the festival, went on: “The greatest share of
 participants in national cinema section belongs
 to Tehran, with 711 works. In national section,
 94 films compete, and 106 ones are admitted in
out of competition section.”

 Ghorbani explained that the 9th International
 100 Second Films Festival shall be held
 simultaneously in Tehran and nine provinces
 of North Khorasan, Golestan, Semnan, Qom,
 Esfahan, Kurdistan, Booshehr, and Mazandaran,
 and also in UAE.
 Also, four gatherings and workshops shall be
 held simultaneous with this festival in Azadi
 Cinema complex, one of which shall consider
 the subject of presenting short film to festivals,
 and the other shall be held for discussion of the
 board of juries with the filmmakers.
 The jury of this festival is composed of Reza
 Mirkarimi, Amir Mohammad Dehestani, Hadi
 Moghadamdoost, Mohammadali Farsi, and
 Soheil Jahan Biglari. At the final part of this
 gathering, Ghorbani answered the question of if
 this festival is to be held annually or biennial in
 future: “There is no ratification for this festival
 to be held as biennial, but this case is to be
considered in a meeting.”
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