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سینمای ایران

ادای دین به سینمای ایران

پوســترهای جشــنواره
چهار سوی جهانــی فیلــم فجــر،
چارسو از دورانــی کــه رضــا
میرکریمی روی صندلی دبیری این رویداد
نشســته حــال و هــوای متفاوتــی داشــته و
بیــش از هــر جشــنواره ســینمایی دیگری،
ادای دیــن به ســینما و ســینماگران ایرانی
است .اســتفاده از تصویر زندهیاد عزتاهلل
انتظامی در فیلم «گاو» در سی و چهارمین
دوره ایــن رویــداد ،پاسداشــت یــک عمــر
فعالیت یکی از بزرگتریــن بازیگران تاریخ
سینمای ایران بود .ثبت یکی از عکسهای
زندهیاد عباس کیارستمی سینماگر پرآوازه
ایرانــی روی پوســتر دورهای دیگر ،به خاطــر آوردن نام و اعتباری جهانی بود که کمتر
در ســرزمین خــود قــدر دید و ســتایش شــد .این بــار ادای احتــرام به فیلــم «دونده»
که ســازندهاش سالهاســت از ایران مهاجرت کــرده ،اتفاق جذاب دیگری اســت که
سینمادوســتان را بــه یــاد امیر نــادری و فیلم مهم «دونــده» میاندازد .هیــچ یک از
جشنوارههای سینمایی و محافل هنری داخلی به اندازه جشنواره جهانی فیلم فجر،
روی پوسترهایشان از تصاویری استفاده نمیکنند که به طور مشخص ،قدر و منزلت و
تاریخچه سینمای ایران را به رخ میکشند .در این انتخابها ،نباید نقش و سلیقه رضا
میرکریمی بهعنوان یک فیلمســاز و نه مدیر دولتی را از یاد برد .او بهعنوان کارگردان
و وارث بســیاری از تجربههای ســینمای ایران ،خود را مدیون ســینماگران بزرگ این
سرزمینمیداند.

در کنار مردم

یکــی از امتیازهــای ســی و هفتمیــن جشــنواره جهانی فیلم فجــر ،همراهی بــا مردم
آســیبدیده از ســیل آغاز ســال  98اســت .اینکه کلیه عواید حاصل از فروش بلیت و
درآمدهای جنبی این رویداد به هالل احمر تقدیم شــود تا به مردم مناطق ســیلزده
اختصاصیابد،اتفاقینادروالبتههوشمندانهاست.باتوجهبهپرسشهایبسیاریکه
در طی دوران استقالل جشنواره جهانی از بخش ملی ،درباره منابع مالی و هزینههای
این رویداد مطرح شــده دبیر جشــنواره و تیم برگزاری ،تمهید مناسبی برای کم کردن

حاشــیهها و همدلی با مردم انتخاب کردهاند .جشــنواره امسال ،سفیر مهربانی هالل
احمر اســت و قرار اســت در دورههای بعد فیلمهایی با موضوع مهربانی اکران شود.
البته استمرار این همکاری و توجه به این تعهدات ،قطعاًبه ماندگاری رضا میرکریمی
روی صندلی دبیری جشنواره بستگی دارد .فعالً و در سالی که آغازش با بحرانی جدی
برای ایران ،همراه بوده همراهی با مردم در یک جشن هنری و توجه به بخشی قابل
توجه از جامعه که تحت تأثیر سیل هنوز با مشکالت معیشتی و رفاهی مواجه هستند،
میتواند امتیازی برای جشنواره جهانی فیلم فجر باشد.

جشنواره در شهر

یکــی از عواملــی کــه باعث شــده جشــنواره
جهانــی فیلــم فجــر نســبت بــه جشــنواره
ملــی کمتــر دیــده شــود ،نحــوه تبلیغــات و
اطالعرســانی دربــاره ایــن رویــداد اســت.
جشــنواره ملی فجــر ،حتی بــرای آنهایی که
ســینما را دوســت ندارند ،رویدادی شناخته
شده اســت و زمان برگزاری آن در دهه فجر،
شــهر تهــران تحــت تأثیــر ایــن رویــداد قرار
میگیــرد .این نقیصه البته هر دوره ،نســبت
به قبل رفع شده و تبلیغات جشنواره بیشتر
و قویتــر شــده اســت .یــک تمهیــد جالــب
سی و هفتمین جشنواره جهانی ،برای جلب
توجــه مردم به ایــن رویداد نصــب بنرهایی
است که دیالوگهایی از فیلمهای مهم ایرانی و خارجی مثل «خون بازی»« ،جدایی نادر
از سیمین»« ،یازده نفر اوشن»« ،پاپیون»« ،اتوبوسی بهنام هوس» و ...نوشته شده است.
به نظر میرسد بخشی از کارکردهای هر رویداد هنری ،ایجاد فضای شاد و امیدبخش در
جامعه است و این روزها ،شهر تهران و سراسر ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند شوق
وانگیزههستند.جشنوارهجهانیفیلمفجراگرچهدایرهمخاطبانخاصداردامامیتواند
بهعنوان یک رویداد سینمایی ،فراتر از پردیس چارسو به قلب آنهایی راه یابد که سینما
را دوست دارند و با بسیاری از فیلمها ،بازیگران و دیالوگها خاطره ساختهاند .تماشای
تصویر این فیلمها روی دیوارهای شهر ،حال و هوای بهاری تهران را زیباتر میکند.

3فیلم جشنواره جهانی فجر در یک نگاه

واکاوی روحیات انسانی
در زمانههای ناآرام
وصال روحانی

خبرنگار

در میان تمامی فیلمهای حاضر در جشنواره جهانی امسال فجر در تهران که از 29فروردین شروع
شده و  6اردیبهشت پایان میگیرد ،سه فیلم بهدالیلی خاص ومتفاوت سزاوار توجهی بیشترند و
باید در آنها کنکاش فزونتری کرد .شــاید سرآمد آنها «غروب» باشــد که آن را الژلو نمش مجاری
ساخته است .نمش از سال  2015که اسکار برترین فیلم «خارجی» (غیر انگلیسیزبان) سال را به
لطفارائهفیلم«پسرشول»تصاحبکرد،درمرکزتوجهجهانسینماقرارداشتهامابینموضوع
آن فیلــم و «غروب» تفاوتهایی آشــکار وجــود دارد« .غروب» هم مثل «پســر شــول» بهعنوان
نمایندهمجارستاندراسکار 2018ودربخشفیلمهای«خارجی»آنمعرفیشد.امابرخالفآن
بدینجایزهمهمدستنیافت اماایناصالًازارزشهاوغنایفیلمنمیکاهد.
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میرکریمــی :حرفــت کامالً درســت اســت .این
تغییر نگاه در دوره جدید جشنواره کامالً اتفاق
افتــاده و از ایــن دیدگاه نشــأت میگیــرد که ما
از جشــنواره چــه میخواهیــم .در دورهای کــه
مدیریت جشــنواره از سر تکلیف برگزار میشد
به نظر ویترینش مهمتر از همه چیز بود؛ شوی
اینکــه چه تعداد میهمــان از چه تعداد کشــور
داریم ،یک جا به آنها شام میدهیم و همدیگر
را میبینند و ...حتماً منافع خوبی هم داشــت
ولــی تصمیم من در دوره جدیــد این بود که تا
جای ممکن از تشریفات جشنواره کم کنیم و به
حجم مالقاتها اضافه کنیم .تفکر ما این بود
که ما نه میخواهیم و نه میتوانیم فرش قرمز
برپــا کنیم پس یک تفاوت عمده باید بین ما و
جشنواره دوبی وجود داشته باشد ،اگر اصالت و
قدمت و شأنیت را برای سینما و فرهنگ ایران
قائل هســتیم هورا کشــیدن و پول خــرج کردن
برای اینکه کسی را بیاوریم و ببریم و شوی خالی
بدهیم نباید همتراز با شــخصیت فرهنگی ما
باشد؛ اتفاقاً باید آدمهایی را بیاوریم که چیزی
در چنته دارند و جیب علمیشان را هم خالی
کنیــم .بــه همیــن دلیــل دارالفنون را تشــکیل
دادیــم و بــه همین دلیل بــه چارســو آمدیم و
جایــی را انتخاب کردیم کــه خبرنگارها ،مردم
و میهمانــان خارجی همه با هم یکجا باشــند،
در راه پلههــا به هم بخورند ،ســر غذا همدیگر
را ببیننــد .در شــکل غرفهبنــدی از همــان ابتدا
گفتیم دیوارها را کوتاه و باز و شیشــهای بگیرید
تــا همــه هــم را ببیننــد .یک مــاه قبــل از اینکه
میهمانان برسند لیستشان را جلوی رویمان
میگذاریــم تــا ببینیم چه کســی چه چیــزی را
میتواند آموزش بدهد و حداقل یک نشســت
در درالفنون یا دانشــگاهها داشــته باشیم؛ البته
آنهایی ک ه شــأن علمی دارند یا تجربه مفیدی
برای اشــتراک گذاشــتن دارند .ســال قبل در 5
دانشــگاه پنل و سخنرانی داشــتیم ،یکبار برای
خانه ســینما و در ردههای پایینتر هم یکسری
ورک شــاپ برای باشــگاه داریــم .حتی بیش از
این ،در یک گوشــ ه تابلویی زدیم به اســم کافی
تالــک و گروهــی را گذاشــتم بــرای اینکــه زمان
قهوه خوردن هم ســه منتقد خارجــی و ایرانی
را کنــار هم بنشــانند تا بــا هم حــرف بزنند ،نه
خیلی رســمی بلکه یک گپ دوســتانه .بخشی
از آن چیــزی کــه تو گفتی به خاطــر عادتهای
ماســت که شــکل نمیگیرد ،خیلی از دوستان
حرفــهای مــا تحمــل مالقاتهــای طوالنــی را
ندارنــد و انــگار کنجکاو نیســتند که ایــن ارتباط
برقرار شــود و قــدم جلو نمیگذارنــد .خیلی از
جلســات دو یــا ســه نفــرهای که میخواســتیم
بیــن حرفهایهــای ســینما در خانــه ســینما یا
در جشــنواره برقرار کنیــم ،خارجیها ســر قرار
میآمدند اما مثالً کارگــردان ایرانی نمیآمد و
جلســه روی هوا میرفت ،دلیل غیبتشــان را
که جویا میشدم میگفتند «اخه من بیام چی
بگم» میگفتم دنیا دنیای ارتباط است همین
جوری احوالپرسی کن الزم نیست که حتماً یک
اتفاقعلمیبیفتد.
ëëعقیقی :یک دلیلش هم میتواند عدم تسلط
به آثار میهمان خارجی باشــد ،شــاید به همین
دلیلارتباطشکلنمیگیرد.
میرکریمــی :بــه هر حال مــا به دالیــل مختلف
جزیره فرهنگی برای خودمان درســت کردیم
و ارتباطات فرهنگی مســتقیم و قــوی با خارج
از کشور نداریم .در کشوری که صنعت توریسم
فعال نیســت مردم عادت به برخورد راحت با
ملیتهــای مختلف ندارند .عــاوه بر ناآگاهی
و دانــش که به آن اشــاره کردی مــا یک خورده
منزوی هم هستیم .این انزوا روی تک تکمان
تأثیر گذاشــته .بعضــی وقتها کــه خارجیها
میگویندماخیلیمیهماننوازیمشکمیکنم
کــه آیا بخشــی از این میهمان نــوازی به خاطر
نبود ارتباط و از موضع ضعف نیســت؟! شاید
احســاس برابری خوبی نداریــم .هرچقدر این
حجمارتباطاتبیشترباشدقدرتارتباطگیری
بیشتر خواهد شد .البته در این سه سال متوجه
شــدهام کــه نســل جــوان در ایــن زمینــه از مــا

یک فروشگاه نمادین
در بوداپست

ایــن فیلم روایت کننــده دورهای تاریخی
و واقعــی در تاریــخ مجارســتان بهطــور
اخــص و اروپــا بهطــور اهــم اســت کــه
آشــفتگیهای سیاســی و اجتماعــی بین
مــردم بــاال گرفتــه و ماجراهــا در ظاهــر
متمرکــز بــر فروشــگاهی بزرگ در شــهر
بوداپست مجارستان است که رو به زوال
مــیرود اما نمــش در نگاهی گســتردهتر
چشــم به غروب ارزشها و فروخوابیدن
خورشید دوستیها در اروپا و بروز مجدد
نشــانههای ســتیز و ناآرامــی در این قاره
دارد .نمــش ســال  1913را بــهروی مــا
میگشــاید و ایــن یک ســال قبــل از آغاز
جنــگ جهانــی اول اســت که زنــی بهنام
ایریس لیتر امیدوار اســت در فروشگاهی
که در گذشــته در اختیار خانواده او بوده،
اســتخدام شود اما مســیرحوادث او و کل
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خیلی جلوتر اســت مثالً بــه هتل محل اقامت
میهمانها میروند و بدون هماهنگی با او گپ
میزنند و کارت ویزیت رد و بدل میکنند و این
ارتبــاط بعدها هــم ادامه پیدا میکنــد .به نظر
میرســد قدیمیهــا و حرفهایها یــک خورده
حریمهای سختی برای خودشان قائلند.
ëëعقیقــی :پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه این
گفتوگوهــا و تعامل از حد پنــل و گفتوگوی
ســرپاییوکافــهطورفراتــررفتهوبــااختصاص
زمان بیشــتر به گفتوگویی عمیق تبدیل شود
تــا در انتهــای ســال یــک مجموعــه مطالعاتی
سینماییداشتهباشیم.
میرکریمی :راهکار ســختی دارد .اگر چه تعداد
کســانی که مثل تو میتوانند گفتوگوی خوبی
ایجــاد کننــد زیــاد نیســت اما هماهنــگ کردن
همینها هم کار سختی است بخصوص اینکه
برخی میهمانها خسته میشوند از بس که در
توگووسخنرانیداشتهاند.
جاهایمختلفگف 
سال گذشته تعداد میهمانهای تراز اول خیلی
زیــاد بود .ما از هر نشســت فیلمبرداری کردیم
و از ســه دوره برگزاری حدود صد مســتر کالس
خــوب داریم .تمــام ایــن تصاویر بــا زیرنویس
بهصــورت رایــگان در اختیار عالقهمنــدان قرار
خواهدگرفت.
ëëعقیقی :از بحث میهمانــان فاصله بگیریم و
بــهموضوعانتخــابفیلمهابرســیم.دربخش
رقابتــی فیلمی بوده که همــه موافق حضورش
باشند اما با مخالفت شما به این بخش راه پیدا
نکردهباشد؟
میرکریمی :به چنیــن موردی زیــاد برنخوردم؛
باالخــره بایــد یکــی دو تــا از مشــاورها فیلــم را
دوســت داشــته باشــند تــا مــن آن را در بخش
رقابتی نگه دارم یا بالعکس .خودت یک دوره
جزو مشاورها بودی همچین چیزی بود؟
ëëعقیقی :فیلم الو دیاز که از جشــنواره ونیز هم
جایزهگرفترادوستنداشتید.
میرکریمــی :اگرچه من دوســتش نداشــتم اما
نمیشــد در بخش رقابتــی آن را جــا داد چون
در ونیــز و تورنتو و چند جشــنواره مهم شــرکت
کــرده بود .یــک تغییر نــگاه دیگر در جشــنواره
همین اســت که ما در بخش مسابقه جشنواره
دنبــال اســمهای بــزرگ نیســتیم ،بهدنبــال
کشــف فیلمهای تازهایــم ،فیلمهایی که کمتر
دیده شــدهاند .اســمهای بزرگ را برای بخش
جشــنوارهها و بهترینهای کشــورها گذاشتیم.
بخش مســابقه در این دو سه سال تنوع خوبی
داشــته و در گفتوگویی که با داورهای خارجی
داشــتم همــه از انتخابها راضی بودند .ســال
گذشــته من سه جا داور بودم ،دو جشنواره الف
و یــک جشــنواره در ســطح پایینتر .بــه جرأت
میتوانم بگویم که انتخابهای بخش مسابقه
مــا از آن دو جشــنواره ســطح الــف خیلی بهتر
بود .آنجا واقعاً کســالت بار بود و میماندی که
کــدام را انتخاب کنــی .در یک جشــنواره آنقدر
در جمعبنــدی به مشــکل برخوردیــم که یکی
از بازیگــران معــروف کــه عضــو هیــأت داوران
بــود رئیــس جشــنواره را صــدا کــرد و بــا تندی
بازخواست کرد که این چه فیلمهایی است که
انتخاب کردهاید ،ما االن چه کار باید بکنیم؟
ëëعقیقــی :جــدا از اینکــه داورهــای خارجــی
بخشبینالمللســالگذشتهازکمیتهانتخاب
کلی تشــکر کردند ،هم فیلمها متنــوع بود و هم
کیفیتشانباالبود.
میرکریمی :امســال هم فیلم خوب زیاد داریم
منتهــی نســبت بــه ســالهای قبل اســمهای
بزرگی پشتشان نیست .شاید مخاطبان ما نیاز
به راهنمایی دارند تا پی ببرند که کدام فیلمها
را براســاس عالیــق شــان ببیننــد ،اطمینــان
دارم اگر انتخاب درســتی داشته باشند اتفاقی
هیجان انگیز در ســالن را تجربــه خواهند کرد.
دو سال پیش که در جشنواره کن حضور داشتم
بــه کرات با فیلمهایی مواجه شــدم کــه دارای
حداقل ارزش ســینمایی بود و صرفاً به خاطر
موضــوع انتخــاب شــده و دیگــر قابلیتهــای
ســینمایی آن نادیده گرفته شــده بــود از یکجا
بــه بعــد احســاس بطالت کــردم و بــه خودم
گفتم برای چه اینقدر وقت و هزینه میگذارم.
بــه جرأت میگویم در جشــنواره مــا این اتفاق
کمتر برای آدمها اتفاق میافتد .در جشــنواره

مجارســتان را بــه ســمت و ســویی دیگــر
میبرد .نمش که در فیلم دردناک «پسر
شول» به تبعات تلخ جنگ جهانی دوم
و جنایات برخاســته از اشــغال لهستان و
ســپس بخــش دیگــری از اروپای شــرقی
و غربــی توســط ســربازان آلمــان نــازی
پرداختــه و بــه بازداشــتگاههای آنــان
ورود کــرده و روی یــک زندانــی خــاص و
خانواده وی متمرکز شــده بــود ،با تغییر
زمانــی دیــدگاه خــود غــل و زنجیرهــای
سیاســی و پیچیدگیهای روحــی -روانی
جنگ جهانی اول را در «غروب» واکاوی
کرده است.
بدون شک ورود به عمق و روح انسانها
از محســنات کار نمش طی آثار نمایشی
وی بــوده و ارزشهای او زمانی آشــکارتر
میشــود کــه متذکر شویم«پســر شــول»
و «غــروب» تنهــا فیلمهــای بلنــد ایــن
هنرمند در مقام کارگردان هستند و حتی
«غروب» که نتوانست موفقیت اسکاری
«پســر شول» را تکرار کند ،با کسب جایزه
موســوم به «فیپرشی» در جشــنواره ونیز

چند و چون جشنواره جهانی فیلم فجر در گفتوگوی سعید عقیقی و رضا میرکریمی

فرصتی برای دیده شدن سینمای اعت

امسال حداقل سی تا چهل فیلم خیلی خوب
داریم؛ فیلمهایی که به قول فرنگیها ،اجرا و
پرفورمنسشــان درجه یک است و جنبههای
آموزشــی خوبی بــرای اهالی ســینما دارند .از
همان بحثهای اولیــ ه برای انتخاب فیلمها
یکــی از معیارهایمان این بود که در ســینمای
ایران چه چیزهایی روی پرده دیده نمیشود و
چه تجاربی را نمیبینیم؟ ما در سینمای ایران
اکــران فیلــم خارجــی نداریم و این جشــنواره
تنهــا رویدادی اســت کــه میتوانیــم تنوعی از
فیلمهــای بلنــد خارجــی را در چنــد روز روی
پرده ســینما و با شکل اســتاندارد ببینیم .این
اتفاق از یک ســو مزیت اســت چون مخاطب
تشــنه اســت امــا از ســوی دیگر ضعف اســت
چون تبدیل به عادت نشده ،تبدیل به عادت
کردن تماشای این فیلمها زمان میبرد؛ چون
تماشــاگر طی ســال فیلــم خارجی ســینمای
مســلط و فیلمهــای بــزرگ (بیگ باجــت) را
روی پرده نمیبیند ،توقع دارد در جشنواره آن
را ببیند ،در حالی که جشــنواره جای تماشــای
این دست آثار نیست.
ëëعقیقی :اما دو ســال پیش که ژانر وحشــت را
برای ســاعات پایانــی نمایش فیلمها داشــتید،
موقع بازگشــت از جشــنواره با جوانــان زیادی
مواجهمیشــدمکهبااشــتیاقمیآمدندتااین
دستآثارراببینند.چطورشدبهفیلمترسناک
رسیدید؟
میرکریمــی:تصمیــم گرفتهایــم تــا جایی که
میتوانیم ســینمای ژانر را هر ســال بهعنوان
یــک بخش داشــته باشــیم .محدودیتهای
زیــادی داریم ،معموالً ســینمای ژانر دســت
کمپانیهــای بــزرگ اســت و با پیــش آمدن
بحــث تحریــم ارتباط بــا کمپانیها مشــکل
میشــود .امســال ســینمای کمــدی را داریم
کــه البتــه کمــدی بگیــر نگیــر دارد چــون در
فرهنگهــای مختلــف مــردم بــه چیزهــای
متفــاوت میخندند .دو ســال پیش که فیلم
ترســناک نمایش دادیم یک شــب در سالن
نمایــش حضور داشــتم و دیدم تماشــاگر به
فیلمی که آدمها هــم را میخورند با صدای
بلند میخندد دلیلش این بود که گوششان
به لهجــه کرهای عادت نداشــت و صداهایی
که بهخاطر وحشت از خودشان درمیآوردند
برای مخاطب خندهآور بود.
ëëعقیقــی :برعکســش هــم هســت .وقتــی
کمدیهای سینمای اســکاندیناوی مثالً یکی از

 2018احــراز صالحیــت کــرده و اضافــه
بــر آن در جشــنوارههای بینالمللــی
لنــدن ،تورنتــو ،پالــم اســپرینگز ،بوســان
و اســتکهلم  2018نیــز بــرای حاضران و
داوران پخــش شــده و در اکثــر آنها نمره
قبولی گرفته اســت .بازیگران اصلی این
درام تاریخی -سیاسی و اجتماعی جولی
جاکاب ،واالد ایوانوف ،مارسین ژارنیک،
اوهلیــن دوبوس ،جودیت بــاردوز ،جولیا

فیلمهای آکی کوریســماکی که بــا هدف کمدی
ساختهشدهراباگروهیدیدمحتیتبسمهمبه
لبشاننیامد.
میرکریمــی :ذائقــه و ســلیقه مخاطــب مــا در
حــوزه کمــدی خــراب شــده ،چــه در ســینما و
چــه در تلویزیــون بدجوری به شــوخی کالمی
عــادت کردهایم .کمــدی موقعیت یــا کمدی
که یکخرده فانتزی ســینمایی داشته باشد را
نمیفهمیم .مثالً االن اگر مل بروکس را نشان
بدهیم ممکن است همه جمعیت متعجب
نگاه کنند و متوجه نشوند این شوخیها چقدر

است که مردم به چیزی که امسال در جشنواره
بهعنوانکمدینمایشمیدهیمنخندند.
ëëعقیقــی :البتــه جوانهایــی که به جشــنواره
میآینــد احتمــاالً مخاطبــان این دســت آثار
کمدیدرسینمایایراننیستند.
میرکریمــی :بلــه جوانهــای باشــعورتر و
فیلمشناستریهستند.
ëëعقیقــی :عــاوه بــر ژانــر ،یکــی از اتفاقهای
جشــنوارهدرچندســالاخیرنمایشفیلمهای
مرمت شــده اســت آثــار ایــن بخش امســال
جشنوارهبرچهمبناییانتخابشدند؟

عقیقی  :یک شوخی هم وجود دارد .ما وقتی یک فیلم
رادیکالاجتماعیازهلندمیبینیممیگوییمفیلمساز
با جسارت فراوان مشکالت مردم هلند و فضایی از این
کشور را نشانمان میدهد که تا به حال ندیدهایم اما
طبیعتاً اگر چنین فیلمی در ایران ساخته شود از این
دستتعابیراستفادهنمیکنیم
دلنشیناست.
ëëعقیقی :امــا من همچنان میخنــدم ،منابع
ارجاعیکهباآنهاشوخیمیکندبهاندازهکافی
خندهدار است ،شاید مخاطب برای خندیدن
بهیکمقداراطالعاتنیازدارد.
میرکریمــی :بلــه اما حتــی اگر منابــع ارجاعی
نداشــته باشــیم هــم خنــدهدار اســت مثــاً
«زینهایسوزان».درواقعایندستکمدیها
یکسری اســتاندارد دارند که طول میکشد آن
را بفهمــی ،تماشــاگری که عادت ندارد شــاید
بــار دوم که فیلــم را ببینــد آن را دریافت کرده
و بخندد .با وضعیــت اکران فیلمهای کمدی
در ســینمای ایران ،یکــی از ترسهای من این

جاکوبوفسکا ،میهالی کورموس و ساندور
ژوتر هســتند .این فیلم بــا بودجه کمکی
و  5میلیــون یورویــی اهــدا شــده توســط
بنیــاد ملــی فیلــم مجارســتان و البتــه
توســط کمپانی الئوکن و با همیاری گابور
سیپوس و گابور راینا ساخته شده و توزیع
جهانــی آن با یــک ســازمان بینالمللی
فرانســوی بــوده اســت .بــه اعتقــاد اکثــر
ناظــران ســتاره این فیلــم -البته ســوای

میرکریمــی :بــرای من هــم از خوشــایندترین
تجربههای این چندســال ،نمایش فیلمهای
مرمــت شــده اســت .نمایــش ایــن آثــار در
جشنوارهها به یک عادت عمومی تبدیل شده
و ما هم این بخش را در جشنواره راه انداختیم.
همــکاری خوبــی بیــن فیلمخانه و جشــنواره
شــکل گرفت و فیلمخانــه هر ســال روی چند
فیلم به شــکل مشخص ســرمایهگذاری کرده
و فیلمهــا را ترمیم و بــرای رونمایی در اختیار
مــا میگــذارد .فیلمخانــه پیش از ایــن هم کار
خــودش را میکــرد امــا رونمایی ایــن فیلمها
خیلــی مهجــور انجام میشــد و برنامــهای که
بتواند یک خاطره سینمایی را دوباره زنده کند

نمــش -جولی جــاکاب بازیگر نقش اول
زن اســت ولی او هم یــک انتخاب بدون
تردید و صورت گرفته از قبل نبوده است
و گفته میشــود که نمــش و همکارانش
وی را ازمیــان حدودهــزار هنرپیشــه زن
مجاری و داوطلــب برگزیدهاند اما نمره
قبولــی او در «غــروب» ســبب شــده بازار
حرفــهای وی داغ و ســیل پیشــنهادها به
سوی او روان گردد.

