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حامد بارئیطبری:

وارش امسال صاحب
هویت بصری شد

آنتونالبچنکو:

با موسیقی میتوان میان
فرهنگها پل زد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران
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جشنواره وارش
میتواند به
رونق سینمای
مردمشناسی
کمک کند

وارش بازتابی از توانمندی سینمای بومی است
جشنواره فیلم وارش افتخار
 2شهر بابل است
محمدمهدی طباطبایینژاد:
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استقبال چشم گیر از یک کارگاه

 4تقدیر از هنرمندان وارشی
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به نام آن که هستی نام از او یافت

یادداشت
حجتاهللایوبی
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وارش جشنواره فیلم فجر
مازندران است

ضرورت برگزاری جشــنوارههایی چون وارش در استانهای
مختلف کشور با توجه به اینکه ایران کشور پهناوری است و به
طور طبیعی قرار نیست همه برنامههای فاخر و ارزشمند هنری
در تهران متمرکز باشد ،احساس میشود.
خالقیتهای هنری که در استانها و شهرستانهای مختلف
وجود دارد ،میطلبد که مــا در نقاط مختلف ایران برنامههای
باشکوه ملی و بینالمللی داشته باشیم .این رویدادها فرصتی
است تا مردم ایران با جاذبهها و ظرفیتهای نقاط مختلف ایران
آشنا شــوند و مهمانان خارجی هم ایران را تنها تهران ندانند و
قابلیتهایکشورراازجهاتمختلفدراستانهاببینند.
امروزه در جهانی زندگی میکنیم که مصرف کاالهای فرهنگی
در آن روزبهروز در حال افزایش است .اگر در گذشته نهچندان
دور تولیدات و کاالهای فرهنگی در قالب کاالی لوکس ،تزیینی
و تشریفاتی مطرح بود ،امروز در جهان پساماتریالیسم به سر
میبریم و آخرین نظریهها تاییــد میکنند که در جهان امروز
فرهنگ و هنر به مثابه یک ســرمایه است و سرمایه فرهنگی
اساس بسیاری از دستهبندیها در داخل و خارج از کشور است.
دیگر نمیتوان گفت بشر تنها و تنها به کاالهایی میاندیشد که
خوراکجسماوست.روزبهروزصنایعخالق،آفرینشهایهنری
وتولیداتیکهمرتبطباجانوروحانسانمیشوند،ارزشبیشتری
پیدا میکنند؛ بهویژه در عرصه سینما که تولیدات این حوزه در
جهان در حال افزایش است و مصرف این تولیدات هم روزبهروز
بیشترمیشود.بایدخوشحالباشیمکهجزوکشورهایمولددر
اینحوزههستیم.
بر این باورم که اگر در گذشته کشورهای صنعتی منشأ قدرت
بودند ،امروز کشــورهایی که سرمایه فرهنگی و نمادین تولید
میکنند و دارنده آنها هســتند ،به عنــوان یک قدرت تلقی
میشــوند .با این نگاه ایران دارای یک قدرت فرهنگی است و
صنعتیبهنامسینمادارد.
طبیعی است ما در استان مازندران که مهد فرهنگ و هنر است و
باسابقهوخدمتفراوانسهمبسیارقابلتوجهیدرآفرینشهای
فرهنگی و هنری در ایران دارد ،جشنوارهای به نام وارش داریم.
آن هم در عرصهای که نقطه قوت ماست؛ یعنی سینما که جزو
افتخارات ایران است و ما را در رده یکی از چند کشور مهم دنیا
قرار داده است.
خوشبختانهاینجشنوارهچندسالیاستکهجدیگرفتهشده
است .در این چند سال که افتخار داشتم خادم فرهنگی ایران در
عرصه سینما باشم ،شاهد بودم مدیران ،جوانان و هنرمندان با
انگیزه استان مانند آقای قربانپور ارجمند که چقدر خالصانه  و
با انگیزه پیگیر کارها بودند و نتیجه آن این است که جشنواره
روزبهروز در حال شکوفاتر شدن اســت و خیلی امیدوارم این
جشــنواره به یکی از رویدادهای بزرگ و مهم استان مازندران
تبدیلشود.
به نظرم جشــنواره وارش این فرصت را دارد که به بزرگترین
رویداد هنری اســتان مازندران تبدیل شــود .به همین دلیل
توجه مدیران را در استان و شهرستانها جلب میکنم و از آنها
میخواهم به وارش با این دید نگاه کنند که جشنواره فیلم فجر
استان مازندران است .رویدادی که فقط هم متمرکز بر استان
نیست .آثار از همه نقاط کشور میرسند ،اما این جشنواره برای
استان مازندران از جهت شکوه ،هیجان و برگزاری میتواند مانند
جشنوارهفیلمفجرباشد.
توجهبهمسئلهجنگلهایهیرکانیدرایندورهبسیارارزشمند
بود .ویژگی و رسالت هنر این است که در کنار فضای خوبی که
خلقمیکند،افکارعمومیرابهسمتداشتهها،میراثتاریخی،
طبیعی و زیستمحیطی کشور سوق دهد .امیدوارم جشنواره
کمک کند استانهایی که بخشی از این جنگلها در آنها واقع
شدهاست،بداننداینجنگلهاسرمایهبسیاربزرگیاستوهمه
بایدبهحفظآنکمککنند.
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خــبر

محمدمهدیطباطبایینژاد:

جشنواره فیلم وارش افتخار شهر
بابل است
رویدادهای هنری و جشنوارهها در تمام جهان همواره فارغ
از مسائل هنری و حرفهای نقش مهمی بر فرهنگ منطقهها
دارند و میتوانند عامل شــهرت و شناخته شــدن شهر یا
محل برگزار یشان باشند .این اتفاق در جشنوار ههایی که
به صورت متمرکز در یک شــهر یا منطقه برگزار میشود،

محمدمهدی طباطبایینــژاد ،رئیس مرکز
ســینمای مســتند و تجربی و عضو شورای
سیاستگذاری نهمین جشنواره بینالمللی
فیلم وارش ،در حاشیه برگزاری این رویداد
سینمایی ،با اشاره به تنوع قومی و فرهنگی
در ایران ،در اینباره گفت :واقعیت این است
که ایران کشوری پر از تنوع فرهنگی و قومی
اســت و یک گنجینه بیبدیل از سنتهای
رفتاری و زیســتی اقوام مختلف اســت که
جایگاه متفاوتی را برای هنر و صنعت تصویر
تعریف میکند.
تمدن ایران بزرگ و مشترکات فرهنگی ما با
کشورهای حاشــیه دریای خزر که فرهنگی
مشــابه و پیشــینه تاریخی واحــد با آنها
داریم ،همه دســت به دســت هم میدهند
که ما را به نقطهای برســانند ،و آن هم ثبت
مقوله فرهنگ عامه و انتقال آن به جوانان و
نسلهای آینده است .آن هم در جهان امروز
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که یکپارچگی و یکدســتی جهانی در حال
رخ دادن است و بیشترین آسیب را فرهنگ
عامه میبیند.
هنری چون ســینما که از جذابیت عمومی
قابــل قبولی برخوردار اســت ،همــواره بر
گســترش و توســعه فرهنگ یــک منطقه
تاثیــرات مثبت بســیاری داشــته و دارد.
طباطبایینژاد با اشــاره به این نکته توضیح
داد :سینما به عنوان یک مدیوم بسیار بینظیر
و یگانه ابزار ثبت داشتههای مردم از فرهنگ
عامه است و مهمترین عامل برای انتقال آن
به نسل آینده است .اگر قرار باشد سینما به
این مقوله توجه کند ،نیــاز به فضایی برای
رقابت ،مبادله ،ارائه آثــار و تعامل در حوزه
ملی ،منطقهای و جهانی وجود دارد.
او با اشاره به ماهیت جشنواره بینالمللی فیلم
وارش که خود هم زیرمجموعه جشنوارههای
سینمایی منطقهای قرار میگیرد ،بیان کرد:

مدیر مسئول :مهدی قربانپور
زیرنظر :دبیرخانه نهمین جشنواره بینالمللی فیلم وارش
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بیشتر مصداق پیدا میکند .جشنواره بینالمللی فیلم وارش
نمونهای از همین دست اســت .این جشنواره که متمرکز بر
منطقه مازندران و در شهر بابل برگزار میشود ،با محوریت
فرهنگ عامه این منطقه میتواند نقش مهمی در شناسایی
این شهر و فرهنگ مردمانش باشد.
به نظرم جشــنواره فیلم وارش در این راستا
یک اتفاق بسیار درســت بود که خودش را
به عنوان یک جشــنواره فیلم کوتاه تعریف
نکرد و بــه عنوان جشــنوارهای با محوریت
فرهنگ عامه برگزار شــد .این مسئله وجه
تمایز جشنواره وارش با سایر جشنوارههای
سینمایی است.
ما در کشورمان حدود  50جشنواره داریم که
در بین آنها جشنواره وارش یک وجه تمایز
دارد ،و آن هم تمرکز بر یک حوزه فرهنگی
یعنی فرهنگ عامه است.
یکی از ویژگیهای اساســی جشنوارههای
هنری و به طور ویژه سینمایی ایجاد انگیزه  
در هنرمندان و شرکتکنندگان برای تداوم
فعالیت در موضوعی است که دنبال میکنند.
این عضو شــورای سیاستگذاری جشنواره
فیلم وارش ،در اینباره گفت :جشــنوارهها
چند کارکرد دارند .اول اینکه فضای عرضه
و نمایش هســتند و در کنار آن ،یک فضای
رقابتی هم دارند که انگیزشــی اســت و به
فیلمســازان که در آغاز راه تولید هســتند،
انگیزه میدهد که در حوزه فرهنگ عامه به
تولید آثار بپردازند.
جشــنواره فیلم وارش بــه هنرمند آدرس
میدهد که به حوزه فرهنگ عامه توجه کن!
این مسئله یک رسالت فرهنگی خیلی مهم
است که این جشنواره انجام داده است.
طباطبایینژاد جشنواره فیلم وارش را عامل
افتخار شهر بابل دانست و بیان کرد :نهمین
دوره جشنواره که امســال برگزار میشود،
بلوغ جشنواره را نشان داده است و این اتفاق
را به مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران،
دبیر و مدیران جشنواره تبریک میگویم که
مقاومت کرده و در سختترین شرایط فضای
برگزاری جشنواره را فراهم کردند.
همچنین برگزاری جشنواره برای شهر بابل
هم افتخار است .بســیاری از جشنوارههای
بزرگ سینمایی مانند کن در یک شهر برگزار
میشــوند .بابــل میتواند به عنــوان مرکز
فرهنگ عامه شناخته شود.

سردبیر :نژال پیکانیان
مدیر هنری بولتن :افشین ضیائیان علیپور
تحریریه :مهدی درستی ،ساغر انصاریراد ،محمد بزرگی
مترجم :علیرضا دریابک

عکس :محسن غالمی
ویراستار :شیدا محمدطاهر
گرافیک  :لیلیاسکندرپور
چاپ و لیتوگرافی :چاپ زارع (ساری)

نشریه روزانه نهمین
جشنواره بینالمللی فیلم وارش
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برگزاری نشست موسیقی و سینما در روز سوم
ساغر انصاری راد

استقبال چشمگیر
از یک کارگاه

در ســومین روز از نهمین جشــنواره بینالمللی فیلم
وارش ،در بخش نشستها و کارگاههای تخصصی،کارگاه
موســیقی و فیلم با حضور آنتون البچنکو ،آهنگســاز
روسی ،برگزار شد.
در این کارگاه که استقبال عالقهمندان از آن قابل توجه
بود ،البچنکو گفت از اینکه برای دومین بار به ایران سفر
کرده ،خوشحال است.
این آهنگساز روس دو سال پیش با حضوردر جشنواره
فیلم شهر تهران سفر به ایران را تجربه کرده بود .او که
با فیلم «ســه روز پیش از بهار» به کارگردانی الکساندر
کاساتکینادر جشــنواره فیلم شــهر حضور داشت ،در
بخــش اول کارگاهش پــس از پخــش بخشهایی از
فیلمش به توضیح درباره فرم موسیقی ساختهشده برای
این فیلم پرداخت و گفت :موســیقی این فیلم روسی با
موضوع جنگ و صلح را مشــهورترین ارکستر سمفونی
مسکو ضبط کرده است و آهنگساز این فیلم ،موسیقی
را با توجه به حاالت حاکم بر هر ســکانس و شخصیت
نوشته است.
او ادامه داد :در سکانس پایانی جنگ تمام میشود و تمام
تمهای موسیقی مورد استفاده در این فیلم ،در آخر مثل
یک سوپ با هم مخلوط میشوند.
در بخــش دیگری از ایــن کارگاه،حاضران در جلســه

ســوالهای خود را در رابطه با موســیقی فیلم روسیه و
جهان با این چهره موسیقی روسیه مطرح کردند.
آنتون البچنکو در پاسخ به یکی از سواالت درباره تفاوت
موسیقی فیلم در هالیوود و روسیه گفت :در هالیوود فقط
از آهنگسازانی که تخصصشان موســیقی فیلم است،
استفاده میشود ،اما در روسیه برعکس روش هالیوودی
رایج است .در روســیه از آهنگسازان اپرا و باله نیز برای
ساخت موسیقی فیلم استفاده میشود.
البچنکو در ادامه در توضیح این پرسش و دلیل استفاده
از اپرا و باله نیز بیان کرد :تا قبل ازانقالب  1917روسیه و
توسعه سینما ،موسیقی سمفونی ،باله و اپرا بخش مهمی
از هنر و زندگی مردم روسیه بوده است.
پرســش دیگری که این آهنگساز روســی به آن پاسخ
داد،درباره نیاز یک فیلم به موسیقی بود .او گفت :موسیقی
و ســمفونی فیلم بخشی از فرهنگ ســینمایی روسیه
است ،اما استفاده از موسیقی در فیلم بستگی به سلیقه
کارگردان دارد.
البچنکو در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از موسیقی
الکترونیک خوب اســت یــا خیر ،بیان کرد :موســیقی
الکترونیک سبک مورد استفاده من نیست و من به صورت
آکوستیک موسیقیهایم را میسازم.
او در پایان این نشست نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور
عالقهمنــدان و جوانان در این کارگاه گفت :موســیقی
دنیای بزرگی است و موسیقی و سینما باید باعث دوستی
و نزدیکی مردم دنیا به یکدیگر شود.

تقدیر از هنرمندان وارشی
در ادامه نشســتهایی که در روز سوم
برگزار شــد ،مهرداد اسکویی کارگاهی
با عنوان آغاز و پایان در فیلم مســتند را
برگزار کرد.
در این کارگاه مهرداد اسکویی کشف و
جســتوجو را دو مولفه مهم در شروع
یک فیلم مستند دانست و گفت :الزمه
داشــتن این دو مولفه طرح سوال است
و اگر در ابتدا سوال مطرح نشود ،باعث
ابهام در شروع فیلم شده و باعث میشود
فیلم با استقبال تماشاگر مواجه نشود .از
دالیلی که ممکن است باعث شود شروع
یک فیلم مســتند مورد اقبال تماشاگر
قــرار نگیرد ،بر هم نزدن مســیر عادی
زندگی شخصیت اســت که باعث طرح
این ســوال در ذهن مخاطب میشــود
که چرا باید تماشاگر زندگی عادی یک
شخص باشیم؟
در ادامــه اســکویی دربــاره کاراکتر
و مضمــون صحبت کرد کــه راهنمای
تماشــاگر اســت .او توضیــح داد :این

راهنمایی تنها زمانی محقق میشــود
که فیلمساز خود و شخصیت اصلی را در
فیلمش بشناساند .در غیر این صورت،
شــخصیت فیلم مقوایــی و مصنوعی
میشود و هیچ احساسی را در مخاطب
برنمیانگیزد.
این مستندســاز صاحبنــام در پایان
به مشــکالتی که ممکن است در یک
اثر مستند وجود داشــته باشد و برای
مخاطب باعث ابهام اثر شــود ،گفت:
چند نقطــهای بودن پایــان یک فیلم
مستند باعث ســرخوردگی مخاطب
میشود .در پایان نباید حتما به تمامی
ســواالت مطرحشــده در خالل فیلم
جواب داده شــود .تنها سوالی که باید
در پایان فیلم به آن جواب داده شــود،
سوالی اســت که در آغاز مطرح  شده
است .در واقع تزریق بیاندازه اطالعات
در آغاز و عدم رعایت نظم ساختاری و
روایی باعث میشود فیلمهای مستند
تبدیل به گزارش خبری شوند.

جشــنواره وارش بخشهــای جنبی زیــادی را برای
عالقهمنــدان و همراهانــش تــدارک دیــده .اجرای
موســیقیهای محلی و بومــی و اجرای عروســکی از
جمله این برنامههــا بوده که مورد توجــه عالقهمندان
هم قرار گرفت .در ســومین روز جشــنواره نیز با حضور
شــخصیت هایی همچون حســین حســن نژاد معاون
سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری مازندران از
جشنواره فیلم وارش ،قربانعلی ولی زاده معاون استاندار
و فرماندار ویژه بابل ،محمود شــالویی مدیر کل فرهنگ

و ارشاد اســامی مازندران ،مهدی قربانپور دبیر نهمین
جشنواره بین المللی فیلم وارش ،عباس ابوالحسنی مدیر
بخش آیینــی و فرهنگ بومی جشــنواره ،از هنرمندان
موسیقی و تجسمی تقدیر و تجلیل شد.
تواب و امین ســعادتی گروه موســیقی ترکمن ،محمد
نعیمی ،یوسف الهی ،رحیم موالییان ،مهشید هاشمی،
محســن غالمی ،مصطفی مکبری ،کیوان زند ،جهانگیر
نصراشرفی هریک در این برنامه لوح یادبودی را دریافت
کردند.

3

4
4

4

گفتوگو

مهرداداسکویی:

در سینمای4جهان ایده آغاز یک فیلم بسیار مهم است
فیلم خوب چیست؟ این سوال یکی از پربحثترین مسائل در میان اهالی سینما
و کارشناسان این حوزه است ،چراکه تعریف فیلم خوب متر و معیاری مشخص
ندارد و از نظر هر فرد کنار هم قرار گرفتن چند مولفه متفاوت یک فیلم خوب
را از بد متمایز میکند .بااینحال برخی از ایــن مولفهها در میان منتقدان و
سینماگرانی که از سلیقههای بسیار متفاوتی هم برخوردار هستند ،مشترک
است؛ نقطه آغاز و پایانبندی فیلم نمونهای از این دست است.
همواره از نظر تمامی عالقهمندان به ســینما فیلمی خوب است که بتواند در
همان نقطه شروع تماشاگر را چنان با خود همراه کند که با قصه پیش برود و
درنهایت پایانبندیای مناسب است که بتواند لبخند رضایت را بر لب مخاطب
مهدی درستی

کارگاهی تحت عنوان آغاز و پایان ساخت فیلم
در نهمین جشــنواره بینالمللی فیلم وارش
برگزار کردهاید ،چه شد که تصمیم به طرح چنین
موضوعی گرفتید؟ درباره لزوم طرح این موضوع
و نسبت آن با سینمای ایران توضیح دهید.
چندین سال است که وقتی فیلمها را در بخشهای داوری
جشنوارههای مختلف یا به صورت معمول به همراه دوستانم
تماشا میکنم ،مشکل عمدهشان را در طراحی و چگونگی
آغاز و به پایان رساندن میبینم.
این مسئله در تمامی گونهها اعم از داستانی ،مستند ،کوتاه،
انیمیشــن و ...وجود دارد و هیچ تفاوتی نمیکند .خیلی از
اوقات میبینم که فیلمها دارای چند پایان هستند و وقتی به
یک پایان میرسند ،دوباره شروع میکنند و دوباره به پایان
میرسند و شــروع میکنند و این اتفاق چند مرتبه تکرار
میشود و درنهایت به سبب آن پایانبندی فیلمها از کیفیت
درخوری برخوردار نیست و تضعیف میشود.

بنشاند و او را به یکی از دنبالکنندگان آثار سازنده فیلم بدل کند.
با اینکه همه به اهمیت باالی این مولفه معتقدند ،اما امروزه به یکی از گمشدههای
سینمایایرانتبدیلشدهاستوجایخالیاشدربسیاریازفیلمهاییکهساخته
و اکران میشوند ،به چشم میآید .این مسئله بهانهای شد تا نهمین جشنواره
بینالمللی فیلم وارش میزبان کارگاهی با حضور مهرداد اسکویی ،مستندساز و
کارگردان باتجربه ،باشد تا درباره چگونگی طراحی آغاز و پایان مناسب و درست
یک فیلم توضیح دهد .برگزاری این کارگاه این فرصت را در اختیارمان گذاشت تا
بااینکارگرداندربارهجزئیاتنقطهآغازوپایانبندیمناسبوهمچنینچگونگی
رسیدن به وضعیتی مطلوب در این زمینه گفتوگو کنیم.

در سینمای جهان نحوه و ایده آغاز یک فیلم و چگونگی شروع
بسیار مهم است .اینکه کارگردان چه لحنی به اثر میدهد،
چگونه سوال را برای مخاطب طرح میکند ،به چه شکلی
شخصیت جذاب طراحی میکند و او را درگیر داستان فیلم
میکند تا تماشاگر هم با او همراه شود ،بسیار اهمیت دارد.
این مسائل را با فیلم دیدن ،مطالعه و حضور در ورکشاپهای
بینالمللییادگرفتهومیگیرم.اینکهتجربیاتمراتاحدودی
کالسبندی کنم و بتوانم در مدت دو ساعت اطالعاتم را به
مخاطبان و عالقهمندان به سینما منتقل کنم ،برایم بسیار
اهمیت دارد.
از این منظر طراحی شــروع و پایان برای من جالب است.
یک ورکشاپ هم در جشنواره فیلم کوتاه با دکتر الستی
داشتیم که سعی کردم آن مطالب را در کارگاهی که درباره
این موضوع در جشنواره فیلم وارش داشتهام ،تکرار نکنم و به
ارائه اطالعات جدیدی به مخاطبان بپردازم.
به ضعف ســینما در زمینه آغاز و پایانبندی
این فیلمها اشــاره کردید .این مسئله را تا چه
اندازه برآمده از کارگردانی فیلم یا فیلمنامه آن
میدانید؟
به نظرم این مسئله بسیار به شــناخت کارگردان از کارش
بازمیگردد ،به دلیل اینکه حتی اگر فیلمنامه دارای نقاط
ضعفی باشد ،کارگردان باتجربه میتواند با شناخت درست از
شروع فیلم و طراحی دقیق آن در کنار پایانبندی مناسب به
کار خود یک قوام کاملتری بدهد ،و این موضوع در صورت
همکاری کارگردان بــا تدوینگر و فیلمنامهنویس محقق
میشود.
مسلما طراحی نقطه آغازی درست و درنهایت
پایانبندی متناسب با آنچه در فیلم گذشته و
مقابل دیدگان مخاطب به نمایش درآمده ،بسیار
اهمیت دارد .اما این مسئله تا چه اندازه بر کیفیت
فیلم تاثیر میگذارد و وجه تمایزدهنده یک فیلم
خوب از بد به شمار میآید؟
من در کارگاهی که در جشنواره داشتم ،به مسئله چگونگی
طراحی یک شــروع قوی و موفق که مخاطب را به جهان
فیلم بکشاند ،او را با فیلم همراه و همسفر کند تا مشکالت
شخصیت و جهان فیلم را درک کند و با آن تا انتها برود ،لذت
ببرد و تاثیر بپذیرد ،اشــاره کردم .در واقع وقتی این اتفاق
بهدرستی شکل بگیرد ،اینچنین تاثیر مثبت میگذارد و
باعث میشود فیلم یک کارگردان هم مورد پسند مخاطب
قرار بگیرد و آنطور که او میخواهد ،تاثیرگذار باشد.
برگزاریجشنوارههایبینالمللیمانندجشنواره
فیلموارشکهازحضورچهرههایمطرحسینمای
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جهان هم بهرهمند هســتند ،تا چــه اندازه بر
همفکری و انتقال اندیشه و تجربه فیلمسازان
در زمینه آغاز و پایان در فیلم میتواند تاثیرگذار
باشد و سبب پیشرفت سینمای ایران شود؟
بهنظرم جشنوارههای سینمایی ازقبیل جشنوارهبینالمللی
فیلم وارش اتفاق بسیار خوبی هستند و به پیشرفت سینمای
کشورها و فیلمسازان کمک میکنند .جدای از اینکه چه
فیلمهایی در جشــنوارهها به نمایش در میآیند ،دیدار با
فیلمســازان و همچنین حضور در ورکشاپها بسیار به
سینماگران کمک میکند.
یادم هست سال اول دانشگاه بودم و اصال نمیتوانستم چهار
فیلمی را که میخواهم ببینم ،پیدا کنم و خیلی از افراد آن
فیلمها را به من نمیدادند ،اما در جهان امروز فیلمها همه جا
هستند و بهراحتی با یک کلیک میتوان به دنیایی از فیلمها
دسترسی داشت.
مهم این است که افراد چه اندازه به سمت هدف قهرمان فیلم
زندگی خود که خودشان هستند ،حرکت میکنند و چطور
برای خود شــروع ،میانه و پایانی مناسب و درست طراحی
میکنند ،مانند یک قهرمان در یک فیلم.
به جایگاه و تاثیرگذاری جشنوارههای سینمایی
اشاره شــد که همواره در آنها شاهد دو دسته
کردن سینماگران ایرانی و خارجی هستیم که
گاهی اوقات جنبه تضعیف سینمای ایران را هم
به خود میگیرد .نظرتان درباره این نوع برخورد
چیست؟
به نظرم ما فیلمساز ایرانی و خارجی نداریم .ما یک اثر در قالب
فیلم داریم .بسیاری از فیلمسازان ایرانی کارشان خوب است و
در سینمای جهان هم تاثیر گذاشته و میگذارند ،و در مقابل
خیلی از کارگردانان هم هنوز به تجربه کافی برای تاثیرگذاری
و ساخت فیلم بسیار خوب نرسیدهاند ،که میتوانند با تالش و
کسب تجربه به این هدف دست پیدا کنند.
ضمن اینکه فیلمسازان خوبی داریم که شخصیت تاثیرگذار
فیلمسازان جهان هستند و بسیاری از کارگردانان دوست
دارند از آثارشان تاثیر بپذیرند ،مانند کیارستمی ،فرهادی،
مجیدمجیدی،جعفرپناهیو...درحوزهانیمیشنوسینمای
مستند هم این مسئله صدق میکند .در مقابل فیلمسازان
بزرگی در جهان هســتند که ما از آنهــا تاثیر پذیرفته و
میپذیریم.
من به مرزبندیهای اینچنینــی اعتقادی ندارم ،چون ما
بههرحال فیلم و فیلمسازان خیلی خوبی داریم که برای هر
نقطه مرزهای جغرافیایی باشند ،میتوان از آنها آموخت.
همچنین فیلمسازانی داریم که فیلمهایشان خوب درنیامده
است و از آنها هم میتوان درس گرفت که چه کارهایی را
نباید انجام دهیم تا یک فیلم خوب داشته باشیم.

گفتوگو

نشریه روزانه نهمین
جشنواره بینالمللی فیلم وارش
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آنتونالبچنکو:

با موسیقی میتوان میان فرهنگها پل زد
آنتون البچنکو آهنگساز اهل روسیه است که در جشنواره وارش این
دوره کارگاهی تخصصی با عنوان موسیقی و سینما برگزار کرد؛ کارگاهی
که با استقبال زیادی روبهرو شد و بسیاری از عالقهمندان پای صحبتهای
این هنرمند نشستند .البچنکو در انتخاب فیلمهایی که میخواهد برای

در این مدت که
من در جشنواره
وارش حضور
داشتم و فیلمهای
حاضر در آن را
تماشا کردم ،به
معنای واقعی تحت
تاثیر قرار گرفتم.
موسیقیهای
محلی و فولکلور و
حتی موسیقیهای
غیربومی که من
شنیدم ،واقعا
جذاب و شنیدنی
بودند و حین
تماشای برخی
از آنها به معنای
واقعی هیجانزده
شدم

موسیقی جزء جداییناپذیر یک اثر سینمایی و
تصویری است و در ایران نیز مهم است .برایمان
بگویید این مقوله در ســینمای روسیه تا چه
اندازه از اهمیت برخوردار است؟
من فکر میکنم موســیقی فیلم در ســینمای روسیه
مهمتر از هر بخش دیگری اســت و نقش برجســتهای
دارد .البته شــاید من اشــتباه میکنم ،اما این نقش را
نمیتوان نادیده گرفت .اساســا موسیقی و هنر در همه
جا ،حتی جایی غیر از ســینما ،از اهمیت بسیار ویژهای
برخوردار اســت .نکته مهم دیگری که باید بگویم ،این
است که موسیقی فیلم که شامل اپرا و باله نیز میشود،
قبل از انقالب  ۱۹۷۰جایگاه ویژه و باالیی نداشــت ،اما
بعد از آن به سنت موسیقی فیلم و موسیقی توجه ویژه
شد .بعد از آن بود که آهنگسازان مطرحی از روسیه به
دنیا معرفی شدند.
در واقع میتــوان از صحبتهایتان اینطور
نتیجهگیری کرد که آهنگسازان فیلم مطرحی
در سینمای روسیه پرورش پیدا کردند و جهانی
شدند .درست است؟
بله ،دقیقا درست است .ما آهنگسازان زیادی داریم که
عالوه بر اینکه در سینمای روســیه فعالیت میکنند و
برای فیلمهای روسی آهنگسازی میکنند و موسیقی
متن و فیلم مینویســند ،در هالیوود هــم فعالیتهای
درخشــانی دارند .تعدادی از این آهنگســازان که در
هالیوود فعالیت کردند ،تبدیل به چهرههای جهانی شده
و موفق به دریافت جایزه اسکار هم شدند.
از نگاه شــما به عنوان یک آهنگســاز بین
سینمای بومی ،که در جشنواره وارش شاهد
مفاهیم و المانهای آن هســتیم ،و موسیقی
محلی و بومی چه ارتباط و اشتراکاتی میتواند
وجود داشته باشــد و این موسیقیها چقدر
تاثیرگذار هستند؟
در این مدت که من در جشــنواره وارش حضور داشتم و
فیلمهای حاضر در آن را تماشــا کردم ،به معنای واقعی
تحت تاثیر قرار گرفتم  .موســیقیهای محلی و فولکلور
و حتی موســیقیهای غیربومی که من شــنیدم ،واقعا
جذاب و شــنیدنی بودند و حین تماشای برخی از آنها
به معنای واقعی هیجانزده شدم .موسیقیهای بعضی از
این فیلمها به موسیقی محلی نزدیکیهای بسیاری دارد،
اما این سبک موسیقی در روســیه و سینمای روسیه به
این شکل وجود ندارد .موســیقی روسیه بیش از اینکه
به موســیقی محلی و نواحی شباهت داشــته باشد ،به
موسیقی آکادمیک نزدیک است .این دو موسیقی با هم
کامال متفاوتاند.

آنها موسیقی متن بنویســد ،دقت زیادی دارد و میگوید فیلمهایی
را برمیگزیند که با تمام معیارهای او همخوانی داشــته باشد .در ادامه
گفتوگو با این هنرمند را درباره موسیقی و سینما و تاثیر این دو هنر بر
یکدیگر میخوانید.

ســینمای روســیه هم به موســیقی محلی در
فیلمهایش اهمیت میدهد؟
شــاید به اندازهای که در ایران و فیلمهــای ایرانی این
اتفاق میافتد ،در روسیه شاهد این موضوع نباشیم ،اما
یک یا دو فیلم داریم که موسیقی محلی و سنتی روسیه
را میتوان در آنهــا دنبال کرد .البتــه باید بگویم من
خودم فقط موسیقی کالسیک و آکادمیک کار میکنم.
آهنگسازیهایی هم که انجام میدهم ،بر همین پایه و
اساس است و فضای دانشگاهی هم در موسیقیهای من
کامال مشهود است.
اما نکته مهمی که وجود دارد و به نظرم باید به آن اشاره
کنم تا درباره تاریخِ این اتفاق هم بیشتر بدانید ،این است
که روســیه  ۲۰۰سال پیش موســیقی فولکلور و بومی
داشته و در ســینما هم به آن توجه ویژهای میشد ،اما
بعد از آن ،موسیقی روسیه با موســیقی اروپایی تلفیق
شد و حاال هم همین موسیقی تلفیقی جایگاه خودش را
حفظ کرده است.

روی صحنه رفت که نوازنده و آهنگســازان آن اهل
روسیه بودند و همکاری بسیار خوبی بین آنها اتفاق
افتاد .من به طــور کلی معتقدم حتــی با وجود عدم
اشــتراک فرهنگی میان کشــورها که طبیعی است و
قطعا فرهنگ کشــورهای مختلف بــا یکدیگر تفاوت
دارند ،میتوان از طریق هنر و بهخصوص موســیقی
پلی میان کشــورها زد .موســیقی در ایران و روسیه
میتواند حلقه اتصال مــوارد زیادی در حوزه فرهنگ
و هنر باشد.

شــما در حوزه موســیقی فیلم هم فعالیت
میکنید و فعالیتهای غیر از آن هم دارید .از
معیار انتخاب فیلمهایی که برای آنها موسیقی
مینویسید هم برایمان بگویید.
کار در زمینــه موســیقی آکادمیــک و دانشــگاهی
فعالیت اصلی من اســت .اما اگر در حوزه سینما فیلم
خوبی به من پیشنهاد شــود ،حتما از آن استقبال
میکنم و برای آن موســیقی متن مینویسم .در
کارگاهی هــم که در جشــنواره وارش برگزار
کــردم ،نمونههایــی از موســیقیای را که
برای فیلمهای روســی ســاخته بودم ،برای
عالقهمندان و مخاطبان حاضر در کارگاه به
نمایش گذاشــتم و آ نها را با شیوه کارم و
سبک موسیقاییام آشنا کردم.
فیلم من به نام «ســه روز پیش از بهار» قبل
از این جشنواره در جشــنواره فیلم شهر در
تهران هم به نمایش درآمد و هفته پیش هم
جدیدترین قطعهای که ساختم ،در کشور
آلمان نمایش داده شد.
به عقیده شما میتوان با توجه
به اشتراکات یکسان فرهنگی
و هنری همکاریهای بینابینی
میان ایران و روســیه را در
آینده شاهد باشیم؟
همانطــور کــه میدانید ،ســال
گذشــته ارکســتری به رهبری
ایرانیهــا در ســنپترزبورگ به
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گفتوگو

حامدبارئیطبری:

وارش 4
امسال صاحب هویت
بصریشد

نهمین دوره از جشنواره بینالمللی فیلم وارش با محوریت فرهنگ عامه مردم مازندران و ب ه طور ویژه شهر بابل در حال برگزاری
است؛ موضوعی که نقش موثری در عالقهمندی مردم به هنر و به طور ویژه سینما دارد.
اما آنچه بیش از هر چیز میتواند سبب آشنایی مخاطبان جشنواره با فرهنگ عامه و آیینهای بومی شود ،مدیریت هنری
این رویداد است .به همین بهانه با حامد بارئی طبری ،مدیر هنری جشنواره وارش ،درباره برنامهها و رویکردی که در این دوره
با توجه به موضوع جشنواره دنبال کردند ،گفتوگو کردیم.
مهدی درستی

ما سعی کردیم
همه آنچه را در
کاخ جشنواره
وجود دارد ،با یک
هارمونی همراه
کنیم

6

ابتدا درباره ایدهها و برنامههایتان که متناسب
با رویکرد جشنواره فیلم وارش است ،توضیح
دهید.
مــن در اولین گفتوگویی کــه با آقــای قربانپور ،دبیر
جشنواره ،داشتم ،تاکید کردم که این جشنواره با توجه به
اینکه نهمین دوره برگزاریاش را سپری میکند ،هیچ
هویت بصری مشخصی نداشته است.
آنچه جشنوارهها در دنیا با آن شناخته میشوند ،استفاده
از یکسری المانهای بصری است که نشانگر جغرافیا و
مکان برگزاری آن رویداد است .من معتقد بودم جشنواره
وارش هم باید چنین هویتی داشته باشد.
اولین قدم برای این داســتان ،ایجاد یــک هویت رنگی
واحد بــود؛ رنگهایی که از ابتدا تا امروز حفظ شــدهاند
و آدمها وقتی با آن روبهرو میشــوند ،به یاد جشــنواره
وارش میافتنــد .به همین جهــت دو رنگ مکمل آبی و
زرد را انتخاب کردم که دلیل هم داشــتم .من بچه بابل
هستم و همواره بهترین تصویر ذهنی که از شمال دارم،
روزهای بارانی بود که با تاللو آفتاب میدرخشــید .این
تصویر ایــدهآل از یک روز جذاب برای مــن بود و به یاد
همین نوستالژی ســعی کردم فضای بصری جشنواره را
شکل دهم.
با توجه به اینکه فرهنگ عامه رویکرد جشنواره
امسال است ،تا چه اندازه برنامههایتان را متمرکز
برآیینهایبومیمازندرانطراحیواجراکردید؟
جشنواره وارش جزو معدود جشنوارههای موضوعی ایران
است و به فرهنگ عامه اختصاص دارد که گستره خیلی

وسیعی از عناصری است که با آنها زندگی میکنیم .من
دنبال نکتهای در فضای جشنواره میگشتم که مرتبط با
محتوا یعنی فرهنگ عامه باشد.
ما در جغرافیای مازندران معماریهای ویژهای داریم که
به آنها سقاتاالر میگوییم .ســقاتاالرها مکانهای ویژه
مختص بناهای چوبی هســتند و سطح آنها دربردارنده
نقشهای حماسی ،اسطورههای مذهبی ،دینی و زندگی
روزانه مردم اســت .این همه آنچه بود که در فیلمهای
جشنواره میگذرد ،یعنی سنت رفتاری ،گفتاری و زیستی.
نگاه کردم و دیدم چقدر المانهای ویژه مختص شمال را
داریم که قابلیت تصویرسازی برای فضای جشنواره را دارد
و وقتی به سقاتاالرها رسیدم ،اصال تعلل نکردم و همیشه
در ذهنم بود که این پتانسیل باید به یک المان بصری برای
جشنواره بدل شود.
به همراه دوستانم مطالعه تصویری کردم و به المانهای
ویژهای رسیدم که اگر به پوستر و فضای جشنواره بنگریم،
المانها مملو از زندگی عادی مردم و سقاتاالرهاست.
ما ســعی کردیم همه آنچه را در کاخ جشنواره وجود
دارد ،با یک هارمونی همراه کنیــم .باید از آقای جواد
صاحبیان ،مدیر تبلیغات مجموعه که همه آن ایدههای
مشترک ما را با دقت بسیار زیاد پیاده کرد ،تشکر کنم.
همچنین قــدردان زحمات آرمیــن گلچوبیان ،طراح
گرافیک کتاب جشــنواره ،و پویا رییسی ،طراح ویدیو
گرافیکها ،هستم.
فضاسازی جشــنواره فیلم وارش با محوریت
فرهنگ عامه میتواند بــر اقبال عمومی مردم
منطقه نسبت به محیطهای هنری و به طور ویژه
ســینما نقش مهمی را ایفا کند .تا چه اندازه در

ایدههایتان به این موضوع پرداختهاید؟
گرافیک برای من مســئلهای فراتر از اجرای صرف یک
سفارش است .گرافیک برای من ایدهپردازی ماندگاری
است که بتواند یک اتفاق را در ذهن مخاطب رقم بزند .از
ابتدا دنبال این بودم که اگر به سراغ یک المان منطقهای
میروم ،بتوانم بر ذهن مخاطبان تاثیر بگذارم تا هر زمان
که به عنوان مثال به ســراغ ســقاتاالرها رفتنــد ،به یاد
جشنواره فیلم وارش بیفتند و در واقع یک برندسازی به
واسطه آن چیزهایی که مردم با آنها زندگی میکردند،
صورت بگیرد.
مردم با دیــدن این فضاها به خاطرهای که از جشــنواره
داشتند ،رجوع میکنند و در دورههای بعدی خاطراتشان
تکمیل میشود.

گزارش تصویری

حضور دکتر حسننژاد معاون سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران در کاخ جشنواره

نشریه روزانه نهمین
جشنواره بینالمللی فیلم وارش
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جمع داوطلبان همیار وارش

حضور جعفر صانعیمقدم مدیر گروه سینمایی هنر و تجربه در کاخ جشنواره

مهرداد اسکویی مستندساز و داور جشنواره

حضور داوران و فیلم سازان
بخش بین الملل
در کاخ جشنواره

بازتاب رسانه ای جشنواره

اجرای موسیقی ترکمنی
در جشنواره

استقبال از کارگاه های روز سوم

4

7

4

4

No.4. 2 May 2019

Mehrdad Oskuyi:

The idea of starting a movie is very
important in the cinema world
What is a good movie?This question is one
of the most interesting issues among the
cinema and experts in this area, because
the definition of the film is not welldefined, building blocks of some different
components leads to make difference
The workshop provided
us with the opportunity to
discuss with the director
about the details of the
appropriate start and
finish point as well as how
to achieve a favorable
situation in this area.You
referred to the weakness
of the movie about the
beginning and ending
o f t h e s e fi l m s a t t h e
workshop you held. How
much do you relate this to
director or scenario?
It seems to me that this is very
much about the director ’s
understanding of the work,
because even if the script has

between good and bad movie.
At the 9th Varesh Film Festival, a workshop
featuring documentary and experienced
director Mehrdad Oskuyi, on how to design
the right and proper start and finish of a
movie.

weak points, the experienced
director can give a more complete
insight into the work by knowing
the beginning of the film and its
precise design, along with the
proper completion of the work,
the subject is accomplished with
the co-director of the editor and
screenwriter.
To w h a t e x t e n t c a n
international festivals
like the Varesh Film
Festival, which include
the presence of prominent
world cinematographers,
also influence the transfer
of ideas and experiences of
filmmakers in the field of
the beginning and the end

of the film, and which can
contribute to the progress
of Iranian cinema?
I think that film festivals like
the Va re s h Internationa l
Film Festival are very good
and helpful in the progress of
the cinema of countries and
filmmakers.Regardless of what
films are shown at the festivals,
meeting with the filmmakers and
attending the workshops is very
helpful to the cinematographers.
I thought I was the first year of the
university and I could not at all
find the four films I want to see,
nobody share it, but in the today
world, movies are everywhere,
and with just one click you can

Mohammad Mehdi Tabatabaye Nejad:

The film festival is proud
of Babol
Art events and festivals throughout the
world are always free from artistic and
professional issues that play an important
role in the regional culture and can be a
factor in the reputation and recognition
of the city or venue. Mohammad Mehdi
Tabatabaye Nejad, director of the Center for
Documentary and Experimental Cinema
Center and member of the Policy Council
of the 9th International Film Festival, said
on the sidelines of this cinematic event,
referring to ethnic and cultural diversity in
Iran, “The reality is that Iran is a country
full of cultural diversity It is a tribal and a
treasure trove of biological and behavioral
traditions of different tribes, which defines a
different position for art and the image of the
image. He also said: “It is also proud to hold
the festival for Babol’s people.” Many major
cinematic festivals like Ken are held in a city.

access a world of movies.
What’s important is how much
people move toward the goal of
the hero of their own life, and
how they design themselves for
the start, the middle and the end,
as a hero in a movie.

Anton Labchenko:

With music can be blended
between cultures
Anton Lobchenko is a Russian composer
who at this festival organized a specialty
workshop titled "Music and Cinema", a
workshop that was welcomed by many,
and many of the audience attended
the talks. Labochko is careful about
choosing the films he wants to give those
soundtracks, saying that he chooses films
that fit all his criteria. Continue reading
the artist's talk about music and cinema
and the impact of these two arts on each
other. From your point of view, how can
a composer between native cinema, who
sees the concepts and elements in the
festival, and local and indigenous music,
and how influential are these music?
During this time, when I was present at
the Varesh festival, and I watched films in
it, I was really impressed. Local and folk
music, and even non-native music that I

heard, were really intriguing and audible,
and, while watching some of them, I was
really excited. The music of some of these
films is very close to local music, but there
is no such style of music in Russia and
Russian cinema. Russian music is closer
to academic music than to local music and
areas. These two music are completely
different.

