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گزارش روز چهارم دوازدهمین دوساالنه جشنواره پویانمایی تهران؛

آخرین ساعات با هم بودن در یک روز گرم تهران

چهارمین و آخرین روز دوازدهمین جشنواره پویانمایی تهران، 
گرم ترین روز جشنواره بود، چراکه هم حضور مخاطبان زیادتر 
شده بود و هم گرمای هوای تهران نسبت به روزهای گذشته 
گذاشته  تاثیر  هم  جشنواره  روی  گرما  این  و  یافته  افزایش 
بامزه ای  صحنه های  می زدید  سر  پویانمایی  بازار  به  اگر  بود. 
می دیدید، مثالً در یکی از غرفه ها پنج نفر با فاصله دورتادور 
غرفه نشسته بودند و با نشریه روزانه جشنواره خودشان را 
باد می زدند! در غرفه های دیگر هم وضعیت بهتر نبود، دستمال 
کاغذی تنها ناجی افرادی بود که شرشر عرق می ریختند، ولی 
اگر فکر می کنید گرما مانع حضور عالقه مندان انیمیشن شده 

بود، سخت در اشتباهید. 
به نظر می رسد که چهارمین روز جشنواره پویانمایی تهران، در 
همه  شد.  دوره  دوازدهمین  روز  شلوغ ترین  به  تبدیل  واقع 
کسانی که از ابتدای جشنواره نیت کرده بودند که سری به آن 
تماشای  به  و  کنند  با دوستان و همکارانشان مالقات  و  بزنند 
فیلم های انیمیشن این دوره بنشینند، در روز چهارم باالخره 
محوطه  در  دلیل  همین  به  بودند،  کرده  عملی  را  نیت شان 
جشنواره می توانستید گروه های بسیاری را ببینید که گرد هم 

ایستاده بودند و ساعت ها حرف می زدند. 
محسن  بود.  هم  جشنواره  ویژه  مهمانان  روز  چهارم،  روز 
چینی فروشان مدیرعامل اسبق کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان که جشنواره پویانمایی تهران در دوران مدیریت او شروع 
به کار کرده بود، بهمن نامور مطلق رئیس فرهنگستان هنر و وحید 
جشنواره  به  سری  سیما  و  صدا  سازمان  رئیس  مقام  قائم  جلیلی 
بازدید کردند. هیات فرهنگی سفارت  از فضای جشنواره  و  زدند 
البته  بودند،  دوازدهم  جشنواره  آخر  روز  مهمانان  دیگر  از  ژاپن 
جنوبی  کره  همچون  کشورهایی  سفارت های  فرهنگی  هیات های 
کنار  در  و  آمده  جشنواره  به  گذشته  روزهای  طی  هم  فنالند  و 
عالقه مندان به تماشای انیمیشن ها نشسته بودند. کره ای ها حسابی 
که  ژاپنی ها  و  بودند  شده  ذوق زده  »کارکچه«  نمایشگاه  دیدن  از 
کشورشان مهد انیمیشن است از اینکه یکی از بخش های جشنواره 
به  ژاپن«  در  مستقل  انیمیشن  تابان:  آفتاب  »سرزمین  عنوان  با 

نمایش آثار کشورشان می پرداخت، خشنود بودند.
جشنواره  در  می شود  همیشه  که  صحنه هایی  جذاب ترین  از  یکی 
در  انیمیشن  مختلف  نسل های  قرارگرفتن  دید،  تهران  پویانمایی 
پیشکسوتان  از  می   توانید  شما  است.  هم  کنار  صمیمی  فضایی 
مدیران  تا  دانشگاه ها  در  انیمیشن  گروه  مدیران  و  استادان  و 
انیمیشن  فرهنگی و دولتی دیگر را در کنار دانشجویان و فعاالن 
در کنار هم ببینید. گویی که همه آن ها در فضای جشنواره نقش 
جدیدتری پیدا می کنند. مهم  نیست مهمانان جشنواره مدیر کدام 
فیلم  کدام  انیماتور  و  کارگردان  یا  انیمیشن  استودیوی  یا  ارگان 
هستند، جشنواره فضایی ایجاد می کند که همه در یک سطح قرار 

می گیرند. 
در پایان روز، دست اندرکاران جشنواره کارهای مقدماتی اختتامیه 
سالن  آماده سازی  تا  دعوت  کارت های  توزیع  از  کردند؛  شروع  را 
بهنام محمدی که قرار است میزبان مهمانان اختتامیه دوازدهمین 
دوره جشنواره پویانمایی تهران باشد. همین جنب وجوش ها باعث 
شد تا فیلمسازانی که در جشنواره اثری دارند، چشم  به  راه تماس 
دعوت  اختتامیه  به  بیشتری  تاکید  با  را  آن ها  که  باشند  تلفنی 
انیمیشن سازان  از  می کند. شب آخر، قطعا شب بی خوابی بسیاری 

ایرانی و برگزارکنندگان خواهد بود.
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وطنم اینجاست، خانواده ام همین جا هستند

جامعه  به  بزرگی  خدمت  تهران  پویانمایی  جشنواره  برگزاری 
انیمیشن بود، چون ما در طول این چند روز آن قدر فیلم می بینیم، 
مطالعه و بحث  و گفتگو می کنیم که موجب می شود میل به ساختن 
اینکه دوست داریم کارهای نیمه تمام را  یا  فیلم در ما زیاد شود 
پویانمایی  جشنواره  جو  در  گرفتن  قرار  برسانیم.  اتمام  به  زودتر 
تا  که  حالی  در  بسازیم  فیلم  بیشتر  بخواهد  دلمان  می شود  باعث 
قبل از شکل گیری این جشنواره ما مجبور بودیم برای دستیابی به 
چنین موقعیتی هزینه بسیاری بپردازیم و با مدتی دویدن به دنبال 
گرفتن ویزا، به کشورهای دیگر سفر کنیم تا بتوانیم انیمیشن های 
جدید و روز دنیا را ببینیم. یادم می آید  آنقدر این فرصت برایم 
با  وجود حساسیت چشم هایم به نور پرده سالن  ارزشمند بود که 
استفاده  چشم  قطره  از  و  می ماندم  سالن  در  ساعت ها  سینما، 
وجود  با  امروز  اما  کنم،  تماشا  را  انیمیشن ها  بتوانم  تا  می کردم 
جشنواره بین المللی پویانمایی تهران دیگر نیازی به پرداخت چنین 
هزینه هایی نیست. به راحتی می توانیم از این امکانات که جشنواره 
در اختیارمان قرار می دهد، استفاده کنیم و فیلم های روز را ببینیم 
و اگر به فیلمی نرسیدیم، تکرارش را ببینیم. به نظر من همه این 
تالش ها و امکانات، بسیار با ارزش است. قدر آن را می دانم و از 
هر کسی که در به وجود آمدن و تداوم این جشنواره نقش دارد، 

تشکر می کنم.
در دوره یازدهم پویانمایی تهران این شانس را داشتم که در کنار 
آثار جشنواره را  انیمیشن  مایکل دودوک، کارگردان شناخته شده 
ایشان  چون  بود  رویا  یک  مانند  برایم  همراهی  این  کنم.  داوری 
طول  در  که  همین  هستند.  معروفی  و  به نام  حرفه ای،  کارگردان 
او  با  و  شوم  هم کالم  دودوک  آقای  با  تا  شد  فرصت  داوری  دوره 
درباره فیلم ها صحبت کنم، تجربه به یادماندنی و شیرینی برایم از 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  از  البته  پویانمایی شد،  جشنواره 

نوجوانان خاطرات شیرین و به یادماندنی زیادی دارم.

»دویدم و دویدم« اولین انیمیشن من بود که در این جشنواره 
تماسی  نمی رود  یادم  از  هرگز  که  خاطره ای  ولی  گرفت،  جایزه 
است که یک روز صبح از کانون با من گرفته شد و خبر دادند که 

فیلمم برنده جایزه مهمی از ژاپن شده است.
می خواهم احساسی را که به این جشنواره دارم با شما در میان 
را  پایم  که  آمدم، همین  به جشنواره  که  دوم  روز  از  بگذارم، 
در محل برگزاری جشنواره پویانمایی تهران گذاشتم، همه چیز 
از یادم رفت، انگار گذشته ام را فراموش کردم. به هرحال این 
پس  روزهای  دنیا  همه  است،  سخت  و  بحرانی  همه چیز  روزها 
از کرونا را تجربه می کنند، ولی برای من همین که به جشنواره 
وارد  کردم  احساس  و  گرفت  فراموشی  رنگ  همه چیز  آمدم، 
وطنم شده ام. نمی دانم این حرف خوبی است یا بد، ولی وطنم 
همین جاست و مردمم در همین جا حضور دارند، خانواده ام اینجا 
دیدارهای  آنقدر  و  بردم  لذت  حضور  این  از  آ نقدر  هستند. 
صمیمانه تجربه کردم که انگار گذشته ام و تجربه این دو، سه 
سال سختی که به دلیل شیوع کرونا پشت سر گذاشتیم، از یادم 
پویانمایی  دوساالنه  فضای  انقدر  که  بدانید  می خواهم  رفت؛ 

تهران را دوست دارم.

مهین جواهریان پژوهشگر و کارگردان انیمیشن
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فرصتی برای گپ و گفت با ژرژ شوئیزگبل از بزرگان انیمیشن اروپا؛

شبیه چارلی چاپلین ام/ آرزو دارم فیلمی بسازم که همه دنیا عاشقش باشند

ژرژ شوئیزگبل فیلمساز سوییسی است که با انیمیشن »مردی 
بدون سایه« در سال 2004 شناخته شد. این انیمیشن که با 
کسب  به  موفق  بود،  شده  ساخته  شیشه  روی  نقاشی  تکنیک 
اولش  فیلم  شوئیزگبل  شد.  مختلفی  جشنواره های  از  جایزه 
تاکنون  او  ساخت.   1۹4۷ سال  در  را  ایکاروس«  »پرواز 
از  مختلفی  جوایز  کسب  به  موفق  که  است  ساخته  فیلم   20
جشنواره های کن، انسی، زاگرب، هیروشیما، اشتوتگارت، اتاوا 
و اسپینیو شده اند. او سال 201۷ کریستال افتخاری انسی، 
سال  در  سوییس،  سینمای  افتخاری  جایزه   2018 سال  در 
201۹ شوالیه ادب و هنر فرانسه و در سال 2020 جایزه یک 
عمر دستاورد هنری جشنواره انیمافست زاگرب را از آن خود 

کرده است.
جشنواره  دوازدهمین  بین الملل  بخش  داور  شوئیزگبل 
آمده  ایران  به  رویداد  این  دعوت  به  و  بود  تهران  پویانمایی 
است. دیدار با او برای ما فرصت مهم و البته دلنشینی بود و 

گپی هم با او زدیم. 

پویانمایی  دوساالنه  از  دوره  این  در  حضور  از  پیش  شما  آیا 
تهران، به ایران آمده بودید؟

به  ماشین  با  کوتاهی  سفر  در   1۹۷۵ سال  در  بار  یک  من  بله. 
شد،  داده  نمایش  ایران  در  هم  فیلم هایم  از  یکی  آمدم.  ایران 
ولی متاسفانه جزئیات آن را به خاطر ندارم. دیگر فیلم هایم هم 
بارها و بارها در جشنواره پویانمایی تهران انتخاب و نمایش داده 

شده است. 
به صورت کلی چقدر با فضای سینمای ایران آشنایی دارید؟

آشنا  ایرانی  انیمیشن  کارگردان  چند  با  انسی  فیلم  جشنواره  در 
خوبی  فیلم های  ایرانی ها  دیده ام.  را  ایرانیان  کارهای  و  شدم 
هم  را  فرهادی  اصغر  سیمین«  از  نادر  »جدایی  فیلم  می سازند. 
دیده ام و می شناسم. این فیلم هم بسیار خوش ساخت است و آن 

را دوست دارم.

پیش از این با اینکه فیلم هایتان در دوساالنه پویانمایی تهران 
به نمایش درآمده بود، در این جشنواره فرصت حضور نداشتید. 
آیا حاال که از نزدیک با واقعیت برگزاری جشنواره پویانمایی تهران 

روبه رو شدید با تصوری که از آن داشتید، یکسان است؟
در  این  از  پیش  من  است.  جالب  برایم  جشنواره  این  در  حضور 
جشنواره های بزرگ زیادی شرکت کرده ام، ولی اینجا بسیار شلوغ 
است و آن طور که می بینم دانش آموزان و دانشجویان به انیمیشن 
اهمیت می دهند و برای تماشای فیلم به این جشنواره می آیند. مثال 
به تماشای  در جشنواره کره چنین استقبالی ندیدم و آن ها خیلی 

فیلم ها و حضور در جشنواره اهمیت نمی دهند.
از طرف دیگر، فیلم ها و فضای این جشنواره را بسیار دوست دارم، 
فیلم های این جشنواره به نسبت دیگر جشنواره ها فضای هنری تری 
دارد. در جشنواره های دیگر بیشتر فیلم هایی با تکنیک های مدرن 
جشنواره  ولی  می بینم،  سه بعدی  و  دوبعدی  مانند  کامپیوتری  و 
پویانمایی تهران هم مانند جشنواره انسی فیلم هایی با تکنیک های 

هنری نمایش می دهد. 



5

در حال  حاضر داور بخش بین الملل هستید و در طول این چند 
روز آثار ایرانی را دیده اید. به نظر شما این آثار در چه سطحی قرار 

دارند؟
مـن بسـیار غافلگیر شـدم، چون سـطح انیمیشـن های ایرانـی از نظر 
بصری، هنری و تکنیک بسـیار باالسـت. متاسـفانه زبان انگلیسـی ام 
خـوب نیسـت و نمی توانـم به خوبـی متوجـه قصه انیمیشـن ها شـوم، 
فقـط ایـده کلـی آن هـا را متوجـه می شـوم ولـی از جنبـه بصـری ایـن 
آثـار بسـیار لـذت بـردم. باید به شـما بگویـم که من عالقه بیشـتری 
بـه فیلم هایـی دارم کـه دیالـوگ ندارنـد و بـا تصویـر داسـتان را 

می کنند. روایـت 

آیا در کشور سوییس جشنواره انیمیشن شناخته  شده ای 
دارید؟

بله، دو جشنواره انیمیشن با نام های Fantoche و Animatou در 
سوییس برگزار می شود که برای ما بسیار مهم است.

 
وضعیت ساخت انیمیشن در کشور شما چطور است؟ 

ما در سوییس دو مدرسه انیمیشن داریم که در این زمینه فعال 
نسبت  انیمیشن  ساخت  وضعیت  هستند.  خوبی  بسیار  مدارس  و 
از  قبل  تا  چون  است،  شده  بهتر  بسیار  من  کشور  در  گذشته  به 
راه اندازی و فعالیت این مدارس، مردم سوییس فقط در خانه های 
این  کنار  در  امروز  ولی  بسازند،  انیمیشن  می توانستند  خودشان 
مدارس که به خوبی فعالیت می کنند، استودیوهایی وجود دارد که 
انیمیشن سازان می توانند گروهی و در کنار هم کار کنند. همچنین 
خوب  بسیار  جشنواره  و  مدرسه  یک  ما  کشور  ایتالیایی   بخش  در 

انیمیشن وجود دارد.
 

انیمیشن  ساخت  به  که  بود  اثری  چه  با  و  سنی  چه  در  شما 
عالقه مند شدید؟

ساخت  به  انسی  جشنواره  انیمیشن های  تماشای  با  اولین بار 
که  دیدم  انیمیشن هایی  آنجا  در  چون  شدم،  عالقه مند  انیمیشن 
نمی توانستم  سینما  در  نه  و  تلویزیون  در  نه  دیگر،  جای  هیچ   در 
ببینم. کارتون هایی مانند تام و جری مورد عالقه من نبودند، قبل 
انیمیشن  به  بود که  نورمن مک الرن  انیمیشن های  با  انسی هم  از 

عالقه مند شدم. 

اولین  ساخت  حس وحال  برایتان  هنوز  انیمیشن  ساخت 
کارهایتان را دارد؟

بله، هر زمانی که شروع به ساخت فیلم می کنم، سعی می کنم 
بهترین فیلمم را بسازم؛ فیلمی که نسبت به فیلم های قبلی ام 

بهتر باشد. 

راه  در  قدم  می خواهند  تازه  که  کسانی  به  بخواهید  اگر 
ساخت انیمیشن بگذارند توصیه ای کنید، چه می گویید؟

باید همیشه اشتیاق ساخت فیلم داشته باشید و این اشتیاق 
را حفظ کنید، چون ممکن است با ساخت انیمیشن کوتاه معروف 
شوید ولی تضمینی نیست که پول خوبی هم به دست ییاورید، 
بلند بروید و تهیه کننده  انیمیشن  اینکه به سراغ ساخت  مگر 
داشته باشید. البته ساخت بازی و انیمیشن های تبلیغاتی هم 

درآمد خوبی دارد.
دلیل  به  ثروتمندم  امروز  اگر  من  که  می گوید  آلن هم  وودی 
که  است  آپارتمانی  دلیل  به  بلکه  نیست،  فیلم هایم  ساخت 

خریده بودم و آن را فروختم. 

وودی آلن هم می گوید که من اگر امروز ثروتمندم 
به دلیل ساخت فیلم هایم نیست، بلکه به دلیل 
آپارتمانی است که خریده بودم و آن را فروختم
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شکل  و  رفته  شدن  صنعتی  به سمت  انیمیشن  هنر  امروز 
تجاری آن بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد. فیلمسازانی مثل 
شما که هنوز از تکنیک های سنتی انیمیشن استقبال می کنند و 
فضای هنری کارها برایشان ارزش دیگری داشته باشد، بسیار 

کم شده اند. آیا شما احساس تنهایی نمی کنید؟
درست می گویید، من هیچ عالقه ای به فیلم های صنعتی و تجاری 
ندارم، اما باالخره فیلمسازانی مانند من هم باید زندگی کنند و 
را دارم که فیلم های  این شانس  بمانند. خوشبختانه من  زنده 
دلخواهم را بسازم و کشورم این امکان را در اختیارم می گذارد 
که هر فیلمی که می خواهم بسازم. من احساس تنهایی نمی کنم، 
انیمیشن هم افرادی هستند که  چون می بینم که در مدارس 

دوست دارند مانند من فیلم بسازند. 

را  آن  باشید،  نتوانسته  حقیقی  زندگی  در  که  دارید  آرزویی 
محقق کنید، ولی در جهان انیمیشن با ساختش در انیمیشن هایتان 

به آن رسیده باشید؟
نه. فکر می کنم همین که می توانم کاری را که دوست دارم انجام 
دهم و از ساخت انیمیشن  هایم کسب درآمد کنم و زندگی خوبی 
داشته باشم، برایم کافی است. این انتخاب من است، من کاری را 
انجام می دهم که عاشقش هستم. تنها آرزویی که دارم این است 
را  فیلمم  دنیا  همه  ببرند،  لذت  آن  از  همه  که  بسازم  فیلمی  که 
دوست داشته باشند و آن را بپذیرند. این تنها آرزوی محقق نشده 

من تا به امروز است. 

آن  به  شبیه  را  خودتان  که  می شناسید  انیمیشنی  شخصیت 
ببینید؟

)می خندد( چارلی چاپلین. من این شخصیت را بسیار دوست دارم. 
می دانم موقعیت کمیکی دارد، ولی من امیدوارم که شبیه به این 

شخصیت باشم.

در همین دو، سه روز که به کشور ایران سفر کرده اید، ایران 
را چطور کشوری دیدید؟ آیا دوست دارید باز هم به ایران بیایید؟
برخورد  و  هستند  مهربان  بسیار  ایران  مردم  نه.  چراکه  بله، 
هوا  قدری  فقط  است،  خوشمزه  اینجا  غذاهای  دارند،  دوستانه ای 

گرم است و این شرایط را برایم سخت می کند. 

چه چیزهایی الهام بخش شما در ساخت فیلم هایتان هستند؟
موسیقی هایی که گوش می دهم، کتاب هایی که می خوانم و تمام 
محیط اطرافم الهام بخش من هستند. هر آن چیزی که در به طور 
روزمره در زندگی با ان مواجه می شوم می تواند الهام بخش من 

باشد.

مهمی  جشنواره های  از  که  مختلفی  جایزه های  تجربه  از 
همچون انسی و زاگرب گرفته اید، بگویید.

من از جشنواره فیلم انسی جایزه زیادی نگرفتم، اما هر سال فیلم 
داشتم و فیلم هایم در بخش مسابقه نمایش داده شده است، 
البته جشنواره انسی در نهایت به من یک جایزه افتخاری داد تا 
این اشتباه تاریخی را جبران کند! اما از جشنواره فیلم زاگرب 
زیاد جایزه گرفتم. شاید جایزه اصلی جشنواره را نگرفته باشم، 
ولی تعداد جوایزی که از این جشنواره گرفته ام، بسیار زیاد است. 

که  بسازم  فیلمی  که  است  این  دارم  که  آرزویی  تنها 
دوست  را  فیلمم  دنیا  همه  ببرند،  لذت  آن  از  همه 
داشته باشند و آن را بپذیرند. این تنها آرزوی محقق 

نشده من تا به امروز است
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محسن چینی فروشان مدیرعامل اسبق کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور 
در دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی 
درباره  جشنواره  از  بازدید  ضمن  تهران 
نخستین روزهای شکل گیری پویانمایی تهران 

صحبت کرد.
را  تهران  پویانمایی  چینی فروشان جشنواره 
رویدادی دانست که قلبا آن را دوست دارد و 
گفت: امروز از روزهای خوب زندگی ام است 
زیرا نهالی که سال ها پیش کاشته شد، امروز 
به درخت تنومند و پربرگی مبدل شده و این 
همه استعداد و انرژی که امروز در جشنواره 

می بینم، برایم بسیار خوشایند است. 
او ادامه داد: شاید خودم هم در آن روزگار 
که  جشنواره ای  روزی  که  نمی کردم  فکر 
غریبانه کارش را شروع کرد به چنین فضایی 
تا  کند  کمک  ایران  انیمیشن  به  و  برسد 
گام های بلندی بردارد. نمی خواهم بگویم همه 
موفقیت های انیمیشن امروز ایران به دلیل 
جشنواره پویانمایی تهران است ولی می دانم 
موفقیت  در  بزرگی  سهم  جشنواره  این 

انیمیشن ما دارد. 

مدیرعامل اسبق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به جایگاه انیمیشن توضیح 
داد: در آن زمان که بحث سینمای کانون مطرح بود، همیشه این باور را داشتم که انیمیشن 
یک روش تربیتی مناسب است چون بچه ها آن را دوست دارند، ولی متاسفانه انیمیشن ایران 

بسیار کمرنگ بود. 
او افزود: شروع تولید انیمیشن در ایران با کانون بود، ولی فکر می کردم این کافی نیست و 
باید اتفاق بزرگ تری برای انیمیشن بیفتد. این بود که با محمدرضا کریمی صارمی بارها درباره 
این موضوع صحبت کرده بودیم، اینطور نبود که امروز طرحی را بدهند و یک روز بعد موافقت 

بگیرند؛ این ماجرا مقدماتی داشت. 
چینی  فروشان با اشاره به نقش محمدرضا کریمی صارمی در این جشنواره گفت: یادم می آید 
برخی در همان دوران باور نداشتند این جشنواره شکل می گیرد حتی به من می گفتند چرا 
بی خود هزینه می کنید. البته اگر در آن روز از من می پرسیدید که جشنواره به چنین روزی 

می رسد، نمی توانستم حدس بزنم چه می شود. 
او افزود: یادم می آید بحث تامین بودجه جشنواره پویانمایی بسیار سخت بود، ولی با ترفندهای 

مدیریتی این بودجه را از جاهای مختلف کانون جمع کردم. 
چینی فروشان در پاسخ به اینکه چطور به کریمی صارمی جوان اعتماد کردید، گفت: شاید چون 
خودم هم در آن دوران جوان بودم و انرژی جوانی داشتم. بسیاری اوقات درباره جوان گرایی 
صحبت می کنیم ولی در عمل اتفاقی نمی افتد یا اگر می افتد هم آن طور که باید نیست. 
به هرحال در این انتخاب ریسکی وجود دارد ولی من هنوز هم اعتقاد دارم که انرژی جوانی 
جبران بسیاری از مشکالت است. ضمن اینکه مگر تجربه چطور به دست می آید؟ مثال عباس 
کیارستمی که از همان اول کیارستمی نبود بلکه فیلمسازی بود که اولین فیلمش را ساخت و 

جلو آمد تا کیارستمی شد، یا آقای مصطفی رحماندوست از ابتدا چنین شاعری نبود.
مدیرعامل اسبق کانون درباره موانعی که سر راه برگزاری اولین دوره های دوساالنه پویانمایی 
وجود داشت، گفت: نمی گویم مانعی بود، ولی سوال بود که این جشنواره چیست و چه فضایی 
خواهد داشت! این سواالت از سوی منابع مختلفی پرسیده می شد که من هیچ وقت هم به 
آن ها جواب ندادم و با مسئولیت خودم گفتم این جشنواره پذیرفتنی است و مطمئن باشید که 
فضا سالم خواهد بود. یکی از نکات مثبت این بود که آیین نامه ای وجود داشت که چارچوب ها 

را تعیین می کرد و خوشبختانه تعهد به آن هم وجود داشت، فقط آیین نامه  روی میز نبود. 
چینی فروشان در پایان عنوان کرد: توصیه من به مدیران فرهنگی این است که از ایجاد 
اتفاقات تازه نترسند، چون دستگاه های فرهنگی باید همیشه زنده باشند. یک سازمان مثل 
بدن انسان است، اگر رهایش کنی، کم کم پیر می شود. در سازمان فرهنگی باید همیشه 

اتفاقات تازه باشد تا حیات و هیجان جدید به مجموعه اضافه کند. 

محسن چینی فروشان:

امروز از روزهای خوب زندگی ام است/ مدیران از ایجاد اتفاقات نو نترسند



دوازدهمین  جشنواره بین المللی پویانمایی تهران

8

در چهارمین جلسه کارگاه »درک و شناخت بهتر از موسیقی 
در هنر پویانمایی« مطرح شد؛

و  پیانو  اجرای  با  موسیقی  گام های  شناخت 
کمانچه

دوازدهمین  روز  چهارمین  در   1401 خرداد   11 روز  صبح 
جشنواره بین المللی پویانمایی تهران آخرین جلسه کارگاه »درک 
مربیان  ویژه  پویانمایی«  هنر  در  موسیقی  از  بهتر  شناخت  و 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تدریس مهدی زارع 

آهنگساز و صداگذار انیمیشن در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری 
نیم  و  دو  کالس  دو  در  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 

ساعته )در مجموع پنج ساعت( برگزار شد.
همچنین  و  دار  بمل  ماژور  گام های  مطلب  ادامه  امروز  جلسه  در 
مینور نسبی آن، شناخت درجات گام ها و اهمیت و ارزش جایگاه آن 
با  و اهمیت این ویژگی در اجرای ملودی، آکوردها و آهنگ همراه 
اجرای ساز پیانو و اجرای چند مثال صوتی مورد بررسی قرار گرفت. 
و  ایرانی  تاریخچه موسیقی  و  به شناخت  این کالس  در بخش دوم 
و  آهنگساز  زارع  مهدی  شد.  پرداخته  ایرانی  دستگاهی  موسیقی 
صداگذار انیمیشن در ابتدای کالس با ذکر سیر تاریخی سرگذشت 
موسیقی  آواز  پنج  و  دستگاه  هفت  معرفی  ضمن  ایرانی  موسیقی 
ایرانی با اجرای ساز کمانچه آن ها را معرفی کرد و آهنگ ها و مثال های 

صوتی مختلفی را اجرا کرد.
در این بخش حالت های روانشناختی و حسی دستگاه های موسیقی 
کالسیک ایرانی معرفی و همچنین نوع استفاده از آن در تصویر و 
چون  ایرانی  موسیقی  مهم  اجزای  دیگر  شد.  پیشنهاد  پویانمایی 
نامگذاری  علت  گوشه ها،  ملودی،  گردش  شاهد،  نت  ایست،  نت 
گوشه ها و چرایی نام موسیقی دستگاهی و ردیف نوازی و همچنین 
پیوند بین دستگاه ها و ضرورت شناخت این مهم در فرهنگ سازی 

موسیقی یک زبان آشنا و بین المللی
آخرین جلسه کارگاه های »درک و شناخت بهتر از موسیقی در هنر پویانمایی« ویژه مربیان کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و »موسیقی در انیمیشن« ویژه دانشجویان رشته انیمیشن، نشست های تخصصی »هنرمند بدون سایه« با 
حضور ژرژ شوئیزگبل فیلمساز سوئیسی و »هنرهای خویشاوند: انیمیشن و موسیقی« با حضور آنالین مارکو بالنو استاد 
دانشگاه ایتالیا در حوزه تاریخ انیمیشن و نشست نقد دو فیلم کوتاه »بادها کجا می میرند« و »نهنگ سفید« در چهارمین 

روز از دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران برگزار شد.
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چهار جلسه ای که با موضوع صدا در موسیقی برگزار شد، در دو 
بخش تقسیم بندی شده بود، بخش اول آن پرداختن به موسیقی 
در انیمیشن بود و بخش دوم هم صداگذاری در انیمیشن که هر 

کدام از بخش ها در دو قسمت برگزار شد.
»فرآیند تطبیق و ترکیب الیه های صوتی و چیدمان روی تصویر« 
موضوع آخرین جلسه بود که در این جلسه صدا در موسیقی را 
در چند سطح شامل آمبیانس، صدای صحنه، دیالوگ و دوبله، 

نریشن و موسیقی بررسی شد.
صفار در بخشی از این کارگاه عنوان کرد: به دلیل دقت باالیی 
که صداگذاری در انیمیشن و یا فیلم دارد، در بیشتر فیلم هایی 
که در سینمای هالیوود تولید می شود، صدا جدا از صحنه ضبط 
می شود،  ضبط  صحنه  در  که  صدایی  از  فارغ  یعنی  می شود، 
صداهای مورد نیاز سکانس ها که اصطالحا به آن ها صدای فولی 
مدیریت صداگذار  با  و  استودیو  در  باالتر  کیفیت  با  می گویند 
ضبط می شوند و از ترکیب آن ها با دیگر الیه های صدا در تدوین 

فیلم استفاده می شود.
بعضی  کرد:  عنوان  داستان  روایت  در  صدا  تاثیر  درباره  وی 
که  داستانی  مانند  دارند،  محوری  نقش  داستان  در  از صداها 
عنوان  به  گیرد،  ناشناخته شکل  براساس یک صدای  می تواند 
تمام  و  می شود  منعکس  شهر  یک  در  مهیب  صدای  یک  مثال 
شخصیت های آن فیلم برای پیدا کردن آن صدا، دلیل آن اتفاق و 
رسیدن به منشا صدا شکل می گیرد. صداهایی که وجه تصویری 

دیگر  تدریس  در  چه  و  پویانمایی  هنر  در  چه  کانون  مربیان  برای 
دروس هنری و اهمیت شناخت و رشد فرهنگی بحث و گفتگو شد.

در پایان چون جلسات گذشته به معرفی نرم افزار نوئندو و بخش های 
مختلف آن برای کمک به هنر صداگذاری تدریس شد. 

حماسی  موسیقی  مهم  مبحث  امروز  کالس  دوم  بخش  در  همچنین 
و  جایگاه  و همچنین  کوبه ای  و همچنین شناخت سازهای  اساطیر  و 
ناقاره خانه در جنگ ها و حماسه ها و ارتباط آن در ساخت  سازهای 

تصویر در هنر پویانمایی تدریس شد.

در چهارمین کارگاه »صداگذاری در انیمیشن« عنوان شد؛

وقتی صداها داستان را روایت می کنند

انیمیشن«  در  »صداگذاری  موضوع  با  تخصصی  کارگاه  چهارمین 
با تدریس فرهاد صفار ویژه دانشجویان، صبح روز چهارشنبه 11 
بین المللی  جشنواره  دوازدهمین  از  روز  آخرین  با  همزمان  خرداد 
پویانمایی تهران برگزار شد. در این جلسه جمع بندی محتواهایی که 
در این کارگاه ارائه شده بود، مرور شد و بار دیگر درباره اهمیت 

صداگذاری و ساختار درست موسیقی در انیمیشن صحبت شد.
فرهاد صفار که خود آهنگساز و صداگذار انیمیشن است و از ساختار 
تصویری انیمیشن مطلع است، سعی کرد که در این چهار کارگاه دو ساعته 
با تعدادی از دانشجویان رشته انیمیشن درباره اهمیت صداگذاری 
و استفاده از انیمیشن گفتگو کند، مقدمات این حرفه را به آن ها 
آموزش دهد و راه های تخصص در این حوزه را به آن ها نشان دهد.
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ندارند تخیل بیننده را به جریان می اندازد. صداها عموما نقش 
مکمل اما موثر و بسیار مهمی دارند که در کنار تصویر، داستان 

را روایت می کنند و احساس را به جریان می اندازند. 
کرد:  عنوان  پایان  در  انیمیشن«  در  »صداگذاری  کارگاه  مربی 
تصویری  ابعاد  تمام  در  می کند،  روایت  را  داستان  که  صدایی 
فیلم تاثیر می گذارد، یعنی تدوین صدا باید به سختی و با دقت 
صدای  شود،  اصالح  صدا  موج های  شود،  انجام  تصاویر  تدوین 
به  را  نتیجه  بهترین  تا  تنظیم شود  مختلف  ابعاد  در  آمیبیانس 

گوش مخاطب ارائه دهد.
دستگاه های  و  نرم افزارها  از  برخی  کارگاه  این  پایان  در 
صدابرداری، صداگذاری مانند انواع هدفون، انوع اسپیکر، اتاق 

آکوستیک و شرایط استاندارد آکوستیک معرفی شد.
عکس  با  انیمیشن«  در  »صداگذاری  کارگاه  جلسه  آخرین 
دسته جمعی دانشجویان و فرهاد صفار مربی این کارگاه به پایان 

رسید.

در نشست تخصصی ژرژ شوئیزگبل  مطرح شد؛
تغییر ناگهانی در انیمیشن مانند خواب و 
رویاست/ موسیقی اتمسفر اثر را تغییر 

می دهد
نشست تخصصی »هنرمند بدون سایه« با حضور ژرژ شوئیزگبل 

دوازدهمین  در  خردادماه   11 چهارشنبه  عصر  سوئیسی  فیلمساز 
جشنواره بین المللی پویانمایی تهران برگزار شد و او در طول زمان 
نشست نمونه هایی از آثار انیمیشن و استوری بُردهای خود را برای 

حاضران نمایش داد.
شوئیزگبل در ابتدای این نشست عنوان کرد: از شما تشکر می کنم 
که تعداد زیادی در جلسه حاضر شدید. این جلسه را با نشان دادن 

مراحل ساخت تا پایان انیمیشن آغاز می کنم.
این انیماتور اظهار کرد: معموال وقتی در سفر هستم ایده های کار 
به ذهنم می رسد و آن ها را یادداشت می کنم، یعنی کار من ابتدا با 
استوری بُرد آغاز می شود. پس از ایجاد طرح اولیه اثر عالقه مندم که 

ماکت اولیه کار را در سایز کوچک رنگی و گاه سیاه و سفید بسازم.
حاضران  برای  را  خود  بُردهای  استوری  از  نمونه هایی  ادامه  در  او 

نمایش داد.
این فیلمساز درباره تاثیر موسیقی در انیمیشن توضیح داد: موسیقی 
در  من  دارد.  اهمیت  بسیار  ندارند  دیالوگ  که  انیمیشن هایی  در 
ابتدای ساخت انیمیشن از موسیقی های آماده استفاده می کنم. در 
قدم بعد سعی می کنم که تصاویر و ریتم موسیقی را با هم  تطبیق 
با  را  ورود شخصیت ها  و  گاهی سعی می کنم حرکت دوربین  دهم. 
موسیقی نشان دهم و بعد تصاویر، چرخش دوربین و موسیقی را با 

هم هماهنگ کنم. موسیقی گاهی اتمسفر کار را تغییر می دهد.
خالق انیمیشن »مرد بدون سایه« اضافه کرد: در تنظیم تصاویر و 
موسیقی تالش دارم تا سرضرب های موسیقی را در نظر بگیرم که 
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تصویر کجا قرار گیرد. البته چند مدل دیگر هم  برای چیدمان تصاویر 
و موسیقی وجود دارد که با مدل کالسیک  آن  متفاوت است.

آثارش  در  دوربین  دایره وار  حرکت  درباره  سوئیسی  انیماتور  این 
گفت: یک تفاوت مهم در سینما و انیمیشن این است که در انیمیشن 
رفتن  و  تصویر  گرفتن  برای  و  است  راحت  و  آزاد  دوربین  حرکت 
حرکت  من،  آثار  از  بخشی  در  است.  باز  دستمان  داستان  داخل 
بدین صورت که یک تصویر مدام درحال  دایره وار است،  دوربین 

حرکت است.
در  چرا  کردم  فکر  مدتی  از  پس  کرد:  خاطرنشان  شوئیزگبل 
فیلمبرداری یک  کار بزرگ تر نکنم و با یک سیکل کار را پیش نبرم؟ 
در نتیجه تصمیم گرفتم فرمی را امتحان کنم که در آن چند تصویر 

پخش می شود و سپس مجدد به تصویر اول بازمی گردد.
او ادامه داد: 14 سال بعد تصمیم گرفتم این ایده را تکمیل تر کنم 

و ۹ تصویر را در ۶ ثانیه نشان دادم.
این فیلمساز در بخش دیگری از این نشست درباره حرکت در فضا 
در آثار انیمیشن با بیان چند مثال گفت: برای ساخت یک انیمیشن 
در  می کردم،  طراحی  حرکت  آن ها  برای  باید  که  داشتم  ابژه هایی 
نتیجه در دکوری که طراحی کرده بودم از شخصیت های اولیه تصویر 
تهیه کردم و در فضای کار قرار دادم. در یک فیلم دیگر تکنیکی 
زدم که حرکت شخصیت از پله ها را نشان دهد. برای »فیلم  مرد 
بدون سایه« چون سایه های زیادی در فیلم وجود داشت، از مکعب 

دوست دارم از حالت دگردیسی و حرکت در آثارم استفاده کنم، 
مانند وقتی که در خواب و رویا هستید و موقعیت ها ناگهان تغییر 
ناگهانی را نشان  می کند. در فیلم هم دوست دارم این تغییر 
دهم، به طور مثال در یک اثر اردک هایی را نشان می دهد که 
روی آب شنا می کنند و سپس تبدیل به اردک هایی می شوند که 

روی پرده تکان می خورند.
امکان پذیر است که موسیقی قبل  اظهار کرد: هر دو حالت  او 
از ساخت انیمیشن و بعد از ساخت انیمیشن تولید شود. گاهی 
می توان از موسیقی آماده برای تصاویر استفاده کرد اما در این 

حالت تطابق موسیقی و تصاویرکار سختی است.
دادن  نشان  کار  ابتدای  در  کرد:  اظهار  فیلمساز سوئیسی  این 
حرکت دایره وار سخت است، اما با گذشت زمان کار کردن با این 
نوع فرم دستتان می آید. من وقتی تنهایی کاری را می سازم آن 
را به کسی نشان  می دهم تا ببینم مخاطب متوجه داستان ذهنی 

من می شود یا خیر؟

من همچنان به صورت دستی کار می کنم و از 
کشیدن تصاویر روی کاغذ لذت می برم، البته 
که باید بگویم خیلی کار کردن با کامپیوتر را 
هم بلد نیستم

کمک گرفتم و گاهی با سایه هایی برخورد کردم که حتی وجود 
فضا  در  دایره وار  حرکات  این  خلق  و  موضوع  این  و  نداشتند 

تصاویر  عجیبی را خلق کرد.
او اضافه کرد: در فیلم دیگری به نام »روتوش« به این نتیجه 
بلکه  بکشم،  بار  دو  را  تصویر  یک  نیست  نیاز  که  رسیدم 
می توانم همان تصویر را پشت  و  رو کنم و از آن فیلم  بگیرم. 
از این ایده می توان در انیمیشن استفاده کرد و مهم نیست 
که شخصیت کجا قرار دارد، بلکه عینا در جای دیگری از تصویر 

به نمایش درمی آید.
شوئیزگبل  درباره دگردیسی در انیمیشن هایش بیان کرد: من 
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خالق »روتوش« تاکید کرد: برای من زیبایی شناسی فرم  اهمیت 
دارد و این تغییرات دایره وار معنای بیشتری ندارد. از این ایده 
که بتوانم از رویاهایم در انیمیشن استفاده کنم،  خوشم  می آید 
استفاده  آن ها  از  هرگز  اما  می کنم،  یادداشت  را  رویاهایم  و 

نکرده ام.
به  خود  عالقه  از  تخصصی  نشست  این  پایان  در  شوئیزگبل 
ساخت انیمیشن های دستی گفت: من همچنان به صورت دستی 
کار می کنم و از کشیدن تصاویر روی کاغذ لذت می برم، البته که 

باید بگویم خیلی کار کردن با کامپیوتر را هم بلد نیستم.
پایان این جلسه تخصصی با پرسش و پاسخ همراه بود.

موسیقی«  و  انیمیشن  خویشاوند،  »هنرهای  نشست  در 
مطرح شد؛ 

پیوند انیمیشن و موسیقی چگونه امکانپذیر 
است؟ / یک ضرباهنگ مشترک

گفتگوی اینترنتی با مارکو بالنو امروز چهارشنبه 11 خرداد در 
نشست »هنرهای خویشاوند، انیمیشن و موسیقی« دوازدهمین 
کانون  تهران در سالن کنفرانس  پویانمایی  بین الملی  جشنواره 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. 
در  انیمیشن  تاریخ  حوزه  در  ایتالیا  دانشگاه  استاد  بالنو  مارکو 

این جلسه که گفتگویی اینترنتی بود بیان کرد: افتخار بزرگی است 
که هم به عنوان داور و هم سخنران حضور دارم و بنا دارم درباره 

ارتباط موسیقی و انیمیشن سخن بگویم. 
وی ادامه داد: این جلسه یا مسترکالس ترکیبی از تجربه های شخصی 
من در حوزه موسیقی فیلم و همچنین سابقه ای پژوهشی در مورد 
به  تا  شود  استفاده  می تواند  چطور  موسیقی  است.  من  مطالعات 
انیمیشن معنا دهد و انیمیشن برخی معناها را از موسیقی وام بگیرد. 
انیمیشن تصریح کرد: عنوان سخنرانی »هنرهای  تاریخ  این استاد 
جنس  یک  از  واقعا  موسیقی  و  انیمیشن  چون  است  خویشاوند« 
یک  دو  اما هر  باشد  متفاوت  می تواند  تعامل شان  راه های  هستند، 

رویکرد دارند. 
بالنو با طرح یک سوال اساسی عنوان کرد: ابتدا پرسیدن این سوال 
کلیدی که انیمیشن چیست؟ اساسی است. خیلی از نویسنده ها و 
انیماتورها تالش کرده اند به آن جواب دهند و تعاریف متعددی هم 
وجود دارد. انیمیشن یک ژانر نیست، به همین دلیل فیلم های زیادی 
می تواند در حوزه انیمیشن باشد و خودش می تواند ژانر موزیکال 

وسترن کودک و… داشته باشد. 
است  این  انیمیشن  جزئی  تعاریف  از  گفت:  دیگری  توضیح  در  وی 
کنترل  امکان  و سازنده  مولف  که  است  فیلم  تولید  از  گونه ای  که 
این است که تک  انیمیشن  همه فریم ها را به صورت مجزا دارد. 
تک فریم ها را کنترل کنید. این همان فرآیندی است که در خلق 
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موسیقی طی می کنید، آهنگساز نه با فریم که با نت پیش می رود و 
بین نت اول و بعدی ها باید ارتباطی توالی وار داشته باشد. 

این استاد دانشگاه اضافه کرد: این فرآیند درباره انیمیشن تجربی و 
موسیقی تجربی هم صدق می کند، چون وقتی درباره روابط معنایی که 
فرموله نشده اند، کار می کنید، هنوز روی معنا کار دارید. اینجا نوعی 
معنا وجود دارد که می خواهید منتقل کنید. سپس از طریق کنار هم 

قرار دادن فیلم ها معنای جدید تولید می کنید. 
را  موسیقی  و  انیمیشن  همسانی  و  توازی  که  حاال  داد:  ادامه  وی 
مشخص کردیم، ویژگی ها و جوانب نت ها و فریم ها را تعیین کنیم. 
ویژگی مشترک هر دو ریتم است که در هر دو، عنصر مهمی است 
و همچنین در هر دو، عنصر زمان اهمیت دارد. می توان ضرباهنگ 
انیمیشن  کرد.  تنظیم  برعکس  و  موسیقی  براساس  را  انیمیشن 

مدیومی است که در آن می توان زمان را مدیریت و کنترل کرد. 
آثار  در  موسیقی  مهم  نقش  درباره  انیمیشن  تاریخ  استاد  این 
انیمیشن گفت: موسیقی یک زبان آشنا و بین المللی است که ساختار 
و ضرباهنگ آشنا دارد. موسیقی بخشی از دنیای روزمره ماست و ما 

با آن ارتباط برقرار می کنیم. 
وی در بخش دیگری از این جلسه درباره طراحی صدا در انیمیشن 
عنوان کرد: اگر طراح صدا خودش کارگردان هم باشد، ایده آل است. 
به  را  از فیلم ها  نمونه های صوتی  کارگردان گاهی به شکل تجربی 
آهنگساز و طراح صدا نشان می دهند و می خواهند مثل آن کار شود. 

بالنو در بخش پایانی بیان کرد: از بهترین راه هایی که می شود 
از صدا در انیمیشن استفاده کرد، این است که از کیفیت های 
مختلف صدا بهره ببریم، مثال فیلمی در جشنواره همین امسال 
بوده است که در آن از صدای واقعی خرد شدن و شکستن در 

بخشی از فیلم استفاده شده است. 
در این نشست که به صورت مسترکالس برای کارایی موسیقی 
انیمیشن های  از  مختلفی  بخش های  رفت،  پیش  انیمیشن  در 
مطرح دنیا نمایش داده شد و بالنو براساس این آثار توضیحاتی 

درباره سطوح مختلف به کارگیری موسیقی در آن ها ارائه کرد.

نشست نقد فیلم به آثار دفاع مقدسی رسید
بمباران سردشت در »بادها کجا می میرند«

»بادها  و  مهران  امیر  کارگردانی  به  سفید«  »نهنگ  فیلم های 
مجید  حضور  با  علی پور  پژمان  کارگردانی  به  می میرند«  کجا 
میزبانی  با  و  منتقد  عنوان  به  فراهانی  مهرداد  و  شیخ انصاری 
کانون  کنفرانس  سالن  در  خرداد   11 امشب  شهبازی  رامتین 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان اکران و نقد و بررسی شد.
مجید شیخ انصاری در ابتدا درباره این فیلم بیان کرد: فابیوال 
است  مکانیزمی  و  سبک  سیوژت  و  هنری  اثر  یک  اصلی  ماده 
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که ایده از آن ساخته می شود. فابیوال در واقع می تواند همان 
و  سبک  می تواند  سیوژت  و  باشد  اثر  مضمون  یا  دستمایه 

ساختاری برای فابیوال فراهم کند.
وی اضافه کرد: خلق اثر هنری از یک داستان پایه که ترجمه 
تا  است  توجه  مورد  بیشتر  فابیوالست،  برای  مابه ازایی  یا 
مولفه های سبکی و تکنیکی که مابه ازای گفتمان یا سیوژت است.

مهرداد فراهانی نیز عنوان کرد: فیلم »نهنگ سفید« را دوست 
داشتم و با اینکه فیلم را پیش از این دیده بودم، اما باز هنگام 

دیدنش جزییاتی داشت که حس کردم ندیده بودم.
دفاع  سینمای  ایکونیک  عناصر  از  فیلم  این  کرد:  اضافه  وی 
مقدس مثل تاالب، پالک ها و… بهره گرفته است و در همین ژانر 
کاراکترهای  از  سلسله ای  فیلم  این  مرکزی  کاراکتر  می گنجد. 
تک افتاده، انزواطلب و دورافتاده مثل کاراکتر داوود در فیلم 

»روبان قرمز« است.
دارد،  اسطوره شناختی  وجهی  فیلم  این  کرد:  تصریح  فراهانی 
ما  برای  موبی دیک  اثر  می آید،  سفید«  »نهنگ  عنوان  وقتی 
اینجا  و  است  قاتل  یک  نهنگ  آنجا  البته  که  می شود  تداعی 
مثل منجی و سیمرغ است و در واقع خوانشی متفاوت صورت 
تداعی  را  پیامبر  یونس  داستان  می تواند  حتی  اینجا  می گیرد. 
کند، به ویژه که آوازخوانی این کاراکتر، داوود نبی را تداعی 

می کرد و این زیرمتن های اسطوره شناختی در این فیلم برایم خیلی 
جذاب بود.

این پژوهشگر سینما یادآور شد: اگر کسی با ادبیات و سینما کمتر 
سر و کار دارد و این تداعی ها برایش صورت می گیرد، باز هم قصه 
را  مخاطب  تصویری  کدهای  و  فالش بک ها  و  می رود  پیش  برایش 

هدایت می کند که قصه را گم نکند.
و  تکنیکی  منظر  از  فیلم  گفت:  ادامه  در  نیز  شهبازی  رامتین 
این  و  دارد  را  تأثیرگذاری اش  سیوژت،  و  فابیوال  پدیده های 
گردد،  برنمی  مقدس  دفاع  دوره  از  ما  خاطره  به  فقط  تأثیرگذاری 
چون از آن تصاویر می توانیم فاصله بگیریم و در عین حال تاثیری 

عاطفی برای ما شکل می دهد.
وی اضافه کرد: کارکردهای ساختارگرایانه بیشتر برای منطق است و 
ما خیلی کم از واژه فرم معنادار استفاده می کنیم. نئوفرمالیست ها 

مثل دیوید بوردول بیشتر از این عبارت استفاده می کنند.
شهبازی با اشاره به معنای آب در این فیلم اظهار کرد: این کاراکتر 
در شرایطی بی ثبات زندگی می کند، ما او را همیشه در آب می بینیم 
که نسبت به خشکی بی ثبات است و شرایطش در این بی ثباتی تا 

جایی که به آرامش می رسد، برای من جالب است.
وی اضافه کرد: ما همیشه تعالی را در باال رفتن می بینیم و نکته 
جالب این فیلم این بود که او در آب فرو می رود و به این تعالی 
می رسد. آب برای ما نشان پاکی است و آن نهنگ سفید مثل یک 

منجی عمل می کند.
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از  بخشی  کرد:  عنوان  »نهنگ سفید«  فیلم  کارگردان  مهران  امیر 
تحلیل ها برای خودم جالب بود و شاید به آن ها فکر نکرده بودم، 
اما شاید برخی ناآگاهانه در کار استفاده شده بود. من خیلی اهل 
سال  هشت  به  قبلی ام  کار  و  نیستم  زیاد  تعداد  به  فیلم ساختن 
را  جزییات  تصویری  به صورت  می کنم  اما سعی  برمی گردد،  پیش 

در ذهنم جذب کنم.
پژمان خلیلی که در حوزه موسیقی فیلم و انیمیشن کار می کند نیز 
در سخنانی بیان کرد: موسیقی انیمیشن تفاوت چندانی با قالب های 
دیگر فیلم و مستند و… ندارد. ممکن است بازی با رنگ های سازها 

بیشتر باشد.
شیخ انصاری در ادامه گفت: ما در مفاهیم غوطه وریم و در جامعه ای 
بازی می کنند.  برایمان نقش  نمادها  و  مفاهیم  زندگی می کنیم که 
گاهی تماشاگر هم ناخودآگاه در این نمادها غوطه ور است و برای 

همین با نمادهای فیلمساز منطبق نمی شود بلکه از او جلوتر است.
در ادامه فیلم »بادها کجا می میرند« به کارگردانی پژمان علی پور 

نمایش داده شد که این اثر هم در ژانر دفاع مقدس بود.
اشاره  مقدسی  دفاع  فیلم های  از  برخی  به  سخنانی  در  فراهانی 
کرد و گفت: من دوست دارم وقتی اثری در حوزه فیلم انیمیشن 
می بینم، ببینم که آنچه مرتبط با دنیای انیمیشن است، متفاوت از 
مستند و دیگر قالب هاست. این فیلم مرا تا حدی سرخورده کرد 
و نتوانست تصویری بیشتر از مستندها و فیلم هایی مثل »درخت 

گردو« که پیش از این دیده ام به من بدهد.
وی اضافه کرد: خود نمایش اتفاقات در آب هم برای من نو نبود، 

روستایی  زندگی  از  نمایی  چنین  مستندساز  یک  این  از  پیش 
در آب نمایش داده است. با این حال در بخشی از اثر دستی 
که زیر آب می آید و دختر را یک باره از زیر آب نجات می دهد، 
را  آن  که  باشد  انیمیشن  کار  ویژگی های  همین  از  می تواند 

متفاوت می کرد.
با اشاره به اینکه به اندازه منتقد  شهبازی نیز در توضیحاتی 
زندگی  عناصر  این  همه  گفت:  ندارد،  زاویه  فیلم  با  نشست 
است  قرار  که  آبی  همچنین  و  و…  سرباز  عشق،  روستایی، 
پایان  با  مشکلم  بود.  جالب  باشد،  اینها  زندگی  نمایش دهنده 
فیلم بود که گویی دوپایانه است، در حالی که ما چندان فیلم 
دوپایانه نداریم و فقط فیلم »روانی« هیچکاک اینگونه است. 
فیلم »ابد و یک روز« سعید روستایی هم این چنین است، اما 

آنجا درنیامده است.
پژمان علی پور کارگردان فیلم در ادامه یادآور شد: من اینجا 
با  تطهیری  اما هیچ  دارد  ادامه  زندگی  که  کنم  تاکید  خواستم 
آب انجام نشده است. این مردمی که شیمیایی شده اند، هنوز 

مشکل دارند و برای دارو و درمان به تهران می آیند.
وی در پایان درباره فضای مستند اثر خود بیان کرد: این فیلم در 
طبقه بندی انیمیشن مستند می گنجد و در جشنواره های جهانی 
هم در چنین طبقه ای می آید. یکی از تکنیک هایی که بیشتر در 
انیمیشن مستندها استفاده می شود، تکنیک روتوسکوپی است 

و فیلم را باید در این طبقه تحلیل کرد.
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به  اشاره  با  هنر  دانشگاه  سینماتئاتر  دانشکده  استادیار 
ویژگی های جشنواره پویانمایی تهران در این دوره نشست های 
جذب  در  موفقیت  نشان دهنده  و  پرشور  را  امسال  تخصصی 

مخاطبش ارزیابی کرد. 
پویانمایی  نقد جشنواره  درباره جلسات  فاطمه حسینی شکیب 
بیان کرد: جشنواره فرصت خوبی فراهم می کند که افراد به 
هم نزدیک شوند. من چند روز پیش آقای کریمی صارمی دبیر 
احساس  دیگر  بار  یک  گفتم  ایشان  به  و  دیدم  را  جشنواره 

کردم به موقعیت خودم بازگشته ام. 
دانشگاه  تئاتر  سینما  دانشکده  انیمیشن  گروه  استادیار 
و  می کنیم  گالیه  جشنواره  درباره  معموال  ما  کرد:  اضافه  هنر 
کریمی  آقای  و  شود  بین المللی تر  و  بزرگ تر  که  می خواهیم 
صارمی هم معموال از این نظرات آگاهند. با این حال آن روز 
در  را  دانشجویان  که  کرونایی  سال  دو  این  از  بعد  که  گفتم 

جشنواره دیدم، احساس کردم دوباره در جای درست خودم قرار 
گرفته ام و واقعا آن لحظه قدردان آقای کریمی صارمی بودم. تداوم 
تنها  این  و  است  بوده  فوق العاده  سال ها  این  در  جشنواره  این 

فرصتی است که جامعه انیمیشن می تواند دور هم جمع شود. 
باالتر  را  جشنواره  تراز  اتفاقاتی  چه  اینکه  درباره  حسینی شکیب 
خواهد برد، توضیح داد: من 1۳ سال است که فضای این جشنواره 
را تجربه می کنم و فکر می کنم با توجه به ظرفیت و زمینه ای که ما 

در ایران داریم، این جشنواره در نقطه مطلوبی قرار دارد. 
این  که  است  بوده  این  همیشه  من  نقد  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
جشنواره به آن معنا که باید بین المللی نیست، چون چهره های جهانی 
موجود هم  محدودیت های  متوجه  حال  این  با  نمی بینیم.  آن  در  را 
هستم که بخشی از فیلم های خوب جشنواره های جهانی نمی توانند 
در این جشنواره حضور داشته باشند، اما در مجموع در نقطه ای که 

االن هستیم نقطه خوبی است. 
اعتقاد  هم  برخی  کرد:  عنوان  ادامه  در  هنر  دانشگاه  مدرس  این 
دارند که جشنواره نمی تواند متولی همه چیز باشد و نظرشان این 
بهتری  عملکرد  متمرکزتر شود،  و  کوچک تر  اگر جشنواره  که  است 
با این حال من فکر می کنم در غیاب جشنواره های تخصصی  دارد. 
نمی توان به این جشنواره خرده گرفت. از طرفی این را هم بگویم 
که می توان بیشتر در چنین جشنواره هایی مشورت گرفت و برآیند 

نظرات را برای جشنواره داشته باشیم. 
دانشجویان  فعاالنه  حضور  به  اشاره  با  آسیفا  بین الملل  نماینده 
و  دانشجویان  که  می بینم  خدا  شکر  کرد:  تصریح  انیمیشن 
اعتبار  آن  از  و  دارند  دوست  را  جشنواره  انیمیشن  عالقه مندان 
می گیرند. برایم خیلی هم عجیب بود که امسال تعداد دانشجویان و 
عالقه مندان در نشست های تخصصی بیشتر از دوره های قبل بود. 

حسینی شکیب با اشاره به دوره های قبلی عنوان کرد: خاطرم هست 
که در اولین دوره های برگزاری نشست های تخصصی که صبح ها هم 
برگزار می شد، شاید 10 نفر حضور پیدا می کردند اما االن می بینیم که 
چقدر پرشور برگزار می شود. این نشان می دهد جشنواره موفق است، 
توانسته مخاطبش را جذب کند و آن ها را به خوبی آموزش می دهد. 

فاطمه حسینی شکیب مطرح کرد؛ 

نشست های تخصصی پویانمایی پرشورتر شده است/ تنها دورهمی جامعه انیمیشن 
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پویانمایی  بین المللی  مترجم نشست های تخصصی دومین جشنواره 
های  نشست  از  یکی  که  آلمانی  میشل  اولریش  رضایت  از  تهران 
جشنواره را با موضوع کپی رایت به شکل آنالین برگزار کرد، خبر داد.

هدی اثنی عشری نویسنده و کارگردان انیمیشن که مسئولیت ترجمه 
نشست های دوره دوازدهم جشنواره بین المللی پویانمایی را برعهده 
داشت درباره جایگاه جشنواره پویانمایی در سطح بین الملل بیان کرد: 
انیمیشن ایران در زمینه آثار کوتاه در جهان به شدت شناخته شده 
رقابت  انسی  در بخش های مختلف جشنواره  مثال سال هاست  است 

می کنیم و داور هم داریم. 
عنوان  به  را  ایران  انیمیشن جهان،  داد: فضای تخصصی  ادامه  وی 
کشوری که انیمیشن دارد و کیفیت آن هم باالست، می شناسد اما در 
حوزه بخش صنعتی یعنی سریال های باکیفیت که در خارج از مرزهای 
ایران بفروشد و یا فیلم سینمایی حرفه ای که عرضه و توزیع جهانی 

داشته باشد، ضعیفیم. 
این  ارتقای  بهبود  برای  جشنواره ها  پتانسیل  درباره  عشری  اثنی 
تصویر در جهان بیان کرد: جشنواره پویانمایی بیشترین تاثیرش را 
در خود کشور می گذارد و برای اینکه در حوزه بین الملل تاثیرگذاری 
بیشتری داشته باشد، باید مناسباتش را تغییر دهد، تا حدی فضا را 
بازتر کند که چهره های بیشتری از حوزه بین الملل به این جشنواره 
این  در  باشد،  مرتبط  بیشتری  خارجی  جشنواره های  با  و  بیایند 
صورت خود جشنواره پویانمایی هم می تواند شناخته شده تر باشد. 

این مدرس حوزه انیمیشن درباره ویژگی های جشنواره تصریح 
است.  کرده  پیدا  توسعه  خیلی  جشنواره  می کنم  فکر  کرد: 
نشست های زیادی داریم و بازار غرفه های متعددی دارد که 
همه فعالند. درست است که هر یک مخاطب خود را هم دارد، 
اما گاهی دیگر نمی توانید بروید فیلم ببینید. من در یک روز 
درگیر چهار نشست بودم و نتوانستم فیلم ببینم. شاید اگر در 
بخش هایی محدودتر شود و روی همان رویکرد اولیه اش یعنی 

نمایش فیلم تمرکز بیشتری کند، بهتر است. 
مخاطب  انیمیشن  کرد:  عنوان  انیمیشن  مخاطب  درباره  وی 
هم  غیرتخصصی  مخاطب  حال  هر  به  ولی  دارد،  خاص تری 

بخواهد می تواند ثبت نام کند و به جشنواره بیاید. 
اثنی عشری که ترجمه نشست های تخصصی مرتبط با جشنواره 
به  انیمیشن  فعاالن  اقبال  درباره  داشت،  برعهده  هم  را 
جشنواره بیان کرد: یکی از این نشست ها گفتگو با اولریش 
اقبال  مورد  که  بود  آلمانی  وکیل  و  رسانه  کارشناس  میشل 
او هم قرار گرفت و پرسش های دانشجویان و حضار داخل 

نشست برایش جالب بود. 
این  چون  شد:  یادآور  نیز  نشست  این  موضوع  درباره  وی 
وکیل آلمانی، روان شناسی هم می دانست در بخشی به مسائل 
روان شناسی مرتبط با قرارداد بستن برای پروژه ها پرداخت 

که به نظرم جالب بود. 
در  کاربردی  موضوعات  طرح  درباره  پایان  در  عشری  اثنی 
جشنواره بیان کرد: من در جریان مقدمات مذاکره و موضوع 
رایت  کپی  قوانین  درباره  بود  قرار  که  بودم  نشست  این 
بود، چون  مهمی  خیلی مساله  آن هم  نظرم  به  صحبت شود. 
ماجرای  است.  پیچیده  خیلی  ایران  از  خارج  در  کپی رایت 
تا این حد سخت گیرانه است که اگر سکانسی در  کپی رایت 
فیلم شما نقاشی مونالیزا را نمایش دهد، به دلیل این قوانین 
تیتراژ  از  زیادی  بخش  االن  دهید.  نشان  را  آن  نمی توانید 
انیمیشن های خارجی صرف این می شود که اعالم کنند رایت 
صحنه ها و سکانس های مختلف با فیلمشان را دریافت کرده اند.

هدی اثنی عشری: 

وکیل آلمانی از پرسش های دانشجویان ایرانی سر ذوق آمد
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دوازدهمین جشنواره پویانمایی تهران به روایت عکس

مخاطبان انیمیشن مانند انیمیشن ها خالق و بامزه هستند

گربه های کانون در تعجب از این همه شلوغی از جشنواره ها کارت هایش به یادگار می ماند

ببخشین! اینجا کارتون نشون می دن؟

همه بخش های جشنواره مخاطبان خاص خودش را داشت
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کم کم به استقبال اختتامیه می رویم

ارایه جدیدترین تکنولوژی ها در بازار پویانمایی

بازدید قائم مقام سازمان صدا و سیما از جشنواره

رییس فرهنگستان هنر به انیمیشنی ها سر زد
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در  حتی  و  بودند  خوب  بسیار  دوره  این  شده  ارسال  آثار 
میان آن ها چند شاهکار وجود داشت؛ البته در میان تمام 
آثار دریافتی فیلم های ضعیف هم بود اما نسبت به کارهای 

خوب و قابل توجه، اصال تعداد قابل مالحظه ای نبودند.
در  فرانسه  یا  کانادا  مانند  از کشورهایی  که  آثار  از  برخی 
این  آثار  بودند.  خوب  بسیار  کردند،  شرکت  جشنواره 
بزرگترین  با  که  فعالیتی  و  همکاری  به  توجه  با  کشورها 
سازمان های فرهنگی دنیا، استودیوها و امکانات پیشرفته 
و خوب دارند، از کیفیت قابل توجهی برخوردارند. این در 
حالی است که اکثر جوان های ما معموال تنها کار می کنند و از 
آن امکانات و سازمان ها و استودیوها هم خبری نیست، اما 
در عین حال خالقیت هایی در کار همین جوان ها وجود دارد 

که در بعضی از مواقع شما را شگفت زده می کند.
در ابتدا قرار بود که داوری آثار دریافتی به صورت آنالین 
این  حتی  کرونا  گسترده  شیوع  دلیل  به  اما  شود،  انجام 
امکان هم وجود نداشت و مجبور شدیم هر کدام از داورها 

جداگانه فیلم ها را ببینیم و به آن ها نمره بدهیم.
بعد از اینکه نمره دهی اولیه توسط همه داورها انجام شد، 
طی یک جلسه آنالین که همه داورها در آن حضور داشتند 
به جمع بندی و نتیجه گیری رسیدیم. واقعا در داوری آثار با 
چالش خاصی روبه رو نبودیم یا می توان این گونه گفت که 
در حقیقت داوری چالش برانگیزی نداشتیم و فکر می کنم 
از  کدام  هر  است.  بوده  عادالنه  بسیار  انجام شده  داوری 
و  بودند  کرده  بررسی  را  خود  نظر  مورد  آیتم های  داورها 

نازنین سبحان سربندی داور بخش مسابقه بین الملل:
خالقیت در آثار ایرانی ما را شگفت زده کرد

ذکر  نیز  دالیلی  بود،  شده  ارائه  که  نمره ای  و  نظر  هر  برای 
از مشورتی که در همان جلسه داشتیم، در  بعد  بود.  شده 

یک فضای کامال تعاملی به نتیجه نهایی رسیدیم.
و  تجربیات  براساس  فیلم ها  بررسی  از  بعد  بخش  این  در 
در  را  فیلم ها  آثار،  قابلیت های  و  خود  نظر  مورد  آیتم های 
دسته های مختلفی مانند فیلم کوتاه، کودک و نوجوان، تجربی، 

تلویزیونی، تبلیغاتی، دانشجویی و بلند قرار دادیم.
طبق همان چیزی که می دانید آثار دریافتی اعم از فیلم های 
ایرانی و خارجی در کنار یکدیگر قضاوت شدند. حقیقت امر 
به  نسبت  تکنیکی  و  مادی  امکانات  نظر  از  ما  که  است  این 
کشورهای پیشرفته این حوزه عقب هستیم ولی خالقیت هایی 

در همین آثار وجود داشت که همه ما را شگفت زده کرد.
ما در این حوزه آثار خوبی داریم و این در تمام دنیا یک امر 
فیلم ها  همین  با  جوان ها  از  بسیاری  است.  شده  پذیرفته 
هم  خوب  و  می کنند  شرکت  دنیا  مطرح  جشنواره های  در 
صنعتی،  انیمیشن  نظر  از  که  است  درست  می شوند.  دیده 
کشورهای دیگر بسیار جلوتر از ما هستند، ولی انیمیشن های 
هنری خیلی خوبی داریم و در این حوزه حرف بسیاری برای 

گفتن داریم.
حال  عین  در  و  مهم  حساس،  بسیار  مقوله ای  کردن  داوری 
سخت است. داوری این بخش از جشنواره به صورت معمول 
و نرمال پیش رفت و هر کدام از ما در هیات داوران معتقدیم 
که انتخاب درستی داشته ایم و در نهایت فکر می کنم نتایج 

نیز منصفانه بوده است.
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مانند زیبایی شناسی اثر و خالقیت در ارائه محتوا به مخاطب، از 
دیگر معیارهایی بود که در انتخاب آثار برگزیده مدنظر داشتم 

و سعی کردم به تک تک اجزای آثار تخصصی نگاه کنم.
یک  سیفژ  که  بگویم  باید  کنم،  تعریف  را  سیفژ  بخواهم  اگر 
شرکت جهانی خصوصی است که به نوعی قوی ترین نت ورک در 
حوزه سینمای کودک و نوجوان در جهان است که نزدیک به 1۳ 
سال است که ایران مقر اصلی آن محسوب می شود. سیفژ سعی 
دارد با ارائه محتوا در حوزه های مختلف سینمایی برای کودک 
و نوجوان فعالیت کند و در سال های اخیر کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان توانسته همکاری های بسیار تاثیرگذاری را 
با سیفژ برقرار کند. البته زمانی که یک شرکت بزرگ سینمایی 
حوزه  در  بزرگی  فعالیت های  دارد،  بر 80 سال  بالغ  عمری  که 
کودک و نوجوان انجام می دهد و البته مقر اصلی آن در ایران 

است، باید از ظرفیت های آن بیشتر و بهتر استفاده کرد.
معتقدم که جشنواره پویانمایی  تهران بیشتر به مسائل تخصصی 
می پردازد و به حوزه کودک و نوجوان کمتر می پردازد، چه خوب 
می شود که در دوره های آینده به حوزه کودک و نوجوان بیشتر 

از این دوره و دوره  های قبل پرداخته شود.
جشنواره برای باال بردن سطح کیفی خود نیاز دارد که به مسائل 
را  خود  دانشگاهی  و  محتوایی  جنبه  و  بپردازد  بیشتر  علمی 
افزایش دهد؛ فعالیتی که در این دوره از جشنواره در بخش 
شاهد  تخصصی  کارگاه های  و  نشست ها  البته  و  پایان نامه ها 
بودیم و باید تاکید کنم که ظرفیت برای پرداختن به این حوزه 

در انیمیشن بسیار گسترده تر است.

کاوه کنعانی داور بخش سیفژ:
دوساالنه پویانمایی تهران به حوزه 

کودک و نوجوان بیشتر بپردازد

جشنواره  دوازدهمین  در  سیفژ  بخش  داوران  بین  در  حضور 
پویانمایی تهران برایم بسیار باارزش بود، ولی به دلیل اینکه 
از جشنواره چهره های مطرح سینمای  این بخش  دیگر داوران 
انتخاب شده  بودند،  انیمیشن جهان و هر کدام از یک کشور 
نتوانیم  محدودیت ها  و  کرونا  شرایط  دلیل  به  که  شد  باعث 
ساختار داوری را همان طور که باید رعایت کنیم و داوری ها از 
راه دور شکل گرفت و فرصت کنار هم بودن و گفتگوی رودرو 

فراهم نشد.
و  دیده  داوران  هیات  اعضای  توسط  فیلم ها  مسیر،  این  در 
ارزیابی شد و در نهایت برای انتخاب برگزیده ها و معیارهایی 
که هر کدام از ما برای ارزیابی آثار داشتیم، جلساتی به صورت 
مجازی برقرار کردیم و نظرات خود را درباره آثار به یکدیگر 

ارائه دادیم تا بتوانیم به یک اجماع کارشناسی شده برسیم.
برگزار نشدن یک دوره در سال های محدودیت  به دو دلیل؛ 
کرونا و جابه جایی که در زمان برگزاری جشنواره شکل گرفت، 

با تعداد بسیار زیادی از آثار رو به  رو شدیم.
داشتم؛  مدنظر  را  معیارهایی  آثار  از  کدام  هر  ارزیابی  برای 
معیارهایی مانند پرداختن به محتوایی که مربوط به سیفژ باشد و 
اهمیت دادن به محتوا بیشتر از تکنیک، که بارها از دیگر داوران 
می شود. دیده  بسیار  آثار  در  تکنیک زدگی  که  شنیده ام  هم 

استفاده از تکنیک بد نیست در صورتی که تکنیک در راستای 
در  باید  اصل  در  تکنیک  انتخاب  که  معتقدم  باشد.  محتوا 

راستای نوع محتوا انتخاب شود.
در کنار محتوا و استفاده درست از تکنیک، ویژگی های دیگری 
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عطا مجابی: 
فضای مجازی فرصت فیلم دیدن را آسان کرده است 

عطا مجابی فیلمساز که کارگاه پیچینگ را در دوازدهمین جشنواره 
آنالین  بستر  گسترش  تاثیر  درباره  کرد  اجرا  تهران  پویانمایی 
کرد: فضای  عنوان  کرونا  ویروس  از شیوع  فیلم ها پس  پخش 
مجازی و پخش آنالین فیلم ها و وی او دی ها به نفع تمام گونه های 
سینمای مستقل است زیرا مردم دیگر عادت کرده اند که فیلم ها 

را در فضای مجازی ببینند و حتی بابت آن پول پرداخت کنند. 
سینماگران  برای  که  امکانی ست  آنالین  اکران  داد:  ادامه  او 
مستقل بسیار مهم است و در این شرایط دیگر لزومی به وجود 
می تواند  فیلمساز  یک  و  ندارد  حاضر  تماشاچی  و  سالن سینما 
نامحدودی  تعداد  و  کند  اکران  آنالین  فضای  در  را  خود  فیلم  

مخاطب آن را تماشا کنند. 
در  تعامل  امکان  شدن  فراهم  اهمیت  درباره  فیلمساز  این 
جشنواره پویانمایی تهران اظهار کرد: در جشنواره ها بیشتر از 
اینکه رقابت و فرصت دیده شدن فیلم ها پررنگ  باشد، زمینه 
معاشرت هنرمندان به شکل یک رویداد ساالنه فراهم می  شود 
و درنتیجه زنجیره های انسانی شکل می گیرد تا درباره پروژه های 

آینده با هم صحبت کنند. 
فعاالن  و  هنرمندان  کرد:  اظهار  انیمیشن  حوزه  مدرس  این 
داده های  تا  دارند  را  امکان  این   جشنواره  طول  در  انیمیشن 
به  یکدیگر  با  را  خود  اجتماعی  آورده های  و  مطالعات  فکری، 

اشتراک بگذارند. 
مجابی در پایان درباره کارگاه »پیچینگ« خود که 8 خردادماه در 
خاطرنشان  برگزار شد،  تهران  پویانمایی  دوازدهمین جشنواره 
کرد: در کارگاه این افتخار را داشتم که دانش ناچیز خود درباره 

باید  راستا  همین  در  دهم.  قرار  دوستان  اختیار  در  را  پیچینگ 
بگویم که یکی از اتفاقات خوب در جشنواره ها همین پیچینگ های 
غیررسمی است که انیماتورها فرصت معاشرت با آدم های حرفه ای تر 
را به دست می آورند تا ایده و پروژه خود را به آن ها معرفی کنند و 

درنتیجه زمینه های همکاری برای پروژه های بعدی فراهم شود.

مهرداد فراهانی:
جشنواره پویانمایی تهران جزو خاطرات خوش زندگی من است

مهرداد فراهانی پژوهشگر حوزه مستند و منتقد ثابت چهار نشست 
تخصصی نقد فیلم دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 
درباره این دوره از جشنواره پویانمایی تهران گفت: ایده ال من به 
عنوان منتقد این است که آثار راه یافته به جشنواره پویانمایی تهران 
را قبل از شروع جشنواره ببینم و یادداشت برداری ها را انجام دهم 

و با شناخت و تصور دقیق از آثار در کارگاه های نقد حاضر شوم.
وی با اشاره به اینکه به تازگی از داوری بخش فیلم جشنواره ملی 
فیلم کرمان فارغ شده است، افزود: این دوره از جشنواره پویانمایی 
دلیل  به  من  و  شد  برگزار  مختلفی  محتواهای  و  کیفیت  با  تهران 
مشغله هایی که در جشنواره فیلم کرمان داشتم، نتوانستم فیلم های 
می شوند،  گذاشته  نقد  میز  به  که  را  تهران  پویانمایی  جشنواره 
از  بازدید  به  جشنواره  برگزاری  زمان  در  همچنین  و  ببینم  زودتر 
بازار پویانمایی بروم و از حضور در کارگاه ها و نشست های تخصصی 

استفاده کنم.
فراهانی با اشاره به فیلم هایی که این دوره از جشنواره نقد شدند، 
عنوان کرد: تمام فیلم هایی که در بخش کارگاه نقد قرار گرفته بودند، 
آثار بسیار با کیفیت و قابل تاملی بودند و جا داشت که ساعت های 

بیشتری برای نقد آن آثار اختصاص دهیم.
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وی ادامه داد: نکته قابل توجه کارگاه های نقد، حضور پرتعداد اهالی 
هنر انیمیشن و دانشجویان بود که تا آخرین لحظه در جلسه حضور 

داشتند و دو ساعت کامل درباره فیلم ها گفتگو می کردند.
این منتقد سینما اظهار کرد: جشنواره پویانمایی تهران جزو خاطرات 
خوش زندگی من است. از اولین دوره ای که این جشنواره در سال 
۷۷ برگزار شد، در محیط جشنواره حضور داشتم و در فضای صمیمی 
و علمی آن تنفس کرده ام. جشنواره با وجود اینکه به حوزه فعالیت 
از  برایم  همیشه  اما  نیست،  مربوط  است،  مستند  که سینمای  من 
از گذشت  بعد  که  و خوشحالم  بوده  برخوردار  باالیی  بسیار  جایگاه 
2۳ سال از عمر آن برای اولین بار در کارگاه نقد آثار راه یافته به 

جشنواره حضور داشته باشم.
فراهانی با تاکید براینکه منتقدان جشنواره باید به فضای سینمای 
انیمیشن تسلط داشته باشد، گفت: معتقدم کسی شایستگی حضور در 
کارگاه های نقد فیلم های جشنواره پویانمایی تهران را به عنوان منتقد 
و کارشناس دارد که به سینمای انیمیشن و هنر آن اشراف داشته 
باشد و به آثار جشنواره مانند فلیم های مستند و داستانی نگاه نکند.

وی ادامه داد: این مساله را در دیگر حوزه های فیلم های سینمایی 
هم داریم، به عنوان مثال منتقدانی که حوزه تخصصی آن ها سینمای 
داستانی است، تصور درستی از سینمای مستند و یا انیمیشن ندارد 

و این جریان نقد را به انحراف می کشاند.
و  استادان  حضور  اینکه  به  اشاره  با  انیمیشن  سینمای  منتقد 
کارشناسان در کارگاه های نقد بسیار موثر بود، تصریح کرد: حضور 
امیرمحمد  سفالیی،  احمد  حسینی شکیب،  فاطمه  چون  استادانی 
دهستانی و مجید شیخ انصاری برای من بسیار شوق انگیز و غرورآمیز 
جزو  مختلف  نسل های  استادان  پرشمار  حضور  من  نظر  به  و  بود 

اعتبارهای جشنواره پویانمایی تهران است.
فراهانی درباره جشنواره پویانمایی تهران اظهار کرد: از اواسط دهه 
۷0 جشنواره های مختلفی در ایران برگزار شده اند که همه آن ها با 
افت و خیزهایی روبه  رو بوده اند، ولی جشنواره پویانمایی تهران در 
تمام 12 دوره ای که برگزار شده  است به هیچ وجه با افت همراه 
باثباتی را در بخش های مختلف تجربه  و  نبوده و یک سیر صعودی 

کرده است.
و استاندارد  باالترین سطح   پایان توضیح داد: جشنواره در  وی در 
بررسی  آن  باکیفیت  برگزاری  مولفه های  از  یکی  و  می شود  برگزار 
با  آثار پیشکسوتان سینمای انیمیشن است که در دوره دوازدهم 
مثقالی در بخش  و فرشید  ممیز  استادانی چون مرتضی  آثار  مرور 

»آغازگران« همراه بودیم.

مهدی زارع:
کارگاه موسیقی در انیمیشن برای آشنایی بیشتر 

مربیان با هنر صدا

مهدی زارع مربی و کارشناس کارگاه تخصصی »درک و شناخت بهتر 
از موسیقی در هنر پویانمایی« که در تمام روزهای دوازدهمین 
جشنواره پویانمایی تهران برگزار شد با اشاره به اینکه محتوای 
این کارگاه ویژه مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
در پنج جلسه برگزار شد، بیان کرد: مخاطبان این کارگاه مربیان 
استان های کانون هستند که به شاگردان خود سرفصل های این 
کارگاه را آموزش می دهند و ضرورت برگزاری آن هم برای به روز 

شدن اطالعات آن هاست. 
از  بهتر  شناخت  و  »درک  کارگاه  آموزشی  محتواهای  درباره  وی 
موسیقی در هنر پویانمایی« گفت: جشنواره در پنج روز برگزار شد 
و هر روز در دو جلسه با مربیان همراه شدیم و به مسائلی چون 
تئوری بنیادی موسیقی برای شناخت بهتر از موسیقی پرداختیم. 
آهنگسازی  در  که  تجربه هایی  به  باتوجه  که  بود  این  بر  سعی 
به  را  محتوا  بهترین  دارم  تصویر  با  همراه  موسیقی  و  انیمیشن 

مربیان انتقال دهم.
در  اهمیت صدا  به  کارگاه  از  دیگری  بخش  در  داد:  ادامه  زارع 
در  و حرکت صدا  مثال صداگذاری  عنوان  به  پرداختیم.  تصویر 

قاب تصویر را بررسی کردیم.
در  موسیقی  از  بهتر  شناخت  و  »درک  کارگاه  کارشناس  و  مربی 
هنر پویانمایی« درباره اهمیت برگزاری آن تصریح کرد: هدف از 
برگزاری این کارگاه آشنایی مربیان با هنر صدا و استفاده درست 

از موسیقی و صداگذاری در انیمیشن بود.
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وی افزود: در جلسه آخر این کارگاه که روز پنجشنبه 21 خرداد 
کارگاه  این  در  مربیان  که  آموزش هایی  براساس  شد،  برگزار 
و  انیمیشن هایی که  ساخته اند، صداگذاری  فراگرفته اند، روی 
آهنگسازی انجام شد تا خروجی این کارگاه به صورت عملی هم 

دیده شود.
زارع در پایان ضمن اشاره به اینکه فیلم هایی که در جشنواره 
گفت:  بررسی شدند،  موسیقایی  نظر  از  کارگاه  در  اکران شده، 
موسیقی  نرم افزار های  از  استفاده  با  کارگاه  این  آخر  جلسات 
ثابت  تصویر  یک  روی  کردیم  سعی  و  شد  برگزار  انیمیشن  در 
موسیقی های متفاوت را قرار دهیم و به صورت عملی از اهمیت 
تناسب تصویر و موسیقی و نقش مهم هنر موسیقی در همراهی 

با انیمیشن پی ببریم. 

کارگاه  این  در  داد:  ادامه  فیلم،  موسیقی  نه  و  بود  انیمیشن  در 
تجربه های ۵1 ساله خودم در حوزه آهنگسازی و صداگذاری را در 
با  نمایشگاه  این  از  بعد  بتوانند  تا  دادم  قرار  دانشجویان  اختیار 

اطالع  بیشتر به تولید فیلم بپردازند.
آهنگساز فیلم کوتاه »گرسنگی« تصریح کرد: در این کارگاه قرار 
و  زمان  محدودیت  شود.  تدریس  دانشجویان  به  موسیقی  نبود 
فشردگی فعالیت در جشنواره پویانمایی تهران فرصت فعالیت بیش 
از یک کارگاه مختصر را نداشت و در واقع اگر کسی می خواست به 
آموزش موسیقی بپردازد این کارگاه اطالعات خاصی را در اختیار 
او قرار نمی داد و صرفا مقدمات و جایگاه استفاده از موسیقی در 
نوع  اساس  بر  شوند  متوجه  تا  شد  مرور  دانشجوها  با  انیمیشن 

روایت داستان فیلم به چه سطحی و نوعی از موسیقی نیاز دارند.
صفار درباره موضوعات و مسائلی که در این کارگاه ارائه شد، عنوان 
تحلیل  و  فیلم، شناخت  در  موسیقی  روایت  موضوعاتی چون  کرد: 
فرم موسیقی در فیلم، تحلیل احساساتی که در فیلم با آن درگیر 
هستیم، تعریف موسیقی و تصویر و تحلیل موسیقی برای تصویر، 
روش های تولید موسیقی و خروجی و میکس و مستر موسیقی در 
فیلم از جمله مباحثی بود که در جلسه اول کارگاه به دانشجویان 
و  صدابرداری  با  مرتبط  مسائل  به  دوم  کارگاه  در  و  شد  ارائه 

صداگذاری پرداختیم.
مشخص  مرز  تعیین  به  کارگاه  جلسه  سومین  در  داد:  ادامه  او 
میان موسیقی روایی و موسیقی محض و بیان احساسات از طریق 
موسیقی و در آخرین جلسه به اهمیت صداگذاری و ساختار درست 
موسیقی در انیمیشن و فرآیند تطبیق و ترکیب الیه های صوتی و 

چیدمان روی تصویر پرداخته شد.
کارشـناس و مدرس کارگاه »موسـیقی و صداگذاری در انیمیشـن« 
بـا بیـان اینکـه بـا چهـار فیلـم در دوازدهمیـن جشـنواره بین المللـی 
توضیـح  جشـنواره  ایـن  دربـاره  دارد،  حضـور  تهـران  پویانمایـی 
داد: اولویـت دادن ایـن دوره از جشـنواره بـه مسـاله موسـیقی و 
صداگـذاری در انیمیشـن بـرای مـن کـه بـه عـوان کارشـناس ایـن 
و  آمـوزش  خـال  اسـت.  بـاارزش  بسـیار  می کنـم،  فعالیـت  حـوزه 
از تولیـد فیلـم در سـال ها و دوره هـای قبـل  ایـن حـوزه  بررسـی 
بسـیار مشـهود بـود و حتـی بسـیاری از کارگردان هـای سـطح اول 
انیمیشـن ایـران هـم اطالع کاملـی از جایگاه موسـیقی در انیمیشـن 
نداشـتند. ایـن اقـدام جشـنواره باعـث می شـود کـه اهمیـت ایـن 

حـوزه بیشـتر و بهتـر دیـده شـود.

فرهاد صفار:
تجربه 15 ساله ام را به دانشجویان منتقل کردم

صداگذار  و  آهنگساز  موسیقی،  حوزه  کارشناس  صفار  فرهاد 
و  »موسیقی  کارگاه  کارشناس  و  مدرس  و  انیمیشن  و  فیلم 
بین المللی  جشنواره  دوازدهمین  انیمیشن«  در  صداگذاری 
و  انیمیشن  در  موسیقی  جایگاه  به  اشاره  با  تهران  پویانمایی 
»موسیقی  کارگاه  کرد:  بیان  شد،  ارائه  کارگاه  در  که  محتوایی 
در انیمیشن« که جزو کارگاه های تخصصی دوازدهمین جشنواره 
بین المللی پویانمایی تهران بود، در این دوره ویژه دانشجویان 
برگزار و رابطه بین هنر موسیقی و فیلمسازی آموزش داده شد.

وی با اشاره به اینکه این کارگاه به صورت ویژه درباره موسیقی 
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پژوهش های  مرکز  آموزش  و  فرهنگ  مطالعات  دفتر  سرپرست 
و  پویانمایی  حوزه  به  ویژه  توجه  درباره  اسالمی  شورای  مجلس 

قانون گذاری در این حوزه توضیح داد. 
مرکز  آموزش  و  فرهنگ  مطالعات  دفتر  سرپرست  بیات  موسی 
نشست  آنها  همت  به  که  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
در  پویانمایی  توسعه  تقنینی  راهکارهای  تدوین  »هم اندیشی 
شد،  برگزار  تهران  پویانمایی  جشنواره  دوازدهمین  در  کشور« 
ما  کرد:  عنوان  پویانمایی  حوزه  به  مجلس  ویژه  توجه  علت  درباره 
در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی دفتری به نام آموزش 
و فرهنگ داریم که امور سیاستگذاری فرهنگی ما در همین دفتر 
متمرکز شده و صنایع خالق فرهنگی با توجه به شعار سال به عنوان 

یکی از محورهای مهم سال 1041 ما انتخاب شده است. 
محور  دو  به  باتوجه  پویانمایی  حوزه  همین رو  از  داد:  ادامه  او 
به  اندیشه ها  و  باورها  انتقال  و  تاثیرگذاری در فرهنگسازی  مهم 
نسل های دیگر و تاثیر در اقتصاد فرهنگ، مورد توجه جدی ما قرار 

گرفت. 
بیات یکی از اولویت های سال 1401 دفتر آموزش و فرهنگ مرکز 
پژوهش های مجلس را طرح »بررسی چالش های سیاست گذارانه و 
قانون گذارانه پویانمایی و ارائه راهکارهای سیاستی برای تقویت 

این حوزه« نام برد که در دستور کار مجلس قرار گرفت. 

او افزود: ما در راستای این هدف تاکنون چندین جلسه تشکیل 
داده و از فعاالن این حوزه و مدیران دولتی و غیردولتی دعوت 
کرده ایم. همین طور از افرادی که در سطوح عملیاتی در کار تولید 
انیمیشن و محصوالت پویانمایی هستند، دعوت کردیم و به مرکز 
آمدند. در نشستی که در کانون برگزار شد نیز می خواستیم به 
صنف تولیدکنندگان نزدیک باشیم و دغدغه های آنها را بشنویم. 
پژوهش های  مرکز  آموزش  و  فرهنگ  مطالعات  دفتر  سرپرست 
تولیدات  چالش های  که  هستیم  این  پی  در  کرد:  بیان  مجلس 
یک  به  مرکز  ظرفیت های  به  توجه  با  و  کنیم  احصا  را  انیمیشن 
بسته سیاستی برسیم و به عنوان یک بسته تقنینی در اختیار 

مجلس و کمیسیون فرهنگی قرار دهیم. 
او درباره نتایج جلسه با فعاالن حوزه انیمیشن گفت: در جلسه ای 
که داشتیم در چند موضوع مهم به اجماع رسیدیم؛ یکی در بحث 
ضرورت  این  حتما  پویانمایی  حوزه  چالش های  به  توجه  با  اینکه 
را  خود  حمایت های  و  شوند  وارد  قانونگذاران  که  دارد  وجود 
در  باید  ما  اینکه  بعدی  نکته  کنند.  اعمال  حوزه  این  به  نسبت 
با تاکید بر فعالسازی بخش غیردولتی و حمایت  حوزه پویانمایی 
از این بخش مسیر را مشخص کنیم. نکته بعدی خالهای حقوقی 
است که در این حوزه وجود دارد که در جلسه اخیر بر ضرورت 

اعمال حمایت های قانونی در صنف پویانمایی تاکید شد. 
تمرکز  پویانمایی  حوزه  در  باید  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  بیات 
شود  جلوگیری  حوزه  این  در  تشتت   از  تا  شود  انجام  مدیریتی 
و ضمن یک سیاستگذاری واحد حوزه اجرا را به بخش خصوصی 

بسپاریم.

سرپرست دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس: 

بسته تقنینی برای رفع چالش های حوزه انیمیشن تدوین می شود
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عمومی  روابط  مدیرکل  سلیمانی  قاسم 
فکری  پرورش  کانون  بین الملل  امور  و 
روند  درباره  نوجوانان  و  کودکان 
جشنواره  دوره  دوازدهمین  اطالع رسانی 
باعث  گفت:  تهران  پویانمایی  بین المللی 
روابط  اداره کل  تیم  که  است  افتخار 
با تالش  کانون  بین الملل  امور  و  عمومی 
ستاد  عرصه  در  شبانه روزی  و  بی وقفه 
خبری، انتشار بولتن، ارتباط با رسانه ها و… 
سعی در آگاهی بخشی و اطالع رسانی دقیق 

این جشنواره دارد. 
او افزود: از آنجایی که جشنواره پویانمایی 
شادی و هیجان قابل اعتنایی دارد و به 
انتقال تجربیات و آموزش منجر می شود 
این مسئولیت ما را در قبال پوشش خبری 
و رسانه ای جشنواره دو چندان می کند. 
به  که  روابط عمومی  اداره کل  همکاران 
نظرم هر کدامشان با توجه به توانمندی ها 
و تجربیات، خودشان یک رسانه هستند در 
ترویج و جان بخشی به اخبار و رویدادهای 
مهم جشنواره از جان و دل مایه می گذارند 

و معتقدیم اطالع رسانی درست، به موقع و دقیق، تاثیر و نقش مهمی در انتقال مفاهیم و اهداف 
عالی جشنواره دارد و بر این باوریم اداره کل روابط عمومی کانون ویترین فرهنگ و هنر کانون و 

جشنواره های آن نظیر پویانمایی است. 
سلیمانی درباره اهمیت انیمیشن توضیح داد: هنر ارزشمند پویانمایی عرصه ای درست، مناسب و 

تاثیرگذار برای انتقال مفاهیم تربیتی، دینی و آموزشی و حتی تجاری است. 
او تاثیر جشنواره پویانمایی بر جریان انیمیشن ایران را اینگونه تشریح کرد: حضور ایران در بازار 
جهانی محصوالت پویانمایی، بسیار قابل احترام و ارزشمند است و رونق این هنرصنعت در گرو 
برگزاری چنین جشنواره هایی است که باعث جریان سازی و انتقال مفاهیم ناب انسانی و ارزشی 

و سرگرمی می شود. 
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل کانون اضافه کرد: تولید مشترک هم به طور قطع می تواند 
ما را در رسیدن به اهداف این جشنواره موفق تر کند و اعتقادم بر این است برای جهانی تر شدن 

باید به بلوغ در تولید برسیم. 
او همچنین گفت: جشنواره پویانمایی تهران جشنواره ای پویا، استاندارد و صاحب جایگاهی در خور 

در ایران و دنیاست و قطعا در ارتقای سینمای انیمیشن نقشی انکارناپذیر دارد. 
سلیمانی نقش این جشنواره در ارتقای هنرصنعت انیمیشن را این گونه تبیین کرد: در هر کشوری 
وقتی جشنواره ای بین المللی برگزار می شود قطعا کار مهمی اتفاق می افتد. در خیلی از کشورها 
نه انیمیشن رشدی دارد و نه جشنواره ای دارند و وقتی ما در کشورمان ایران و از سوی کانون 
جشنواره پویانمایی برگزار می کنیم، نشان دهنده تعهد و مسوولیتی است که نسبت به این هنر 

ارزشمند و تاثیرگذار احساس می کنیم. 
به گفته او، خالقیت و نوآوری کلیدی ترین نکته های یک جشنواره است که خوشبختانه در جشنواره 

پویانمایی کانون کامال مشهود و محسوس است. 
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل کانون درباره حضور کانون در بازار فیلم پویانمایی نیز 
توضیح داد: واحد فیلم امور بین الملل، با هدف معرفی تولیدات کانون که در خارج از کشور عرضه 
و به اکران عمومی در آمده اند در هفتمین بازار ملی پویانمایی شرکت دارد. این بازار ملی در جنب 
جشنواره انیمیشن دوازدهم از 8 تا 12 خرداد در سالن 2هزار متری مرکز آفرینش های فرهنگی 

هنری در حال برگزاری است. 
او در پایان گفت: در هفتمین بازار ملی پویانمایی اثر »زری زری کاکل زری« مهین جواهریان به 
صورت VR ۳۶0 درجه برای مخاطبان به نمایش در آمده است. مخاطب اصلی غرفه امور بین الملل 
کانون دانشجویانی هستند که در رشته انیمیشن مشغول به تحصیل اند و مایلند اولین اثر هنری 

خود را با کانون شروع کنند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل کانون: 

تولید مشترک می تواند اهداف جشنواره پویانمایی را محقق کند
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Tehran Animation Festival from peo-
ple’s perspective 

The 12th Tehran International Animation Festival, which 
started in the early hours of the morning of May 26 and 
was welcomed by artists, students, and animation activ-
ists, will end tonight, June 2, 2021, with a closing cere-
mony.
On different days of the festival, we had conversations 
with a number of attendees who explained their reasons 
and motivations for attending the festival.
Mohammad Hosseini Nejad was sitting on the steps 
near the main entrance of the intellectual development 
of children and adolescents center. He was an animation 
student at Soore University who came to the festival to 
follow Iranian latest animation productions.
"I am a university professor, not in the field of art of 
course, but it’s somehow related to animation.” said a 
young man standing at the entrance to the festival, flip-
ping through Tehran’s Animation Festival daily.
Hedyeh Norouzkhani was an animation student at Sharia-
ti University. She came to the festival because of her con-
nection to animation and said she wanted to see what 
animations other countries make, what ideas they have, 
and how they do character design.
Maedeh Davari, who has graduated from animation for a 
long time and works in the field of editing, said: “The first 
year I studied animation, the professors introduced us to 
this festival. I participate in this festival every year and I 
have a good experience of participating in this festival.”
Four high school students from Kamal Al-Molk High 
School were also guests of the Animation Festival. Amir 
Ali, Parsa, Kourosh, and Mohsen were walking in the yard, 
of course, they also saw animations and were discussing 
them. 

Kourosh Basir, sales manager of a 26-year-old commercial 
company, said: “My main reason for attending the festival 
was in terms of content production and advertising, and I 
paid more attention to how to communicate with activists in 
the field of advertising and content production.”
Mona Haddad, 24, also stated: I studied graphic design and I 
am interested in painting, and now I work in the field of de-
sign, so it was interesting for me to attend the Tehran Anima-
tion Festival and get acquainted with this field.
"I came to the festival with my 8-year-old daughter and 
brought her to watch and enjoy the animations,” said Delar-
am Heydari, 35, a housewife and graduate with a master’s 
degree in urban planning who attended the festival with her 
daughter.
Amir Hossein Norouzi, a 31-year-old animator, said: The rea-
son I came to the festival is that my work called “White Beard” 
is present at the festival and is scheduled to be screened.
Mohammad Mehdi Rabbani, a 20-year-old student who 
came to the festival, said: “The reason I attended this year’s 
festival was to get acquainted with the greatest animations.” 
I would like to see the work of professionals and get acquaint-
ed with the method of working in the field of animation.
Shaghayegh Jadidi, a 22-year-old art student, said: “I came to 
this festival to see the dissertations of the students and to get 
acquainted with the lived experience of the people.”
Razieh Abdi, a 24-year-old animator, said that her reason for 
attending the festival was to visit side exhibitions. 
As expected, the 12th Tehran International Animation Festi-
val was hosted by many guests, who all nurtured a love of 
animation.



نشریه روزانه دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران
مدیرمسئول: محمدرضا کریمی صارمی

زیر نظر: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان 

سردبیر: نغمه دانش آشتیانی
معاون سردبیر: مریم قربانی نیا

مدیر هنری: ساجده سادات نوشایی
طراح لوگو: حمید حمیدی

 تحریریه: زهرا نجفی، ندا زنگینه، محمد زکی زاده، محمد کفیلی،عطیه موذن
عکاسان: محمد حسین سلیمانی فرد، مهدی عبدی فرد، محبوبه  کیائی

بخش انگلیسی: علی شیرکرمی
با سپاس از جامعه انیمیشن ایران

جشنواره پویانمایی تهران از نگاه مردم 

دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران که از ساعات اولیه صبح روز 
۵ خردادماه شروع شده و در طول برگزاری با استقبال هنرمندان، دانشجویان 
با مراسم  و فعاالن حوزه انیمیشن همراه بود، امشب 12 خردادماه 1401 

اختتامیه به پایان می رسد. 
در روزهای مختلف جشنواره با تعدادی از مردمی که به این رویداد سینمایی 
آمدند، گفت وگوهایی داشتیم که از دلیل و انگیزه خود برای حضور در جشنواره 

گفتند. 
محمد حسینی نژاد دانشجوی رشته انیمیشن دانشگاه سوره که نزدیک در 
اصلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی پله ها نشسته، دنبال کردن 

انیمیشن های روز ایران را دلیلی می داند که او را به جشنواره کشانده است. 
مرد جوانی که کنار در ورودی جشنواره ایستاده و نشریه روزانه پویانمایی 
تهران را ورق می زند، او می گوید: من استاد دانشگاه هستم. البته نه رشته 
هنر ولی به انیمیشن بی ربط هم نیست. آمده ام در این فضا قرار بگیرم و با 

انیمیشن های جدید آشنا شوم. 
به  او  انیمیشن دانشگاه شریعتی است.  نوروزخانی دانشجوی رشته  هدیه 
دلیل ارتباط رشته اش به انیمیشن به این جشنواره آمده و می خواهد ببیند 
چطور  و  دارند  ایده هایی  چه  می سازند،  انیمیشن هایی  چه  دیگر  کشورهای 

طراحی شخصیت انجام می دهند. 
مائده داوری که از رشته انیمیشن فارغ التحصیل شده و در رشته تدوین کار 
می کند، می گوید: سال اول که انیمیشن می خواندم استادانمان این جشنواره 
را معرفی کردند و از همان روزها هر سال در این جشنواره شرکت می کنم و 

تجربه خوبی از شرکت در این جشنواره دارم. 
چهار دانش آموز هنرستانی از هنرستان »کمال الملک« هم میهمان جشنواره 

پویانمایی هستند. امیرعلی، پارسا، کوروش و محسن در محوطه مشغول قدم 
زدن هستند، البته انیمیشن هم دیده اند و درباره کارها با هم بحث می کنند. 

کوروش بصیر مدیرفروش یک شرکت تجاری که 2۶ سال دارد، می گوید: دلیل 
اصلی من برای حضور در جشنواره از جنبه های تولیدمحتوا و تبلیغات بود و 
بیشتر توجه داشتم که چگونه می شود با فعاالن این حوزه در حوزه تبلیغات و 

تولیدمحتوا ارتباط برقرار کرد. 
مونا حداد 24ساله هم اظهار می کند: من در دانشگاه گرافیک خواندم و به 
نقاشی عالقه دارم و اکنون هم در حوزه طراحی فعالیت می کنم به همین دلیل 

حضور در جشنواره پویانمایی تهران و آشنایی با این حوزه برایم جذاب بود. 
دالرام حیدری ۳۵ ساله، خانه دار و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی 
شهری که با دختر خود در جشنواره حاضر شده بود، توضیح می دهد: من به 
همراه دخترم که 8 سال دارد به جشنواره آمده ام و او را آورده ام تا انیمیشن ها 

را تماشا کند و لذت ببرد. 
امیرحسین نوروزی انیماتور ۳1ساله بیان می کند: دلیل اینکه من به جشنواره 
آمدم این است که اثرم به نام »ریش سفید« در جشنواره حضور دارد و قرار 

است اکران شود. 
محمدمهدی ربانی دانشجوی 20ساله هم می گوید: دلیل حضورم در جشنواره 
امسال آشنایی با بزرگان انیمیشن بود. دوست داشتم کارهای افراد حرفه ای را 

مشاهده کنم و از نزدیک با روش کار در زمینه انیمیشن آشنا شوم. 
شقایق جدیدی دانشجوی 22ساله هنر برای دیدن پایان نامه های دانشجویان این 
جشنواره و آشنایی با تجربه زیسته افراد آمده و راضیه عبدی انیماتور 24ساله 
دلیل حضورش در جشنواره را بازدید از نمایشگاه های جنبی عنوان می کند. 
همانطور که انتظار می رفت دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران 
در روزهای برگزاری میزبان میهمانانی بود که همگی عشق به انیمیشن دارند و 

به دنبال تقویت بنیان های علمی و تخصصی خود نیز هستند. 


