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مسعود پویاگزارش
روزنامهنگار

هفتم مهرماه۱۴۰۰، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی محمد خزاعی را 
به سمت رئیس سازمان سینمایی منصوب کرد؛ پیش از آن بارها 
صحبت از حضور خزاعی در سازمان سینمایی به گوش رسیده بود 
ولی گفته می شــد مذاکرات این دو نتیجه بخش نبوده و مدیریت 
خزاعی بر سینمای ایران منتفی شده است. صحبت از گزینه های 
دیگری در میان بود که خبر رسید در نهایت اسماعیلی، وزیر ارشاد 
به همان گزینه قبلی بازگشته است و اینگونه شد که خبر حضور 
تهیه کننده »قالده های طال« در سازمان سینمایی روی خروجی 
خبرگزاری ها رفت. انتخاب محمــد خزاعی به عنوان تهیه کننده 
سینمایی که سابقه دبیری چند دوره جشنواره فیلم فجر و جشنواره 
فیلم های دفاع مقدس را در کارنامه داشت، امیدبخش بود. فردی از 
جنس سینما با ســابقه مدیریت فرهنگی که مناسب ترین گزینه 
دولت سیزدهم برای تصدی ریاست سازمان سینمایی بود. هرچند 
مشکالت انباشت مشکالت سینمای ایران پس از 2سال کرونا، نشان 

می داد خزاعی مسیر دشواری را پیش رو دارد.

تصمیم به انحالل جشنواره جهانی
انحاللجشــنوارهجهانیفیلــمفجریکــیازجنجالیترین

تصمیماتمحمــدخزاعیبود.۴آبان۱۴۰۰رئیسســازمان۱
سینماییاعالمکرد:»پیروبررسیکارگروهمطالعهوارزیابیجشنوارهها
وبنابهمطالبههایصنوفوســینماگرانکشوردرسالهایگذشته،
سازمانسینماییبهاینجمعبندیرسیدهاستکه۲جشنوارهملیو
جهانیفجررابهصورتیکپارچهتحتعنوان»جشنوارهبینالمللیفیلم
فجر«برگزارکند.«بهاینترتیبداستانبرگزاریجشنوارهجهانیفیلم
فجربهپایانرســید.جشــنوارهجهانیفیلمفجردســتاوردسازمان
سینماییدولتیازدهمبود.تفکیکبخشبینالمللازبخشملیبهتولد
جشنوارهایانجامیدکهباتمامایرادهایواردهبرآن،اعتباربینالمللی
یافتهبود.جشــنوارهایکهبهتازگیبهعضویتفیایف)فدراســیون
بینالمللیانجمنتهیهکنندگانفیلم(درآمدهبود.واقعیتایناستکه
همیشــهبخشبینالمللزیرســایهبخشملیقرارداشــتوبعداز
راهاندازیجشنوارهجهانی،همفرصتومجالبیشتریبرایفیلمهای
ایرانیدرجشنوارهملیفجرفراهممیشدوهمبخشیکهعمالزائدبود
برایخودهویتیمستقلیافتهبود.بهشیوهبرگزاریجشنوارهجهانی
فیلمفجرانتقاداتیواردبودولیمتوقفکردنشهمحکمبازگشتبه
گذشــتهراداشــت.اقدامیکهبیشــتربامخالفتمواجهشدوحتی
رسانههاییکهبارهانسبتبهعملکردجشنوارهجهانیانتقادواردکرده
بودندهممنتقداقدامرئیسسازمانسینماییشدند.مهردرتحلیلیبا
اشارهبهعضویتجشنوارهجهانیفجردرفیایفچنینآورد:»اهمیت
اینثبتجهانیوپیوستنبهفیاپفدرآناستکهبهگفتهدبیراناین
رویدادتنها۱۶رویدادمعتبردرسطحجهانتوانستهاندبهاینجایگاه
برسند.اتفاقیکهمیتوانستدروازهایبرایمطرحشدنسینمایایران
درسطحجهانشود.حاالاماباادغاماین۲بخش،سرنوشتاینموضوع
همدرهالهایازابهامقراردارد،رویدادیکهتوانستهگامیبلنددرثبت
جهانیبرداردتنهایکسالبعدازموفقیتشبالفاصلهدرتقویمسینمایی
جابهجامیشودکهاتفاقایکیازاساسیتریندالیلدرتأخیراینثبت
همانتاریخبرگزاریاشبود.ادغامدوبارهبخشملیوجهانیفیلمفجر،
بهتعبیریبهمعنایانحالل»فجرجهانی«میتواندقلمدادشودواین
اتفاقیعنییکیازدســتاوردهایســینمایایراندرسالگذشتهدر
تصمیمگیریتازهمدیرانسینماییبهطورکاملنادیدهانگاشتهشده
است.محمدخزاعیحاالبایدروشنسازدکهراهحلشبرایبازکردن

اینگرهچیستوآیااساسااینامربرایشموضوعیتداردیانه.«

سفرهای استانی
اینرامیتوانباقاطعیتاعالمکردکــههیچکدامازمدیران

دولتسیزدهمبهاندازهرئیسسازمانسینماییبهسفرهای2
استانینرفتهاست.خزاعیسفرهایاستانیاشراچندماهبعدازحضور
درساختمانمیدانبهارستانآغازکردودرمدتچندماهدربسیاریاز
نقاطکشورحضوریافت؛ازاینجهتخزاعیرکورددارسفرهایاستانی
میاندولتمرداناســت.مروریبرآنچهدرگزارشهایرسانههاازاین
سفرهامنتشــرشدهنشــانمیدهدکهرئیسســازمانسینماییبا

استراتژیمشخصومدونیازشهریبهشهریدیگررفتهاست.
عدالتمحوریوحمایتازسینماگرانشهرستانی۲محورتکرارشونده
صحبتهایخزاعیدرتمامسفرهایاســتانیاشاست.ایجادامیدو
پویاییدرهنرمندانخارجازمرکزکهمعموالدرحاشــیههنرمندان
پایتختنشــینقرارمیگیرند،ازبرنامههایسازمانسینماییدولت
سیزدهماستکهخزاعیدرسفرهایاستانیاشآنراپیگیریمیکند.

تشکیل شورای راهبردی برای باز کردن کالف پیچیده اکران

انبوهفیلمهاییکهدرزمانکروناپشتخطاکرانقرارگرفته
بودندرامیتوانیکیازمهمترینچالشهایمدیریتیسازمان3

سینماییدردولتسیزدهمدانست.بیشاز۲۰۰فیلمآمادهاکرانکه
اغلبهمدردولتقبلیپروانهگرفتهوتولیدشدهبودند،صفیطوالنیو
بیسابقهدرتاریخسینمایایرانتشکیلدادهبودند؛صفیکهمحصول
دستکمیکســالونیمتعطیلیاکرانبودند.درواقعاکرانعمومیاز
اسفند۱۳۹۸تااواخرتابستان۱۳۹۹تقریباتعطیلبودومعدودفیلمهای
اکرانشدهدراینایامنیزباشکســتمواجهشدهبودند.حاالهمهاین
فیلمهاباشروعمدیریتمحمدخزاعیکهبافروکشکردنپاندمیکرونا
همراهبودآمادهاکرانعمومیبودند.ضمناینکهدراینفاصلههمآثاری
پروانهساختگرفتهودرمراحلمختلفتولیدقرارداشتند.ماموریت
دشوارشورایصنفینمایشبرایساماندادنبهوضعیتاکرانعمومی
وحاشــیههاییکهدرپیاعالمزودهنگامفیلــم»المینور«داریوش
مهرجوییبهعنوانیکیازآثاراکراننوروزیپیشآمد،خزاعیرابهاین
نتیجهرساندکهیکنهادباالدستیبرایشــورایصنفیایجادکند.
خزاعیدرحکماعضایشورایراهبردیاکراناینوظایفرابرایاین
شوراتعریفکرد:»بررسیوایجادراهکارهایمؤثردرتامیننیازهای
نمایش،پیشــنهادشــیوههایحمایتیاکرانفیلمهایســینمایی،
برنامهریزیاکرانفیلمهایتولیدشــدهدورانکرونا،تدوینواصالح
آییننامهشورایصنفینمایش،تقویتوتوسعهبازارداخلیسینمای
ایران،صیانتازحقوقمخاطبانسینمایایران،توجهبهاولویتهای
فرضیکشوردربرنامهریزیوتدوینآییننامهاکران.«تشکیلشورای
راهبردیاکران،عمالچندماهیشورایصنفینمایشرابهحاشیهراند
ودراینفاصلهگفتهمیشدبیشترتصمیماتدربارهاکرانفیلمها،در
سازمانسینماییگرفتهمیشود.تااینکهاعضایجدیدشورایصنفی
نمایشانتخابودورتازهفعالیتهایاینشــوراباشتاببخشیدنبه
اکرانفیلمهایدرنوبتنمایشعمومیآغازشد.درماههایاخیرشاهد
شــلوغتریناکرانســالهایبعدازانقالببودهایم.اکرانشلوغیکه
نتیجهاشنارضایتیاغلبصاحبانفیلمهاازکمبودســالنوســانس
مناسباست.اینراهمبایدگفتکهدرشــرایطیکهبهگفتهیکیاز
مدیرانسینماییبیشاز۱۷۰فیلممتقاضیاکرانعمومیهستند،هر
تصمیمیدراینخصوص،بامخالفتهاییهمراهخواهدشد.بازکردن
کالفپیچیدهاکرانکهدرنهایتنهازعهدهشورایراهبردیبرآمدونه
شورایصنفینمایشتوانستراهکارمناســبیبرایآنبیابد،یکیاز
مهمترینمشکالترئیسسازمانسینماییاست؛مشکلیکهازدوره

قبلیرویدوشمحمدخزاعیوهمکارانشقرارگرفتهاست.

مرکز گسترش؛ متولی هنر و تجربه
یکیازتصمیماتمهممحمدخزاعیتغییرمدیریتگروههنر

وتجربهبود.رئیسسازمانسینماییمرکزگسترشسینمای۴
مستند،تجربیوپویانماییرابهعنوانمتولیاکرانفیلمهایهنریو

تجربیمعرفیکرد.تصمیمیکهواکنشهایمتفاوتیرادرپیداشت.
گروههنروتجربهدردورانمدیریتحجتاهللایوبی،رئیسســازمان
سینماییدولتیازدهمتشــکیلشــد؛گروهیکهدرسالهایاول
فعالیتشامیدهاییبرانگیختوخیلیهاآنرامهمتریندستاورددوران
مدیریتایوبیمیدانند.باکناررفتنایوبیازسازمانسینمایی،مدیران
بعدیبهمرورچترحمایتیشانراازگروههنروتجربهکوتاهوکوتاهتر
کردند.بهطوریکهدرسالهایپایانیدولتدوازدهم،ازهنروتجربه
فقطیکنامباقیماندهبود.خزاعیتصمیمگرفتبرایتقویتاینگروه،
مؤسســههنروتجربهایرانیانرازیرمجموعهمرکزگسترشسینمای
مســتندوتجربیقراردهد:»مرکزگســترشازاینپــسمدیریت،
هماهنگیونظارتبرفعالیتهایاینحوزهوهمچنین،وظیفهحمایت
وکمکبهچرخهاکرانفیلمهایهنریوتجربــیرابرعهدهخواهد
داشــت.درفصلجدیدحمایتازاکرانآثارهنریوتجربی،درکنار
مؤسسههنروتجربهایرانیان،کلیهمؤسساتودفاترپخشواشخاص
حقیقیوحقوقیعالقهمندهممیتواننددراینعرصهحضورپیداکنند
وهیچمجموعهایبهصورتانحصاریدرایــنزمینهفعالیتنخواهد

داشت.«
آنچهرئیسسازمانسینماییبهعنوانپویاییوتحولدرفعالیتگروه
هنروتجربهنامبردهبود،هنوزنمودچندانینداشتهاست.بهنظرمیرسد
کهمرکزگسترشسینمایمستندوتجربیهمچناندرحالسپری
کردندورانگذاراستوبرایمشاهدهنتیجهعملکردگروههنروتجربه
بامدیریتاینمرکز،بایدکمیصبوریپیشهکرد.تااینجایکارفقط
لوگویهنروتجربهعوضشــدهکهالبتهعدهایاعتقاددارندلوگوی
قبلیشکیلتروبهتربود.جدایازاین،مرکزگسترشبهعنوانمتولی
گروههنروتجربه،جلســاتمتعددیباکارشناسانوصاحبنظرانو
فیلمسازانبرگزارکردهوبهآسیبشناسیمشکالتوموانعوچالشهای
پیشرویعملکرداینگروهپرداختهاست؛قاعدتاخروجیاینجلسات

کارشناسیبایددردورتازهفعالیتگروههنروتجربهمشاهدهشود.

ممنوع الکارهای سینما؛ اسامی ای که اعالم نشدند 
ماجراازحاشــیههایحضورفیلمهاوفیلمســازانایرانیدر

جشنوارهکنآغازشد؛بهطورمشخصحضورفیلم»برادران5
لیال«دربخشمسابقهجشــنوارهفیلمکنکهبدوندریافتپروانهاز
سازمانسینماییراهیفستیوالشد.مجموعهاتفاقهایرخدادهدر
حاشیهبرگزاریجشنوارهواظهارنظرهایعواملسازندهبرادرانلیال،به
جنجالهاییدامنزدکهنتیجهاشبهمحاقرفتنفیلمبودودرمرحله
بعدحاشیههاوشایعاتدربارهممنوعالکارشدنبرخیازعواملسازنده
فیلمبهراهافتادوبعدازآنماجرایمتروپلآبادانپیشآمدوبیانیهای
که۱۷۰ســینماگرآنراامضاکردند.خزاعی۲۵مرداددرگفتوگوبا
خبرنگارانوعدهدادتایکهفتهدیگراسامیممنوعالکارهایسینما
اعالممیشود.رئیسسازمانســینماییگفت:»یکسریازدوستان
برایبیانیه۱۷۰نفرویکسریدیگرازدوستاننیزدرحاشیهجشنواره
فیلمکندچارمشکالتیشدهاند.دراینراستاودربارهبیانیه۱۷۰نفر
درخواستیکردیمکهگفتنداینجریانمربوطبهسازمانسینمایی
نیست،همچنینازکسانیکهاینبیانیهراامضانکردهواطالعینسبت
بهآننداشتندخواستیمرســمااعالمکنندتادچارمشکالتعدیده
نشوندامااینکهکدامیکازایندوســتانممنوعالکارهستند،تاآخر
هفتهآیندهرسمااعالممیشود.«بعدازاینصحبتهارسانههاشروع
بهگمانهزنیدربارهممنوعالکارهایسینماکردند.درطولاین۴دهه
سینماگرانبسیاریممنوعالکارشدهبودندولیهرگزاسامیبهصورت
رسمیاعالمنمیشد.بههمیندلیلصحبتهایخزاعیعجیببهنظر
میرسید.درنهایتهمماجرابهســکوتبرگزارشد.ماجرایاعالم
اســامیممنوعالکارهایســینماراشــایدبتوانعجیبترینرفتار

مدیریتیخزاعیدانست.

۵ قطعه آسان
بررسیعملکردیکسالمدیریت»محمدخزاعی«درسازمانسینمایی
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تمامــی ایــن امکان هایــی کــه بــرای نمایــش 
آثــار مســتند درحــال اجــرا هســتند، مؤثــر، 
خــوب و تأثیرگذارنــد چراکه مهم این اســت 
مــردم آثــار مســتند را ببیننــد؛ حــال از هــر 
طریقی. همچنیــن این را بایــد درنظر گرفت 
که اکران آثار متنوع در ژانرهای متنوع برای 
مخاطبانی با ذائقه های متفاوت خوشایندتر 
اســت و این باعث جذب مخاطبان بیشتری 

هم می شود

فرشاداکتسابیازاهمیتاکرانآنالینمیگوید
راهی برای رونق سینمای مستند

اکرانآنالینبهعنوانیکیازراهکارهاینمایشعمومی
فیلمهادرایامکرونا،هــرقدردرحــوزهفیلمهایبلند
سینماییتجربهایشکســتخوردهبوددرزمینهفیلم
مستندمورداستقبالعالقهمندانسینمایمستندقرار
گرفت.بهخصــوصاینکهفیلمهایمســتندبرایاکران
عمومی،راهیجزحضوردرگروههنروتجربهنداشتندو
عموماهممخاطبچندانینمییافتند.درحالیکهبااکران
آنالین،امکانیبرایدیدهشدنبهترومناسبترفیلمهای
مستندفراهمآمد.فرشاداکتســابی،مستندسازدرباره
تأثیراکرانهایآنالینبرسینمایمستندگفت:از۲سال
گذشتهکهبحثاکرانهایآنالینبهمیانآمدومخاطبان
امکاناینراپیداکردندکهبهصورتآنالینآثارمســتند
راتماشــاکنند،افرادزیادیکهدرشهرســتانهاحضور
داشتندنیزتوانستندبهاینآثاردسترسیپیداکنندواین
اتفاقمثبتوخوبیبود،بهویژهدرخصوصآثارحاضردر

جشنوارهنیزایناتفاقبسیارامیدوارکنندهبود.
اوکهباایلناگفتوگومیکردادامهداد:اگرایناکرانهادر
پلتفرمهایاختصاصینیزرخدهندفکرمیکنمسینمای
مستندشاهداقبالبیشتریباشد.همچنیناگردرکنار
ایناکرانهایآنالینامکاناتیفراهمشودکهآثارمستند
رادرسینماهانیزاکرانکرد،بازهمشاهدجذبمخاطبان
هستیم،بههرصورتسالنهاییاالندردسترسهستند
کهظرفیتکمتریدارندودرســانسهایاختصاصیو
مختلفشرایطپخشآثارمســتنددرآنهافراهماست.
اهمیتاکراندرســالنهایســینماازآنجهتاست
کهتأثیرگذاریبیشترینســبتبهصفحهمانیتوردارد
وارتباطیکهمخاطببامســتندوحالوهوایآنپیدا

میکندنیزملموسترومحسوستراست.
کارگردانفیلــم»همراهبافرات«دربــارهتأثیرعملکرد
ویاودیهابرافزایشتماشایمستنددرمیانمخاطبان
بیانکرد:نمایشآثارمســتنددرچنینویاودیهایی
اتفاقمثبتوروبهجلوییاستامانکتهمهمترایناست
کهافرادکمیهستندکهباسایتیمانندهاشورآشناباشند
واصالبدانندازچــهطریقیمیتوانندمســتندببینند.
تبلیغاترکناصلیآشناییمردمباسینمایمستنداست

کهفکرمیکنمبهآنپرداختهنمیشود.

اوافزود:بایدبرایاکرانهایآنالینتبلیغاتداشتهباشیم
ومنفکرمیکنماینتنهامشــکلیاســتکهاینشیوه
نمایشآثاردارد.اینرابایدبدانیمکهمردمدرابتداباید
بدانندآثارمستنددرکجاوبهچهصورتدرحالنمایش
هستندوبرایرســیدنبهچنیننقطهایمثبتترینراه

تبلیغاتدرستاست.
اینکارگردانمستنددربارهطرح»اکرانحقیقت«کهبه
همتمرکزگسترشسینمایمستند،تجربیوپویانمایی
آغازشدوهمچنانادامهداردوآثارمستندمتعددیازاین
طریقدرحالنمایشهســتند،عنوانکرد:فکرمیکنم
یکیازمستندهایمندرمیاننخستینآثاراکرانشده

درطرح»اکرانحقیقت«باشد.
منمعتقدمتمامیایــنامکانهاییکهبراینمایشآثار
مستنددرحالاجراهســتند،مؤثر،خوبوتأثیرگذارند
چراکهمهمایناستمردمآثارمســتندراببینند؛حال
ازهرطریقی.همچنیناینرابایددرنظرگرفتکهاکران
آثارمتنوعدرژانرهایمتنوعبرایمخاطبانیباذائقههای
متفاوتخوشایندتراســتواینباعثجذبمخاطبان

بیشتریهممیشود.
اوادامــهداد:درنهایــتنتیجهاینعملکردهابررســی
میشودودراینموضوعهممنبازمعتقدماگرتبلیغات
واطالعرســانیخوبیصورتگیرد،نتیجــهقابلقبولو
مطلوبخواهدبود.اینرانیزبایدبدانیمکهاینتبلیغات
بایددرسطحعموممردمشــکلبگیرد،نهتنهابرایافراد
متخصصواهالیسینماچراکهماخودمانازفعالیتها
وآثاریکدیگرباخبرهســتیمومیخواهیممردمفیلمما

راتماشاکنند.

جان پناه
کرونا، تهران و زندگی

فرزادجعفریدرمســتند»جانپنــاه«بهموضوع
مواجههانســانبابحران،بعدیتازهدادهاســت.
فیلم،روایتیازیکگروهازمهندســانساختمان
استکهبایدبخشــیازبیمارســتانیرابازسازی
کردهودراختیاربیمارانمبتالبهکروناقراردهند.
برایبینندهایکهآنروزهایسختودشواررابه
یاددارد،تماشــای»جانپناه«تجربهایاستکه
احساســیدوگانهرادربیینندهبهوجودمیآورد.
خاطراتتلخبــادیدنتصاویرزندهمیشــوندواز
سویدیگرشــرحاینروایتومقابله،غرورآفرین
است.فیلمسازکوشیدهبامحورقراردادنشخصیت
مهندس،اورابهعنوانقهرمانمبارزهباکرونادرآن
بیمارستان،بهمخاطبمعرفیکند.قهرمانیبااراده
کهباوجودمخالفتهاومشکالتمیکوشد،پروژه
بســامانبرســد.»جانپناه«بهعنوانیکمستند
گزارشی،اطالعاتیکاملازپروژهتجهیزبیمارستان
داردودرکنارآن،روندشــیوعویــروسکرونادر
روزهاینخستراثبتمیکند.بهایندلیلفیلمدر

سالهایآتیهمارزشتماشادارد.

کوتاهدربارهسهمستند»اکرانحقیقت«
گلوله باران

 و بارانی که می بارد
مستند»گلولهباران«تولید
مشــترکمرکــزمســتند
حقیقتومرکزگســترش
سینمایمســتند،تجربیو
پویانماییدرســیزدهمین
جشنواره»سینماحقیقت«
رویپــردهرفــتومــورد
توجهقرارگرفــت.مرتضی
پایهشــناسدراینروایت

ضدقصهوخاص،سرنوشت۳مردراروایتکردهکهدربحران
گرفتارشدهاند.نامفیلم،اشارهایتلویحیبهموقعیتیاست
کهتعدادیازمدافعانحرمدرآنمحصورشدهاند.درسکانس
پایانیوجاییکههمهچیزظاهــرابهآرامشوزندگیختم
شده،بارشباراننویدزندگیاست.؛نویدیکفرصتدوباره
برایتجربهزیباییهایزندگی.فیلمشــرحاینهمجواری
اســت؛همجواریتنگاتنگزندگیومرگ.»گلولهباران«
شروعمسیریتازهدرکارنامهفیلمسازیاستکهبا»فیلم
ناتمامیبرایسمیه«شناختهشدهاست.اویکفیلمخوب
کوتاههمدرکارنامهدارد:»چوب«.»چوب«بدوندیالوگ،
بدونهیچنشانهوعنصراضافهبهکمکتصویروصدا،بازهم
تقابلزندگیومرگرابهتصویرکشیدهاست.ازاینجهت،
»گلولهباران«و»چوب«ازیکسلیقهونگاهبرخاستهاندوبه
ذاتسینمانزدیکند.مرتضیپایهشناسکهبا»فیلمناتمامی
برایسمیه«نشاندادهراویخوبیاست،با»گلولهباران«
و»چوب«بهعرصهایتازهپاگذاشــتهاست؛جهانیکهبه

سینمانزدیکتراستتاادبیات.

کنترپوان
یک چهره، هزار راز
مستندهایپرتره،محبوب
وپرتماشاگرهســتندودر
ایران،دوستدارانپرشماری
دارنــد.»کنترپــوان«بــه
کارگردانیمحمدفرزیننیا
کهدرپانزدهمینجشنواره
»ســینماحقیقت«نمایش
دادهشــدیکــیازبهترین
مستندهایپرترهسالهای

اخیراستکهبراساسپژوهشیهمهجانبهودقیقساخته
شدهاست.فیلمســازروایتپرجزئیاتشازشخصیتچند
بعدیوغریبرکنالدینمختاریرابهکمکتصاویربازسازی
شدهوگفتارمتنیجذاببهگوشمخاطبشمیرساند.فیلم،
ازاینمنظرکهتماشاگرشرابایکچهرهمهمتاریخمعاصر
آشــناکردهووجوهمختلفشــخصیتاوراعیانمیکند،
بهعنوانســندیتاریخیاهمیتیافتهوبارهاقابلدیدن
اســت.کارگرداندرروایتیدقیقوپرنکته،پــردهازرازو
رمزهایزندگیمختاریبرمــیدارد.»کنترپوان«زندگی
دوگانهمختاریرابههمپیوندمیزند،ازدنیایموسیقیبه
گسترهسیاستمیرسدوبخشهاییجذابازتاریخمعاصر
رابرایبینندهبازگومیکند.ظهوررضاخان،خفقانحاکم
برجامعه،سرکوبمردمودرکنارآن،رونقموسیقیوهنر
درآنمقطع،مواردیاستکهفیلممطرحمیکند.فرزیننیا
درکمبــودتصویروعکسازآنمقطع،بابازســازیبعضی
فصلهایزندگیمختاری،مثلفصلدادگاه،ساختاربصری
فیلمشراغنابخشیدهاست.اســتفادهازصدایبازیگران
مطرح)پیامدهکردی،رضابابــک،حمیدرضاآذرنگو...(

اجرایگفتارمتنهاراتنوعوگرمادادهاست.

پالن۱
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پالن۲

سینمایمستند


