
مطابق رسم همیشگی و منطبق با فرهنگ جامعه سینمایی 
ایران، با پایان یافتن جشنواره بین المللی فیلم فجر، سال 

جدید سینمای ایران.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، خوشبختانه طی 
چهار سال 1392 تا 1395، تحویل سال سینمای ایران، همواره با 
آرامش و چشم اندازی شفاف و توام با شاخص های رو به رشد همراه 
بود. چشم اندازی که عالوه بر تولیدات متنوع سینمایی، نوید دهنده 

تحقق اصل کیفیت گرایی بر کمیت گرایی بود.
درست بر همین اساس بود که با استناد به رشد شاخص های 
اقتصادی، نتیجه آن آهستگی و پیوستگی را می شد در حرکت رو به 
رشد سینمای ایران به وضوح به مشاهده کرد اما روزهای پرتالطمی 

در راه بود!
 زلزله به مقیاس گیشه!

گویا بنا بر حکم تقدیر، در برگه های تقویم تحویل سال سینمایی 
در 1396، خبری از آن حرکت آهسته و پیوسته نبود! هنوز نََفس 
سینماگران و سینمادوستان از خوشحالی تحویل سال جدید هنر 
هفتم به آرامش نرسیده بود که تکانه ای شدید در رسانه ها شوک اول 
را به این جشن سال نو وارد کرد! آن خبر همان اجرایی شدن طرح 
شناورسازی قیمت بلیت های سینما از 12 تا 20 هزار تومان بود که 

نشان از نرخ رشد 20 تا 100 درصدی داشت!
خبری که نه تنها به مثابه کشیدن ترمز دستی ماشین رشد 
اقتصاد سینمای ایران بود که با بلند شدن صدای اعتراض مخاطبان 
سینما آن هم در ایام نوروز و مخالفت اهالی این هنر مواجه شد. 
طرحی که نشان می داد مطرح کردن آن بدون نگرش کارشناسی 
صورت گرفته و خوشبختانه به دلیل دامنه وسیع مخالفت ها از سوی 
تولیدکنندگان محصول سینمایی )سینماگران( و مصرف کنندگان 
این محصول )مخاطبان( در همان بهار 1396 به محاق نسیان 

سپرده شد.
نو  از فضای سال  تکانه چند ریشتری  این  تاب  و  هنوز تب 
سینمای ایران رخت بر نبسته بود، که بار دیگر ممانعت سینماهای 
حوزه هنری از اکران برخی فیلم ها از یک سو و از سوی دیگر 
عدم همکاری صدا و سیما در پخش تیزر برخی از آثار سینمایی 
به عنوان پس لرزه های آن زلزله اصلی، سایه تلخش را بر اکران 

نوروزی انداخت.
خوشبختانه برگ های دفتر سینمای ایران طی چهار سال گذشته 
چنان مملو از روزهای موفق بود که سینماگران و مخاطبان، با آن 
تکانه نوروزی و پس لرزه های آن به چشم اتفاقی نه چندان بزرگ 
کنار آمدند و دل بستند به فصل دوم اکران های نوروزی و سپس 
فصل داغ تابستان و گیشه پرفروشش! اردیبهشت و خرداد سینمای 
ایران سپری شد. طراوت بازگشته به گیشه های سینما به سبب 
اکران فیلم هایی چون »نهنگ عنبر 2: سلکشن رویا«، »خوب، بد، 
جلف« و »گشت 2« زمینه سازی شد، برای آغاز تابستانی داغ و 
دلچسب و حرکت مجدد سینما به سمت فتح رکوردهای جدید در 

بدنه اقتصاد سینمای ایران.
سینمای ایران در سال 1396 بر اساس همین تکانه ها و اتفاقات 
روزگار خود را سپری کرد و در نهایت با همت و خواست هنرمندان 
و همراهی مسئوالن توانست با وجود آن تکانه ها، رکورد مالی بسیار 
خوبی از خود به جای بگذارد به شکلی که به پرفروش ترین سال 
تاریخ سینمای ایران با فروش بیش از 140 میالیارد تومان بدل شد 

ولی انگار روزهای پرتالطم تری در راه بود!
 می خواهم زنده بمانم!

بعد از آغاز بهار سینمای ایران در بهمن 1396 و رسیدن آن به 
فصل اکران بهار 1397 بار دیگر روزهای خوب با سینما همراه بود تا 
آرام آرام بهار همیشه دلچسب جای خود را به تابستانی داد که قرار 

بود بطن اتفاقات درون آن گرمتر از ماه های فصلش باشد!
روزهای گرم تیرماه که آغاز شد، دوستداران سینما از یک سو 
و دست اندرکاران هنر هفتم از سوی دیگر، انتظار داشتند گرمای 
حرارت  دیگر  بار  گذشته(  سال  چهار  )مطابق  تابستان  آتشین 
گیشه های سینما را افزایش دهد؛ اما تکانه خبری دیگر این بار با 
چند ریشتر بیشتر از زلزله بهاری سال 1396، جغرافیای سینمای 
ایران را لرزاند! خبر این بار ظاهری شیرین داشت؛ اما در معنا تلخ 

بود و گس!

در حالی که زمزمه هایی از سوی »محمد قاصد اشرفی« رئیس 
انجمن سینماداران و »غالمرضا فرجی« سخنگوی شورای صنفی 
در  نیم بها  بلیت  فروش  روزهای  به  افزودن  راستای  در  نمایش 
طی هفته از یک روز به دو روز در رسانه ها مطرح شد؛ بار دیگر 
کارشناسان، منتقدان و اهالی سینما دامنه اعتراضاتشان را رسانه ای 
کردند. مشکل اصلی اینجا بود که اینبار خبری از مخالفت مخاطبان 

به عنوان یک سوی کفه ترازوی اقتصاد بازار سینما نبود.
دلیل آن هم واضح بود؛ چرا که با توجه به شرایط اقتصادی عموم 
مردم، نصف شدن قیمت بلیت سینماها از یک روز به دو روز در 
هفته، خبری خوشایند بود. اما نباید فراموش کرد که در بحث 
اقتصاد هنر، به ویژه هنر سینما که به شکل صد در صدی وابسته 
به گیشه است، تکیه کردن به نگاه کمی با هدف افزایش عددی 
مخاطبان و عبور از کیفیت اجرای این طرح، نه تنها خوشایند نیست 
که در گذار یک دوره میان مدت به بلندمدت، می تواند آسیب های 
جدی و جبران ناپذیری را در مسیر شکوفایی اقتصاد سینما به همراه 

داشته باشد.
تهیه کنندگان شناخته شده  از  شایسته«  باره »محمد  این  در 
سینمای ایران در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر صدمات اجرایی شدن 
این طرح در مسیر ارتقای اقتصاد سینمای ایران می گوید: تورم به 
عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در هر فعالیت مالی باید به 
عنوان یکی از اهداف سیاست های کالن کار تولیدی در نظر گرفته 
شود. سینما نیز به عنوان هنری بر مبنای تولید که بر مدار عرضه و 
تقاضا استوار است از قاعده تبعیت از تورم خارج نیست. وقتی هزینه 
تولید یک اثر سینمایی به شکل میانگین نزدیک یک میلیارد تومان 
است، در اکران باید حداقل کف فروش سه میلیاردی داشته باشد 
تا بتوان آن فیلم را در گیشه و نگاه اقتصادی موفق دانست اما وقتی 
مدار برنامه ریزی و شاخص های اجرایی مدیریت بازار سینما بر نگاه 
کمی استوار شود، مسلم است که نخستین قربانی آن »کیفیت« 

است.
و  مورفی«  »قانون  »طال«،  چون  سینمایی  آثار  تهیه کننده 
»زیرنظر« با یادآوری این نکته که برای ترغیب و تشویق مخاطبان 
برای حضور آنها در سالن ها و تهیه بلیت آثار سینمایی، نباید به 
مولفه های هیجانی رجوع کرد، خاطرنشان می کند: وقتی مخاطبان 
به ارائه یک محصول با نصف قیمت عادت کنند، آن زمان است که 
تنها همان دو روز در هفته را برای رفتن به سینما انتخاب می کنند. 
نتیجه این امر خالی شدن سالن های سینمایی در پنج روز دیگر 
هفته است. در آن دو روز هم قرار نیست معجزه ای رخ دهد که 

تعداد صندلی ها افزایش پیدا کند. شاید در آن دو روز ما از نظر 
شاهد پر شدن صندلی های سینما باشیم؛ اما با سرشکن کردن تعداد 
مخاطبان آن دو روز در پنج روز بعدی، نه تنها با رشد فروش آثار 

سینمایی مواجه نیستیم، که دقیقا عکس آن اتفاق خواهد افتاد.
مساله بعدی که باید به آن توجه کرد پرهیز از ایجاد هیجان 
مقطعی است. بدون هیچ شکی در آغاز اجرایی شدن این طرح، 
مخاطبان استقبال بسیار خوبی از آن به عمل خواهند آورد؛ اما با 
فروکش کردن این هیجان، بار دیگر تعداد مخاطبان سینماها در 
همان دو روز نیز کاهش خواهد داشت و این یعنی تحقق معادله 
»باخت - باخت«! با عادی شدن این اتفاق از یک سو سینماها در 
طول هفت روز هفته مخاطبان خود را از دست می دهند و از سوی 
دیگر، تولیدکنندگان نیز برای کاهش قیمت نهایی اثر تولیدی شان 
برای جلوگیری از ضرردهی، ناگزیر به افت کیفی آثارشان خواهند 
بود. مخاطبان نیز در مواجه با آثار نازل بار دیگر با سینماها قهر 
خواهند کرد و در همان دو روز بلیت نیم بها نیز حاضر به حضور در 
سالن های سینمایی نیستند. مسلم است که ادامه این روند می 
تواند به قطع جریان حیات رو به رشد بازار سینمای ایران و در نگاه 
کالن تر اقتصاد این هنر منتج شود. اتفاقی که سایه تلخ آن، یک 
دهه قبل در سینمای ایران به وجود آمد و به تازگی در طی سه، 
چهار سال اخیر است که سینماگران در حال تجدید حیات شریان 

زخم خورده اقتصاد این هنر هستند.«
 دو به عالوه دو پنج نمی شود!

»علی سرتیپی« تهیه کننده و مدیر پردیس سینمایی کوروش 
در گفت وگو با ایرنا با اشاره به این مساله که در اجرایی کردن 
افزایش روزهای فروش بلیت نیم بها از یک به دو روز در هفته، 
باید کار کارشناسی بیشتر و نگاه های آماری و اقتصادی مدیریت 
شده مدنظر قرار گیرد، می گوید: شکی وجود ندارد که دغدغه 
تمامی مسئوالن سیاستگذار سینما و دست اندرکاران و اهالی فن 
هنر هفتم، جذب حداکثری مخاطبان به سالن های سینماست، در 
این میان اما شاخصه های متعددی در مسیر تولید تا اکران آثار 
سینمایی وجود دارد که به نوعی به عنوان هزینه تولید فیلم ها تمام 
می شود. وقتی فیلمی تولید می شود برای رسیدن به اکران باید 
چرخه های متعددی مثل تبلیغات، قرارداد با شرکت های توزیع و 
پخش کننده و سینماداران به امضا برساند که تمامی آنها هزینه بَر 

است.
حال در این میان وقتی تهیه کننده یا شرکت پخش کننده با 
چالشی مانند نیم بها شدن بلیت فیلم ها مواجه می شود، مشخص 

به  آنها  اکران  و  انتقال  برای  سینمایی  آثار  تکثیر  در  که  است 
سالن های مختلف از کیفیت نسخه های کپی شده در قیاس با نسخه 
اصلی می کاهد. در این میان سینماداران هم هستند؛ مسلم است که 
هزینه نگهداری و میزبانی از مخاطبان سینما طی آن دو روز بلیت 
نیم بها با دیگر روزها تفاوتی ندارد؛ اما وقتی سالن های آنها تنها دو 
روز از هفته مملو از مخاطب باشد و پنج روز دیگر از آنها استقبالی 
نشود، در بحث هزینه و فایده، آنها فقط با معادله ای مواجه خواهند 

بود که تنها به یک واژه ختم می شود و آن هم »ضرر« است!«
و  انار«  »فصل  چوبی«،  »پل  چون  سینمایی  آثار  تهیه کننده 
»جیب بر خیابان جنوبی« با اشاره به این که وقتی صحبت از عدم 
حمایت دولتی و نبود یارانه در تولید آثار سینمایی می شود، باید 
توجه داشته باشیم که سرمایه گذاران و تهیه کنندگان با مختصات 
و پیش فرض های دقیق تری دست به تولید فیلم بزنند، تصریح 
می کند: وقتی مشخص شود که تولید یک محصول بیشتر از منفعت 
متوجه ضرر خواهد بود هر فکر منطقی حکم بر عدم تولید خواهد 
داد. خب کافی است در مقابل واژه صنعتی و تجاری مانند سینما، 
واژه »ضرر« را قرار دهیم، نتیجه معادله مشخص است! آیا اتفاقی 
تلخ تر این هم در مسیر تعالی اقتصاد هنر ممکن است؟! سینما برای 
مخاطبان شاید صرفا هنر باشد اما برای دست اندرکاران آن بیشتر 
یک معادله و منطق ریاضی است و در هیچ منطق ریاضی، حاصل 

جمع دو با دو، پنج نمی شود!
در جهان تولید آثار سینمایی، عموما وقتی در تیتراژ فیلم ها به این 
موضوع اشاره می شود که »این فیلم بر اساس داستانی واقعی تولید 
شده است«؛ اقبال و توجه مخاطبان به آن بیش از همیشه خواهد 
بود؛ چرا که شریک شدن در تجربه ای حقیقی، آن هم بر پرده 
نقره ای و با چاشنی جادوی سینما، بدون آنکه خود مخاطب سهمی 

در فعل آن داشته باشد، بسیار هیجان انگیز است.
اما گویا در نقل روایت واقعی آسیب های اجرایی شدن افزایش 
عواقبی  و  سینمایی  آثار  نیم بهای  بلیت  فروش  روزهای  طرح 
تلخی که با خود به همراه خواهد داشت، نگارنده را به این سو 
سوق می دهد که به خود و به شما خوانندگان پیشنهاد دهد که 
»هر چند این یک گزارش واقعی است؛ اما اگر آن را نخوانیم بهتر 
است!« و شیرین تر آنکه امیدوار باشیم در مطرح و اجرا کردن چنین 
طرح هایی ابتدا کار کارشناسی و آماری به شکل دقیق صورت گیرد 
تا بتوانیم پیش از وقوع، از تکانه ها و لرزه های چند ریشتری در گیشه 
سینما و آسیب های آن در اقتصاد این هنر پر سود جلوگیری کنیم! 

پس به امید آن روز...

6فرهنگی

داوری هفتمین دوساالنه ملی هنرهای تجسمی کانون 
آغاز شد

داوران »دوساالنه ملی هنرهای تجسمی آفرینش« کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان بررسی بیش از ۲۸۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه این رویداد 

هنری را آغاز کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با 
 شعار »تمرین زندگی« و با موضوع »رنگ مهربانی« آثار منتخب این دوساالنه، بهمن 

97 به نمایش درمی آیند.
معاونت فرهنگی کانون در شش دوره ی قبل به منظور بروز استعدادهای هنری 
کودکان و نوجوانان و ایجاد فضایی برای رشد و  پرورش این استعدادها دوساالنه ی 

ملی هنرهای تجسمی را برگزار کرده است.
در این دوره نیز اداره کل آفرینش های ادبی و هنری کانون با محوریت شعار 
محوری سال 97 کانون »تمرین زندگی« و موضوع »رنگ مهربانی« فراخوان خود 

را منتشر کرد.
نقاشی، خوش نویسی، عکاسی، سفال گری و هنرهای بومی و سنتی مجموعه آثار 
قابل  پذیرش در این رخداد هنری بود که صبح روز 9 دی داوری این آثار آغاز شده 

است.
با اعالم دبیرخانه  این جشنواره هم اکنون 12۸9 اثر در بخش نقاشی، 372 اثر در 
بخش خوش نویسی، 433 اثر در بخش سفال گری، 402 اثر در بخش عکاسی و 400 

اثر بومی و سنتی و در مجموع 2۸96 اثر به داوری گذاشته شده است.
هیات داوران بخش نقاشی را معصومه فاضلی مقدس، فیروزه ولدآبادی و رضا 
و  ابوالقاسم حسینی، هدی محسنی  بهزاد  عبدلی تشکیل می دهند. همچنین 

عبدالعظیم آذرخیل داوران بخش سفال گری را بر عهده دارند.
در عین حال مامک یحیی پور، لیال سادات خوانساری و علیرضا کریمی صارمی 
مریم  خوشنویسی  بخش  در  همچنین  شده اند.  اعالم  عکاسی  بخش  داوران 
علی بیگی، مریم حسین پور و الهه خاتمی و در بخش هنرهای بومی و سنتی فاطمه 

میرمحمدصادقی،  پروین قهرمانی نژاد و لیال کفاش زاده داوری آثار را بر عهده دارند.
تمام اعضای مراکز ثابت، فراگیر، سیار و  پستی کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان امکان حضور در این رویداد هنری را داشته اند.
زمان برگزاری نمایشگاه آثار برتر این جشنواره که با هدف ایجاد فضای رقابت سالم 
بین اعضای کانون، شناسایی و تشویق اعضای مستعد در فعالیت های هنری و ایجاد 
فضای رقابت سالم بین مربیان اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار 

شده است، به زودی اعالم خواهد شد.

سوئیت سمفونی »زندگی ...« منتشر می شود
علیرضا  زنده یاد  نوازندگی  با  کاج  حسین  و  علوی  عباس  مشترک  اثر 
خورشیدفر پس از تمام شدن مراحل اخذ مجوز، به بازار موسیقی کشور 

روانه می شود.
حسین کاجـ  تنظیم کننده و سرپرست ارکستر این اثرـ  به ایسنا گفت: سوئیت 
سمفونی »زندگی ...«  با بهره گیری از متریال قطعاتی که سال ها پیش توسط عباس 
علوی ساخته شده بود در برنامه بازنویسی و ارکستراسیون بنده قرار گرفت و موومان 
اول آن در شهریور سال جاری، به رهبری شهرداد روحانی توسط ارکستر سمفونیک 

تهران، در تاالر وحدت به اجرا در آمد.
این پژوهشگر و مدرس موسیقی یادآور شد: این آلبوم قرار است توسط انتشارات 

»راوی آذر کیمیا« منتشر و در بازار موسیقی عرضه شود.
کاج افزود: ضبط ارکستر این مجموعه با حضور نوازندگان برجسته، به صورت 
آنالوگ ـ دیجیتال در استودیو صبا توسط قاسم عابدین، کاوه عابدین و مازیار بابا 
باشی انجام شده و همچنین میکس و مسترینگ آن را سعید روشنی انجام داده 

است.

نمایش ۴۸ اثر از هنرمندان ۱۷ کشور دنیا در ایران
۴۸ اثر از هنرمندان ۱۷ کشور دنیا با عنوان »به رنگ حیات« در باغ موزه 

قصر به نمایش گذاشته می شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نمایشگاه بین 
المللی پوستر آب با عنوان »به رنگ حیات«، عصر پنجشنبه )سیزدهم دی ماه( 
ساعت 15 با حضور هنرمندان، مسووالن و عالقمندان در نگارخانه ملک الشعرای بهار 

باغ موزه قصر افتتاح می شود.  
در این نمایشگاه 4۸ پوستر از هنرمندان کشورهای ایران، آمریکا، لهستان، پرو، 
سوییس، کره جنوبی، کنیا، چین، یونان، اکوادور، روسیه، اندونزی، فلسطین، فرانسه، 

مکزیک، اوکراین و اکوادور به نمایش گذاشته می شود.
در این نمایشگاه که به همت فرهنگسرای ارسباران و باغ موزه قصر برگزار می شود، 
آثار طراحان گرافیکی چون الکس جوردن، آویرام مییر، برایان استوفر، بیونگ ایل 
سان، کریستوفر هان، کریستوفر اسکات، دیوید جیمنز، المر سوسا، فابیون امانِول، 
هلن برانکاوا، ایروان هارنوک، ایوان کیروپالومینو، ِکیت کیتز، لوییز یانیز، ماریو فونتس، 
اُلکو پوجزو، پپه آلمنتو، پتر پوکس،   سابینا آبرهوزر، شا فنگ، هیونهو شین، یوسی 
لمل، یوری گولیتو، ژانگ یونگ و از ایران نام های اونیش امین الهی، محمد اردالنی، 
زهرا پاشایی، فرشید پارسی کیا، آرش تنهایی، محسن سلیمانی، زهره شیروانی 
هرندی، مهردخت دارابی، حامد حکیمی، اشکان قازانچایی، میالد قلیچ و ناصر 

نصیری به چشم می خورد.
عالقمندان می توانند برای  بازدید از این نمایشگاه تا 20 دی ماه به باغ موزه قصر 
واقع در خیابان شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس، باغ موزه قصر، گالری ملک 

الشعرای بهار مراجعه کنند.

انتشار تیزری با تمرکز بر پنج دهه فعالیت علی رفیعی
جدیدترین تیزر »خانه برناردا آلبا« با تمرکز بر پنج دهه فعالیت علی رفیعی 

رونمایی شد.
به گزارش ایسنا، این نمایش از 14 آذرماه بر روی صحنه رفته است و اجرای آن 
تا اوایل بهمن ماه ادامه دارد. رویا تیموریان، مریم سعادت، مایده طهماسبی، نسرین 
درخشان زاده، پریسا صبوری نژاد، ریحانه سالمت، یلدا عباسی، سارا رسول زاده، 
مصطفی ساسانی، مرضیه بدرقه، ساناز روشنی، فرزانه زینتی، ساناز نجفی، ستاره 
بذرافشان، زهره رمضانی بازیگران »خانه برناردا آلبا« هستند. ستاره اسکندری تهیه 
این اثر نمایشی را بر عهده دارد. »خانه برناردا آلبا« پانزدهمین اثر نمایشی علی رفیعی 

طی پنجاه سال است.

اخبار

سه شنبه / ۱۱ دی۱39۷ / شماره 3۱۷

خوشنویسی های »آن« روی دیوار می رود
»آن« عنوان نمایشگاه خوشنویسی است که چهاردهم دی ماه در گالری ایده پارسی به نمایش گذاشته می شود. به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه ۲3 اثر از آثار خوشنویسی سید علیرضا مطلبی به نمایش  درمی آید. سید علیرضا مطلبی فارغ 

التحصیل رشته کتابت و نگارگری است. این نمایشگاه حاصل چندین سال فعالیت هنرمند در این عرصه است. نمایشگاه خوشنویسی»آن« روز جمعه، ۱۴ دی ماه ساعت ۱۶ در گالری ایده پارسی افتتاح و تا روز ۱9 دی ماه میزبان عالقه مندان خواهد 
بود. گالری ایده پارسی در خیابان شریعتی، خیابان دولت، کوچه اهلل وردی آذر، پالک ۲۸ قرار دارد.

جشنواره بین المللی فیلم فجر، سال جدید سینمای ایران تحویل می شود

طرح افزایش روزهای فروش نیم بهای آثار سینمایی در بوته نقد

همایون اسعدیان مطرح کرد:

چالشی عظیم روبروی سینمای ایران
همایون اسعدیان گفت: یکی از دغدغه های من این است که ما به زودی وارد 
شرایط بحرانی در سینما می شویم، به اعتقاد من یک چالش عظیمی در سال 9۸ 

روبروی سینمای ایران قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا، این کارگردان سینما و رییس هیات مدیره خانه سینما ادامه داد: اینکه 
سرمایه هایی وارد کشور می شود خیلی خوب است.  معتقدم ما باید از ورود هر سرمایه ای 
به سینمای ایران استقبال کنیم و چقدر خوب است که آدم های عالقه مند به فرهنگ پیدا 
می شوند؛ اما مشکلی که ایجاد می شود و بحران ساز است، این است که این سرمایه ها در 

سیستم درست تولیدی وارد نمی شوند و نظام تولیدی ما را بر هم می زنند.
اسعدیان که در برنامه رادیویی »نقطه سرشب« شامگاه 9 دی ماه سخن می گفت، در 

بخشی از برنامه درباره ی سرمایه گذاری و ورود سرمایه به سینمای ایران سخن گفت.
همایون اسعدیان درباره ی سرمایه محوری در سینمای کشور با بیان اینکه ما امسال در 
جشنواره 1۸ فیلم داریم که سرمایه گذاری آنها دو نفر هستند، ادامه داد: منظور از برهم 
زدن نظام تولیدی این است که تهیه کننده ها را بی هویت می کنند چرا که وقتی به یک 
تهیه کننده می گوییم بازیگران با من و عوامل با تو؛ به این معناست که تهیه کنندگی را از 
توانایی هایش خارج کردیم و ابزار دست ما شده است. وقتی می گوییم بازیگر با من؛ یعنی 
شمای تهیه کننده با عوامل دیگر فیلم با رقم های رایج قرارداد ببند و کاری با دستمزد 
بازیگر نداشته باش! شاید من سرمایه گذار بخواهم به او یک میلیارد بدهم و ظاهراً هیچ 
عمل غیرقانونی هم انجام نمی شود اما این موضوع تبعاتی را به دنبال دارد و آن هم این 
است که با یک شکاف طبقاتی عظیم در سینما روبه رو خواهیم شد که همراه خود، کینه 

طبقاتی دارد.
کارگردان "طال و مس"  با بیان اینکه عوامل پشت صحنه به شدت نسبت به بازیگران 
موضع گیری دارند و من این را در یک سال گذشته با چشم ها و گوش های خودم احساس 
کردم، افزود: این موضوع بسیار خطرناک است. وقتی شما به بازیگر یک میلیارد دستمزد 
می دهید و عوامل پشت صحنه دستمزدشان در حد 5 تا 10 میلیون تومان است، چرا باید 
کینه و شکاف طبقاتی ایجاد نشود. متاسفانه سرویس دهی به بازیگران نیز از عوامل فیلم 

جدا شده و در بعضی از فیلم ها، میز غذای بازیگران با عوامل پشت صحنه فرق دارد.
وی ادامه داد: من نمی دانم چرا دوستان کارگردان حواسشان به این قضیه نیست. 

بازیگری که یک میلیارد دستمزد می گیرد به مرور دیگر شما را به عنوان کارگردانی که 
دستمزد ١٠٠ تا ١5٠ میلیونی می گیرید، قبول ندارد. به زودی با این موضوع روبه رو 
خواهیم شد که بازیگر می خواهد جای دوربین را تعیین کند، دیالوگ را او تعیین کند و 

من نمی دانم که چرا کانون کارگردانان حواسشان به این قضیه نیست؟!
 اسعدیان با اشاره به اینکه "من این هشدار را به شورای عالی تهیه کنندگان و کانون 
کارگردانان و خانه سینما که در هر سه عضو هستم می دهم که ما داریم با یک شکاف و 
کینه طبقاتی روبه رو می شویم" افزود: این موضوع ما را زمین گیر و داغون خواهد کرد. تمام 
ارزش سینمای ایران در همدلی و هماهنگی بین عوامل و بازیگران بوده است. آنها با یکدیگر 

زندگی خوبی داشته و این سینما را پیش می بردند.
کارگردان "بوسیدن روی ماه" تصریح کرد: نکته دیگر این است که من اصال معتقد 
نیستم که بازیگران نباید دستمزد خوبی بگیرد و بحث من این است که دستمزد در سیستم 
استاندارد داده شود. کف دستمزد 200 میلیون تومان است و اگر فیلم به خوبی فروش 
کند، بازیگر بتواند با فروش آن تا 2 میلیارد نیز دستمزد بگیرد. اما زمانی که فیلم فروش 

خوبی ندارد یک بازیگر چگونه ادعا می کند که دستمزد یک و نیم میلیاردی می خواهد.
وی با بیان اینکه در سینمای آمریکا نیز سیستم پلکانی دستمزد وجود دارد و با فروش 
فیلم این دستمزد به بازیگر تعلق می گیرد، گفت: من واقعا دوست دارم که انجمن بازیگران 
با این قضیه برخورد جدی کند. ما در کنار سی، چهل بازیگری که دستمزدهای باال دارند، 
مجموعه بازیگرانی را داریم که دستمزدهای کمی دریافت می کنند و وضع اقتصادی خوبی 
ندارند و از بازی کنار گذاشته می شوند. اسعدیان گفت که ما نباید تهیه کننده را بی هویت 
کنیم در حال حاضر همه می خواهند تهیه کننده شوند، دوستان بازیگر دوستان تولید، همه 

تهیه کننده می شوند، چرا که تهیه کنندگی به موضوع بی تخصصی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: این درحالیست که تهیه کنندگی یک تخصص کالن است و ما باید آن را 
تقویت و حمایت کنیم. نکته ای که من عرض می کنم دورنمایی از آینده سینما است که 
تهیه کننده و کارگردان از هویت واقعی خود خالی می شوند و این سرمایه ها هستند که 
سینمای ایران را می چرخانند این قطعا نتیجه خوبی را برای سینمای ایران به بار نمی آورد.

این کارگردان بیان کرد: فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا به این آشفتگی سرمایه وارد 
سینما شود و تعیین و تکلیف کند. بدون اینکه بخواهم توهینی به بازیگر، کارگردان، تهیه 

کننده و سرمایه گذاری داشته باشم باید بگویم این مسیر مسیر بحران سینمای ایران است. 
من به عنوان کارگردان همیشه فکر می کنم در کنار ضعیف ترین فرد گروه نیز زندگی می 
کنم و برای او همانقدر احترام قائلم که برای بازیگران فیلمم قائل هستم. اگر نگران سینما 
و وضعیت آینده آن هستیم، فقط از ورود سرمایه ها خوشحال نشویم، این سرمایه ها را در 
کانال درستش طراحی کنیم و  به تهیه کنندگی هویت بیشتری دهیم و به او کمک کنیم.

وی تاکید کرد:سینما جای امنی برای سرمایه گذاری است اما مکانیسم تولید آن را به 
هم نزنیم. این نابودی، من، شما و همه سینما است از دست دادن تمام ارزش هایی است 
که اهالی سینما سال ها قبل از من و شما برای آن جنگیدند. ما باید جلوی اختالف طبقاتی 
و شکاف را بگیریم نه اینکه آن را گسترش بدیم اما متاسفانه این موضوع االن در حال 
گسترش است. اسعدیان گفت: این موضوعی که من مطرح کردم دغدغه من به عنوان 
رئیس هیئت مدیره خانه سینماست. در حال حاضر با بحران اظهارنظر در بین هنرمندان 
مواجه هستیم راجع به هر چیزی اظهار نظر می کنیم. در حالی که شانیت آن را نداریم. اگر 
باور ما بر این است که گروه های هنری جزو گروه های مرجع هستند که در مواقعی مردم 
می توانند به آنها اتکا کنند این مرجعیت را اظهارنظرهای بی سند و بی مدرک خدشه دار 
نکنیم. جایی راجع به دریای خزر اظهار نظر می کنیم که 50 درصد سهم ما بوده و االن 
شده 11 درصد، حاال باید دنبال سند 50 درصدی آن بگردیم یا درباره دارو اظهارنظرهایی 
می کنیم شاید هم حرف درستی بزنیم اما مکانیسمش اینگونه نیست. این اظهار نظرها  

شاید دلیلی مبنی بر این دستمزدها باشد.
وی افزود: متاسفانه ما از سلبریتی بودن فقط پزهایش را یاد گرفتیم بدون اینکه فکر 
کنیم این سلبریتی ها در جاهای دیگر دنیا نیز کارهای دیگری هم انجام می دهند؛ کارهای 
خیریه، کارهای انسان دوستانه و... ما فقط بلدیم یه وقت هایی شلوغ کنیم، شاید ظرفیت 

جایگاهی که در آن قرار داریم را نداریم.
کارگردان "یک روز بخصوص" اظهار کرد: ما کارگردان هایی داریم که فکر می کنند باید 
سر صحنه داد بزنند تا به عوامل بگویند که کارگردان هستند. من زمانی که در کانون 
پرورش فکری بودم، مربی داشتیم که به من می گفت وقتی سر صحنه کیارستمی بروی 
باید دنبال کارگردان بگردی، او گوشه ای روی صندلی می نشیند و کارش را انجام می دهد 

و من فهمیدم حتما الزم نیست داد بزنی.


