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سینما و تلویزیون 8

گروه سینما و تلویزیون- باید 
پذیرفــت که ماه ها بلکه ســال های 
زیادی است فیلم خوبی تولید نشده 
اســت و انگشت شــمار فیلم هایی 
بوده اند که توانســته  باشند مخاطب 
را راضی کننــد. به خصوص در این 
مــدت کرونایی و بــا فیلم هایی که 
پخش آنالیــن را انتخاب کرده اند و 
مردم در انتظار فیلم های خوب بودند، 
نارضایتی از تولیدات سینمایی بیشتر 
هم شده اســت.گورکن شاید بتواند 

مانع مرگ سینما شود.
فیلــم ســینمایی »گورکن« به 

کارگردانــی کاظــم مالیــی و تهیه 
کنندگی سینا سعیدیان، در جدیدترین 
حضور بین المللی خود نامزد دریافت 

جایــزه بهترین فیلم ســینمایی 
جشــنواره  یازدهمیــن  در 

فیلم کوئینــز ورلد آمریکا 
شد.این فیلم تا به حال در 
۲۸ جشــنواره بین المللی 
رقابــت کرده و ۱۳ جایزه 
جهانی به دســت آورده 

است.
»گورکــن« مــاه 
توانســت  گذشــته 
فیلم،  بهترین  جوایز 
از  فیلــم  بهتریــن 
تماشــاگران،  نگاه 
بازیگری  بهتریــن 

زن )ویشکا آسایش( و جایزه بهترین 
گــروه بازیگــران را از نوزدهمیــن 
جشــنواره بین المللی فیلم ریورساید 
آمریــکا دریافت کند.ایــن فیلم ۲۵ 

خــرداد مــاه نیز در بخش مســابقه 
هشتمین جشــنواره هنر های زیبای 
کالیفرنیا به نمایش درمی آید.امســال 
یازدهمین جشــنواره فیلــم کوئینز 
ورلد، در بخش های آثار ســینمایی، 
فیلم کوتاه، تجربی، مستند، انیمیشن 
و موزیــک ویدئــو، از ۲۳ ژوئن تا ۳ 
جوالی ۲۰۲۱ )۲ تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰( 
در شــهر نیویــورک آمریکا برگزار 

خواهد شد.
زنی  روایــت  »گورکــن« 
به نام ســوده شــریف زادگان با 
بازی ویشــکا آسایش است که 
درســت قبل از ازدواج 
مجــددش دچار یک 
در  ســخت  چالش 
زندگی شخصی اش 

می شود.

کاظم مالیی نویسنده، تدوینگر و 
کارگردان سینما است. او دانش آموخته 
رشته کارگردانی ســینما از دانشگاه 
سوره تهران و عضو سابق هیئت مدیره 

»انجمن فیلم کوتاه ایران« است.
کوپال، دیلیت، منها، لطفا از خط 
قرمز فاصله بگیریــد، کارمن فونبره، 
اکبــر تو رو خدا پیــش از من نمیر!ر، 
در کوچــه باد می آید، تل، از بازی تا... 
فیلم های بلند و نیمه بلند مالیی است.

کاظم موالیی درباره فیلم گورکن 
گفته است: مخاطب برای من اهمیت 
بســیار زیادی دارد و همیشه با خودم 
فکر می کنم چگونه می توان سینمای 

شــخصی خود را حفظ کرد ولی در 
کنارش مخاطب زیادی را هم با خود 
همراه کرد. »گورکن« و »کوپال« هر دو 
در یک باشگاه فکری هستند. جهان هر 
دو فیلم شبیه به هم هستند ولی دنیای 

داستان هر کدام، متفاوت است. 
»گورکن« در ظاهر قصه  زمینی تر 
و آدم های آشناتری دارد ولی در بطن 
داستان همان جنون و شیدایی »کوپال« 
در آن مــوج می زند. ولی »گورکن« بر 

خــالف »کوپــال« تک لوکیشــن و 
تــک بازیگر نیســت و ایــن موارد، 
شاخصه هایی هســتند که در جذب 
و همراهــی مخاطب اهمیت بســیار 

زیادی دارد.
حســن معجونــی بازیگر این 
فیلم گفته اســت: ما در مجموع قصد 
داشتیم طوری پیش برویم که مخاطب 
در طول فیلم مدام به شــخصیت های 
مختلف شک کند، توهمی ایجاد شود 
که چه کســی در ایجاد مشکل اصلِی 
داســتان نقش داشــته است و همین 
ایجاد شک، از نقاط قوت فیلم گورکن 
اســت. مخاطب وقتی در جریان فیلم 

قرار می گیرد، به تک تک کاراکترهای 
فیلم مظنون می شــود. همه تالش من 
هم ایــن بود که چنیــن فضای پر از 
تعلیقی را به خوبی نمایش بدهم، یعنی 

فضایی که مشکوک است و آدم ها مدام 
به شک می افتند.

معجونی نیــز درباره نقش خود 
در گورکن گفته اســت: خونسردی 
شخصیتی که من در »گورکن« برعهده 
دارم، همان بخشی است که کارگردان 
می توانســت آن را به سمت التهاب 
ببرد، اما درخواســتی از جانب او نبود 
کــه بخواهد چنین اقدامی کند و فضا 
را پر تعلیــق کند تا ژانر فیلم معمایی 
و جنایی شــود. او بیشتر می خواست 

روی کاراکترها متمرکز شود. 
وقتی شــتاب آدم ها گرفته شود، 
فضــای معقولــی ایجاد می شــود و 
مخاطب هم سرعتش را کم می کند و 
بیشــتر از اینکه دنبال التهاب ناشی از 
اتفاقی باشد که در فیلم رخ داده است، 
به این فکر می کند که شرایط افراد در 

دنیای قصه چگونه است.
این کار بسیار پر بازیگر است و 
کارگردان به خوبی توانسته است بازی 
مــورد نظر خود را از آنها بگیرد. بازی 
ویشکا آسایش به عنوان بازیگر اصلی 

این فیلم تحسین شده است. 
خود کارگــردان در مورد بازی 
آســایش گفته بــود: »فیلم »گورکن« 
تالش می کند که برای ذائقه  مخاطب 
امــروز، لحن تازه و متفاوتی داشــته 
باشــد. نقش اصلی فیلم را ویشــکا 
آســایش بازی کرده  است که به نظرم 

درخشــان و کم نظیر اســت و شک 
نــدارم که دوســتداران خــودش را 
غافلگیر می کند و بازیگران دیگر این 
فیلم، همگی حضوری کامال متفاوت 

و تاثیرگذاری در این فیلم داشته اند«.
عوامل اصلی این فیلم عبارتند 

از:
مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، 
دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: آالله 
هاشمی، تدوین: بابک قائم، طراحی 
و ترکیب صدا: حســین ابوالصدق، 
موســیقی: مهــدی پناهــی، طراح 
چهره پردازی: محمود دهقانی، مدیر 
صدابرداری: محمد کیان ارثی، طراح 
صحنــه: منیر رضی زاده، طراح لباس: 
ندا نصر، مدیر تولیــد: حامد آزادی، 
عنوان بنــدی و جلوه هــای بصری: 
امیر مهــران، جلوه های ویژه میدانی: 
ایمان کرمیان، دستیار اول فیلم بردار: 
داریوش رجایی، منشی صحنه: مهشید 
صادقی، عکاس: یوسف عبدالرضایی 
و فاطمــه تقــوی، روابــط عمومی: 
فاطمه رســتمی، بازیگران: ویشــکا 
آســایش، حســن معجونی، مهراوه 
شــریفی نیا، بهنوش بختیاری، رضا 
بهبودی، مهدی حســینی نیا، سیاوش 
چراغی پــور، محمــود نظرعلیــان، 
حمیدرضــا محمــدی، محمدامین 
اسدی، یداهلل شادمانی، ندا دهشیری 

و گوهر خیراندیش.

فیلمی که شاید مانع مرگ سینما شود؛

»گورکن«  نامزد بهترین فیلم 
جشنواره »کوئینز ورلد« آمریکا شد
فیلم سینمایی »گورکن« در ادامه حضور جهانی خود، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم در یازدهمین جشنواره فیلم کوئینز ورلد آمریکا شد.

گــروه ســینما و تلویزیون- 
کارگردان فیلم »سگ زرد« ضمن اشاره 
به بــدون دیالوگ بودن فیلمش گفت: 
این فیلم بر اساس یک ماجرای واقعی 
که حدود ۱۵ ســال پیــش اتفاق افتاده 

ساخته شده است.
 در حــال حاضــر فعالیــت در 
حوزه محیط زیســت، بیــش از آنکه 
لذت بخش باشــد دردآور است، این 
روزها در هیچ کجای جهان و از جمله 
کشــور ما ایران اوضاع محیط زیست 
و حیوانات اهلی و وحشــی مناســب 
نیســت. آتش ســوزی های گسترده 
جنگل ها و مراتــع، بی آبی و کم آبی و 
شکار حیوانات نایاب و کمیاب باعث 
آسیب جدی بشریت به محیط زیست 
شده است. یکی از فیلمسازانی که سابقه 
فیلمسازی درباره حیوانات را داشته و 
در فیلم های مستندش از حیوانات یک 
کاراکتر ساخته است، این روزها مشغول 
ساخت اولین فیلم داستانی خود است؛ 
فیلمــی کامال هنــری و تجربی که به 
موضوعی اجتماعی و تلخ می پردازد. 
دالور دوســتانیان مستندســازی که 

ایــن روزها در پی اتمــام مراحل فنی 
اولین فیلم داســتانی خود است از فیلم 
جدیدش و دغدغه های زیست محیطی 

خود گفته که می خوانید. 
شما قبال مســتند هایی در 
مورد حیات وحش ساختید، اما در 
آخرین تجربه فیلمسازی خود به 
سراغ سینمای داستانی رفته اید. 
فیلــم »ســگ زرد« اولین فیلم 
داستانی بلند شماست. درباره 

موضوع این فیلم صحبت کنید. 
این فیلم بر اســاس یک ماجرای 
واقعی که حدود ۱۵ ســال پیش اتفاق 
افتاده ساخته شده است. من از آن اتفاق 
الهام گرفتم و یک روایت داســتانی از 
آن ماجرا به تصویر کشیدم. فیلم »سگ 
زرد« یک فیلم در ژانر دلهره آور اســت 
و داســتان آن در مورد شخصی است 
که در کودکی دچار آسیب های روانی 
شده و حال که بزرگ شده دست به قتل 

کودکان می زند. 
آیا فیلم ارتباطی با آثار قبلی 
شــما که در مورد حیات وحش 
بوده است، دارد؟ از آن تجربه ها 

چیــزی با خودتان بــه این فیلم 
آورده اید؟ 

من در فیلم های قبلی ام مستندهایی 
درباره حیات وحش می ساختم تا مردم 
با دنیای حیوانات آشنا شوند، اما »سگ 
زرد« درباره داســتان یک انسان است. 
البته در این فیلم هم چند سکانس داریم 
که مهربانی به حیوانات را نشان می دهد 

و به این موضوع تاکید می شود. 
هشت فیلمی که در حوزه حیات 
وحش و درباره حیوانات ساخته ام هم 
در واقع داستانی هســتند و کاراکتر و 
قصه دارند. من عاشــق قصه گویی در 
سینما هســتم، تمام عناصر فیلم هایم 
واقعی هستند اما سعی می کنم به آن ها 
جذابیت بدهم. مثل انیمیشن هایی که 
در هالیوود ساخته می شود، حیواناتی 
که از آن ها بازی گرفته ام شــخصیت و 
کاراکتر دارند و در واقع فیلم هایم مستند 

داستانی محسوب می شوند. 
قدری بیشتر در مورد فیلم 

»ســگ زرد« بگویید. چه زمانی 
شروع به کار کردید؟ چه زمانی 
تدوین و مراحــل دیگر به پایان 
رســید و آیا فیلم آمــاده اکران 

است؟ 
دوماه پیش فیلم را در دماوند کلید 
زدم و اکنون فیلمبــرداری آن به پایان 
رسیده است. تدوین و ساخت موسیقی 

هم انجام شده و تصحیح رنگ، تیتراژ و 
صداگذاری آن باقی مانده است. 

آیــا قصد دارید کــه فیلم را 
که موضوعی اجتماعی هم دارد، 

اکران آنالین کنید یا منتظر اکران 
سینمایی می مانید؟ 

این فیلم متعلق به ســینمای بدنه 
نیســت و مورد پسند مخاطبان خاص 
است و بیشــتر مناسب جشنواره های 
خارجی اســت. فعال قصــد اکران در 

سینما و اکران آنالین آن را ندارم. 
آیا فکــر می کنیــد فیلم در 
جشــنواره های خارجــی بــا 

استقبال روبرو می شود؟ 
»ســگ زرد« یــک فیلــم کامال 
تجربی اســت که اصال دیالوگ ندارد. 
نوع ســاخت و داستان فیلم به گونه ای 
است که قطعا مورد توجه جشنواره های 

خارجی قرار می گیرد. 
چند بازیگر در این فیلم ایفای 

نقش کرده اند؟ 
دو بازیگــر اصلی خانم و آقا دارد 
و ســه بازیگر دیگر کــه کاراکترهای 
فرعی داستان را تشکیل می دهند. قصد 
داشتم که فیلم جنبه مستندگونه داشته 
باشــد و این حس ایجاد شــود که این 
شخصیت ها واقعی هســتند. در فیلم 
»سگ زرد« جوانی تا میانسالی کاراکتر 

اصلی قصه را به نمایش درآورده ام. 
بنابرایــن قصــه دارای دو 

مقطع زمانی است؟ 
بلــه قصــه در دو مقطــع زمانی 
روایت می شــود، یک بخش مربوط به 
۱۵ سال پیش که به صورت سیاه و سفید 
فیلمبرداری شده است و بخش دوم که 
مربوط به زمان حال اســت که رنگی 
است و نشان می دهد که کاراکتر اصلی 
همچنان به جنایات خود ادامه می دهد. 
شــما هم در زمینه محیط زیست 
فعالیــت می کنید و هم در ســینما، به 
نظر شــما دولت چقدر در آسیب هایی 
که به محیط زیســت وارد شده، دخیل 
بوده و چقدر می توانســته از آسیب ها 

جلوگیری کند و نکرده است؟ 
نمی توان در این زمینه با قطعیت 
اظهارنظر کــرد، اما برخی معتقدند که 
آتش ســوزی هایی که در جنگل ها و 
مراتع رخ می دهد عمدی اســت، البته 
من نمی دانم واقعا اینگونه است یا خیر، 
اما حس می کنم مسئولین نمی خواهند 
از برخی مســائل درباره محیط زیست 

جلوگیری کنند.

دالور دوستانیان مطرح کرد؛

تجربه ی دلهره، قتل و مستند در یک فیلم داستانی 

این کار بســیار پر بازیگر اســت و کارگردان به خوبی توانســته اســت بازی مورد نظر خود 
را از آنها بگیرد. بازی ویشــکا آســایش به عنوان بازیگر اصلی این فیلم تحســین شده است.

گــروه ســینما و تلویزیون- 
کمپانی ســونی تاریخ اکران دو پروژه  
مهم خود از جمله »قطار سریع السیر« 
با نقش آفرینی برد پیت را اعالم کرد.

ســونی پیکچرز بــرای دو فیلم  
مهمش در ســال ۲۰۲۲ تاریخ اکران 
تعیین کرد. این شــرکت اعالم کرد، 

فیلم »قطار سریع السیر« دیوید لیچ، در 
تاریخ ۸ آوریل و فیلم کمدی »البته که 
نه« ساخته کیتائو ساکورای در تاریخ 
یکم ژوئیه راهی سینما ها خواهند شد.
فیلم سینمایی »قطار سریع السیر« 
با اقتباس از کتاب »ماریا بیتل« نوشته 
کوتارو ایســاکا، داســتان پنج قاتل 

حرفه ای را روایت می کند که در یک 
قطار سریع السیر در ژاپن حضور دارند 
و متوجه می شوند قرارداد کاری آن ها 
به یکدیگر مربوط است. تیم بازیگری 
این اثر شامل برد پیت، جویی کینگ، 
آندرو کوجی، برایــان تیری هنری، 
مایکل شــانون، آرون تیلور جانسون 

و ساندرا بوالک می شود.
ایــن پــروژه ترکیبــی از فیلم 
»ســرعت« با بازی ساندرا بوالک در 
ســال ۱۹۹۴ و همینطور فیلم »بدون 
توقف« لیام نیســون در ســال ۲۰۱۴ 

توصیف شده است.
لیچ کــه فیلم ســینمایی »جان 
ویک« را تهیه کرده اســت، این فیلم 
را با فیلمنامــه ای به قلم زک الکویچ 
کارگردانــی خواهد کــرد. کلی مک 
کورمیــک بــه همراه لیــچ و آنتونیو 
فوکوا تهیه کنندگی این پروژه را انجام 

می دهد. در ماه دسامبر بود که ورایتی 
گزارش داد به دلیل شــرایط کرونایی 
تولید فیلم ســینمایی »قطار ســریع 
السیر« متوقف شــده است. این فیلم 
در سینما های آیمکس نیز نمایش داده 

خواهد شد.
»قطار سریع السیر« در زمان اکران 
باید با دنباله »ســونیک خارپشــت«، 
»مرد شمالی« رابرت اگرز و دو پروژه 
نامشــخص از دو کمپانــی دیزنی و 

یونیورسال در گیشه رقابت کند.
فیلم »البته که نه« هم با انیمیشن 
»مینیون ها: ظهور گرو« اکران می شود. 
انیمیشن »ظهور گرو« پنجمین پروژه 
در مجموعــه ســینمایی »من نفرت 
انگیز« محســوب می شــود. در فیلم 
ســینمایی »البته که نه« جک بلک در 
کنار آیس کیوب نقش آفرینی خواهد 

کرد.

گروه سینما و تلویزیون-سریال 
شــبکه نمایــش خانگی »دیــو و ماه 
پیشــونی« به عنوان اولین سریال ژانر 
کودک و نوجوان، امســال به شــبکه 

نمایش خانگی می آید.
ســاخت مجموعه »دیــو و ماه 
پیشونی« به کارگردانی حسین قناعت و 
تهیه کنندگی مهدی یاری فروردین سال 
جاری در ســکوت خبری آغاز شده و 
روزهای پایانی تصویربرداری را سپری 

می کند.
»دیو و ماه پیشونی« بر اساس یکی 
از افســانه های کهن ایرانی نوشته شده 
اســت. در خالصه داستان این سریال 
آمده است: ماه پیشونی همراه با یکی از 
نوادگان ارژنگ دیو که در داستان های 
شاهنامه با رستم دستان جنگیده بود؛ در 
فضایی فانتزی و شاد همسفر می شود؛ 
ســفری در دنیای امــروز برای کودک 

درون همه افراد خانواده.
علی صادقــی، افســانه بایگان، 
حسن پورشیرازی، لیال اوتادی، رامین 
ناصرنصیر، میرطاهر مظلومی، سیاوش 
چراغی پور، احمدرضا اسعدی، بهراد 
خــرازی، نگین معتضدی، ســتایش 
موسوی، نیلوفر شهیدی، علی کاظمی، 
الهام جدی، ســارا محمدی، پارســیا 
شکوری، عسل قرایی و آتش تقی پور 

بازیگران این مجموعه هستند.
صادق یاری مجــری طرح »دیو 
و ماه پیشــونی« است و مذاکرات برای 
پخش سراســری این سریال از طریق 
پلتفرم های داخلی در حال انجام است.

عوامل و دســت اندرکاران »دیو 
و ماه پیشــونی« عبارتند از کارگردان: 
حســین قناعت، مدیر تصویربرداری: 
محمد حســن پور، مدیر برنامه ریزی 
و دســتیار اول کارگــردان: عقیل تقی 

زاده، مدیــر تولید: وحید مرادی، طراح 
گریم: مهرنوش طبیبی، صداگذار: آرش 
قاســمی، طراح صحنه: رضا سلیمانی، 
طراح لبــاس: ماهرخ ســلیمانی پور، 
تدوین : ســیامک مهماندوست، مدیر 
صدابــرداری: احمــد صالحی، مدیر 
تدارکات: مهــدی نصراللهی، عکاس 

و فیلمبــردار پشــت صحنــه: ماندانا 
خانزاده، رنــگ و اتالونــاژ: امیر ولی 
خانــی، جلوه های ویــژه کامپیوتری: 
مهران عبدی، مشاور رسانه ای: منصوره 
بسمل، تهیه کننده: مهدی یاری، مجری 
طرح: صــادق یاری، ســرمایه گذار: 

موسسه سرو رسانه پارسیان.

»دیو و ماه پیشونی« تابستان به شبکه نمایش خانگی می آیدتاریخ اکران »قطار سریع السیر« برد پیت مشخص شد
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گروه سینما و تلویزیون-پیش 
از آنکه جلوه های کامپیوتری به وجود 
بیاید، فیلمســاز ها مجبــور بودند با 
خالقیت خود، صحنه های مختلف را 

در فیلم خلق کنند.
از  اســتفاده  بــدون 
تصویرسازی های کامپیوتری بسیاری 
از فیلم های پرفروش و موفق هالیوود 
هرگز ساخته نمی شدند. برای مثال به 
فیلم هایی مثل »آواتــار« و یا »ارباب 
حلقه هــا« نگاه کنید که وابســتگی 
زیادی به این تکنولوژی داشته اند، اما 
جادوی سینما سال ها پیش از پیشرفت 

کامپیوتر ها نیز وجود داشته است.
مدت هــا پیــش از آن که عصر 
دیجیتال آغاز و از تصاویر کامپیوتری 

در فیلم ها استفاده شود، چشم انداز ها 
و جلوه های ویژه در یک فیلم، تماما به 
دست انسان ها ساخته می شدند. کتی 
وایتالک، خبرنــگار و طراح داخلی 
آمریکایی در کتابی که حدود یک دهه 
قبل با نام »طراحی های فیلم« منتشــر 
کرده بود، تاریخچه فیلمسازی در قرن 

اخیر را مورد بررسی قرار داده است.
رمــز موفقیــت برخی از 

فیلم ها
فیلم سینمایی »دکتر ژیواگو« یکی 
از نمونه های بارز جادوی ســینما در 
بین فیلم های کالسیک است. این فیلم 
داستانی در زمینه عشق و جنگ جامعه 
روســیه دارد که درگیر انقالب است. 
داستان این فیلم در نقطه ای سردسیر 

روایت می شود، اما فیلمبرداری آن در 
تابستان و در در شهر ُسریا اسپانیا انجام 
شد. طراح صحنه این فیلم با استفاده از 
موم سفید رنگ، قلعه ای را ایجاد کرد 
که منجمد و یخ زده به نظر برســد و 
از طرفی مخاطب هم این ســرما را در 

خود حس کند.
وایتــالک در این باره می گوید: 
سازندگان این اثر مجبور بودند برای 
تمامی بخش های ساختمان، از نمای 
بیرونی گرفته تا وسایل داخلی از موم 
ســفید استفاده کنند و همینطور روی 
آن آب بریزنــد تا شــکل یخ زدگی 
ایجاد شــود. این مــوم وقتی محکم 
می شود صحنه سینمایی چشمگیری 
را ایجاد می کنــد. پس در دورانی که 

افکت های دیجیتالی وجود نداشته اند، 
کارگردان های هنری به خالقیتشان و 
همینطــور ابزار جدید تکیه کرده اند. 
البته این روش هم مشــکالتی داشت 
و بین هر برداشت این موم ها باید جال 

داده می شدند.
فیلم هــای زیادی هســتند که 
از ایــن الگو پیروی کــرده اند. مثل 
»ســرگیجه« آلفرد هیچکاک که یکی 
از ســکانس های مهم آن در یک برج 
ناقوس می گذرد، اما در لوکشینی که 
که این فیلم در حال فیلمبرداری بود، 
هیچ برج ناقوس واقعی وجود نداشت 
و به همین دلیل فیلمساز ها خودشان 

یک برج ناقوس ساختند. 
در مثالی دیگــر، طراح صحنه 

فیلم »لورنس عربستان« باید پیشرفت 
و حمله ارتش عربســتان به شــهر 
عقبه را به تصویر می کشــید.  تمامی 
صحنه هــای این فیلم با بودجه ای ۱۲ 
میلیون دالری به صورت واقعی و در 
لوکیشــن فیلمبرداری شد و ضبط آن 

در هیچ استودیویی صورت نگرفت.
پایبند بودن به فیلمنامه

طراح فیلم ها، هنرمندانی روایتگر 
هستند که باید محتوای نوشته شده به 
وسیله نویســنده را به یک محصول 
بصــری تبدیل کنند. بــه همین دلیل 
گاهی کارگردان های هنری و طراحان 
صحنه برای آنکه یک صحنه را مطابق 
فیلمنامه بســازند، تالش های زیادی 
بایــد انجام دهند، به خصوص زمانی 

که کار آن ها بازسازی اتفاقی است که 
در  واقعیت هم رخ داده است.

برای مثال در فیلم سینمایی »تمام 
مردان رئیس جمهور« که درباره تقلب 
انتخاباتی در زمان ریچارد نیکســون 
موسوم به رســوایی واترگیت است، 
طراحان صحنه مجبور شــدند اتاق 
خبــر واشــینگتن پســت را دوباره 
بسازند. واشــیتگتن پست هم برای 
آن ها کاغذ ها باطله ای را فرســتاد تا 
صحنه ها کامال شبیه به اتاق خبر باشد.
رنگ هایی که برای »جادوگر 

شهر اوز« دردساز شد
گاهــی نزدیک بودن به واقعیت 
تنها چیزی اســت که اهمیت دارد. در 
فیلم »جادوگر شــهر اوز« که یکی از 

مشهور ترین مکان های خیالی تاریخ 
سینما است، مسیر های عبور و مرور 
با اســتفاده از آجر های واقعی ساخته 
نشــدند و رنگ آن ها نیــز زرد نبود. 
اســتودیو تصمیم گرفته بــود برای 
حرکت کردن بهتر شخصیت ها روی 
زمین را به شکل اجر رنگ امیزی کند. 
البتــه در ابتدا مشــکالتی هم 
به وجــود آمد چراکه در برداشــت 
آزمایشــی، رنگ زرد بیشــتر به سبز 
نزدیک بود. نکته دیگری که در مورد 
این فیلم وجود دارد این بود که اسب ها 
هم با رنگ های خوراکی رنگ آمیزی 
شــدند. اسب ها هم در هر فرصتی که 
داشــتند این رنگ ها را می خوردند و 
به همین دلیل طراحان صحنه مجبور 

بودند بین هر برداشت دوباره آن ها را 
رنگ آمیزی کنند.

در پایــان هم نکته جالبی هم در 
مورد فیلم »برباد رفته«  بخوانید. اگرچه 
صحنه آتش ســوزی در این اثر را در 
اواخر فیلــم می بینیم، اما در حقیقت 
اولین صحنــه ای بود که فیلمبرداری 

شد. 
برای این برداشت، استودیو های 
قدیمی مثل مکانــی که فیلم »کینگ 
کونــگ« در آن فیلمبرداری شــد، به 
آتش کشیده شــدند. کارگردان فیلم 
تنها یک بار فرصت ضبط این صحنه 
را داشــت، زیرا فیلمبــرداری مجدد 
آن بســیار پرزحمت و از طرفی هم 

پرهزینه بود.

پیش از حضور جلوه های کامپیوتری در سینما، فیلمسازی چگونه بود؟


