
گروه سینما و تلویزیون - »دهکده المپیک« عنوان ویژه برنامه المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو است که همزمان با آغاز این مسابقات، هر روز از آنتن شبکه ورزش پخش 
خواهد شد. ویژه برنامه المپیک شبکه ورزش از ابتدای مردادماه و همزمان با آغاز 
مسابقات المپیک، هر روز در سه بخش به مدت ۱۶ ساعت از شبکه ورزش پخش 
خواهد شد. بخش اول از ساعت ۴ بامداد تا ۱۰ صبح و بخش دوم از ساعت ۱۲ ظهر 
تا ۱۹ عصر به وقت تهران که به پخش زنده مسابقات ورزشکاران کشورمان و برترین 
مسابقات ورزشی جهان، اختصاص پیدا می کند؛ و در پایان بخش سوم ویژه برنامه 
المپیک نیز از ساعت ۲۰ تا ۲۳ به تحلیل و بررسی مسابقات برگزار شده می پردازد.

گروه سینما و تلویزیون - برنامه گفتگو محور »رخ به رخ« یکی از تازه ترین 
تولیدات شــبکه دو سیماســت که با نوآوری هایی در فرم و محتوا به زودی از این 
شــبکه روانه آنتن می شــود.»رخ به رخ« یک برنامه گفتگومحور است که با در بر 
داشــتن سه گانه ای از دکوری ویژه، گفتگویی نمایش گونه و کارگردانی سیال در 
انواع مجموعه برنامه های گفتگومحور کمتر دیده شــده است.داستان »رخ به رخ« 
حضور یک شخصیت شناخته شده در یک مهمانی ساده است که جدای از حرفه 
اش، تجربیات انسانی اش را با مخاطب در میان می گذارد و در این میان حرف ها و 
سواالتی مطرح می شود که پرسش های ذهنی بیننده است.تمرین برای »رخ به رخ« 
شدن افراد با خود یکی از اهداف ساخت این برنامه است. همچنین این برنامه، روبرو 
شدن با احساسات مختلف آدمی و تالش برای نزدیکتر شدن به خود واقعی هر کس 
را در بطن خود دنبال می کند.مهدی بابایی تهیه کننده و حسین فاطمیان کارگردان رخ 
به رخ هســتند.در کارنامه مهدی بابایی آثاری نظیر، ویژه برنامه تحویل سال ۱۳۹٨ 
به نام پل فروردین، ویژه برنامه شب یلدای ۹٧-۹٨ با نام روشتنرین شب، مجموعه 

مستندهای غوغای بی هیاهو، همین حوالی، باردیگر فردا و... دیده می شود.

گروه سینما و تلویزیون -مجموعه تلویزیونی »اپیدمی« به تهیه کنندگی سعید 
کمانی که به روایت بحران کرونا و تالش شبانه روزی کادردرمان و نیرو های جهادی 
بــرای مقابله با آن می پــردازد، در مراحل پایانی پیش تولید قرار دارد.این مجموعه 
تلویزیونی که به صورت اپیزودیک خواهد بود، در ســه فصل تولید می شــود که 
کارگردان فصل اول آن سید سجاد حسینی، کارگردان فصل دوم محمد علیزاده و 
کارگردان فصل سوم محمد صادق بکتاشیان هستند.»اپیدمی« جدیدترین اثر در حال 
تولید خانه تولیدات جوان با محوریت کرونا و دالوری ها و جانفشانی های رزمندگان 
حوزه سالمت است که در مراحل پایانی بازنویسی نهایی فیلمنامه است و بازیگران 
آن به زودی مقابل دوربین خواهند رفت. تاکنون حضور مهدی فخیم زاده به عنوان 
نقش اول این پروژه قطعی شده است. مجموعه تلویزیونی اپیدمی محصول خانه 

تولیدات جوان صدا و سیماست که قرار است از شبکه سه پخش شود.

جزئیات ویژه برنامه المپیک ۲۰۲۰ در تلویزیون

»رخ به رخ«؛ تاک شوی جدید شبکه دو

مهدی فخیم زاده به »اپیدمی« پیوست
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گروه ســینما و تلویزیون- 
تصویربرداری فصل چهارم سریال 
»از سرنوشــت« بــه کارگردانــی 
خردمنــدان  محمدرضــا   ســید 

ادامه دارد.
فصــل چهــارم ســریال »از 
سرنوشــت« به کارگردانی ســید 
محمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی  

اکبر تحویلیان، به قلم محمد محمود 
ســلطانی و روح اهلل صدیقــی این 
روزها در محلــه مرزداران در حال 

تصویربرداری است.
عالوه بــر بازیگران فصل های 
قبل، تعداد زیادی از هنرمندان کشور 
در فصل جدید »از سرنوشــت« به 

ایفای نقش پرداخته اند. 

به تازگــی رابعه مدنی جلوی 
دوربین این سریال رفته است.

ســریال  این  بازیگــران 
عبارتند از:

مجید واشــقانی، لیال بلوکات، 
پوریا پورســرخ، حســین پاکدل، 
مائــده طهماســبی، ســید مهرداد 
ضیایی، نگین صدق گویا، ســولماز 

غنی، ســاناز سعیدی، یغما یارعلی، 
ســارا والیانی، مســعود انتظاری، 
دارا حیایی، کیســان دیباج، فاطیما 
بهارمســت، مونا کرمــی، مهدیس 

توکلی و ...
از  ســریال  عوامــل 

سرنوشت هم عبارتند از:
تهیه کننــده: اکبــر تحویلیان 

– کارگــردان: ســید محمدرضــا 
نویســندگان:   – خردمنــدان 
محمدمحمود ســلطانی و روح اهلل 
صدیقی - تدوین: شــوکا زندباف 
- مدیر تولیــد: مجتبی برهانی زاده 
– مدیــر تصویربرداری: خســرو 
دادگرمــرام- طراح صحنه و لباس: 
آبتین برقی - صدابردار: حمیدرضا 

یارندپــور - طراح گریــم: خاطره 
خاشــعی - مدیر تــدارکات: علی 
بهــرام - دســتیار اول کارگردان: 
رضا کشــاورزی - منشــی صحنه: 
مهال معصومی نژاد – عکاس: متین 
تحویلیان، پریدخت اصباح - دستیار 
تهیه کننده و مدیر برنامه ریزی: نوید 

احمدزاده چالشتری و ...

گــروه ســینما و تلویزیون- 
قهرمان، نهمیــن فیلم اصغر فرهادی، 
هفته گذشته در فســتیوال بین المللی 
کن برای اولین بــار به نمایش درآمد 
و توجه منتقدان و رسانه های خارجی 
را بــه خود جلب کــرد. این فیلم ۱۲٧ 
دقیقه ای که با حضور بازیگرانی چون 
امیر جدیدی، محســن تنابنده، فرشته 
صدرعرفایــی و ســارینا فرهادی در 
شیراز فیلمبرداری شده، داستان مردی 
به نام رحیم را روایت می کند که به دلیل 
بدهی در زندان اســت و در دو روزی 
که بــه مرخصی آمــده در هزارتویی 
پیچیده و متناقض از اخالقیات گرفتار 

می شود. 
فرهــادی با فیلــم قهرمان برای 
چهارمین بار در جشــنواره کن حاضر 
شــد. ایــن فیلم در میــان هیاهوهای 
همیشــگی جشنواره و حضور عوامل 
روی فرش قرمز در حالیکه نوای مرغ 
ســحر با صدای بزرگ مرد موســیقی 
ایران یعنی محمدرضا شجریان پخش 
می شــد و بعد تشــویق های طوالنی 
حضار داخل ســالن گرند لومیر برای 
فرهادی، اولین بار نمایش داده شــد. 
فرهادی در این جشــنواره ســینمایی 
با ۲۳ فیلــم ســاخته کارگردانانی از 
فرانســه، هلند، فنالند، ژاپن، آمریکا، 
چاد، تایلند، استرالیا، روسیه، بلژیک، 
مجارســتان، ایتالیا و نروژ برای کسب 
جایزه نخل طال رقابت می کند. حضور 
دوباره فرهادی در جشنواره فیلم کن، 
جشــنواره ای که پیش از این )۲۰۱۶، 
۱۳۹۵( بــرای فیلم فروشــنده جایزه 
بهترین فیلمنامه را کســب کرده بود، 
موجب انتشــار نقدهای مختلفی در 
رســانه های جهان در مورد فیلم وی 

شده است.  
 Charlotte( شــارلوت پاوارد
Pavard( روزنامه نگار بین الملل در 
آستانه اکران فیلم قهرمان در جشنواره 

کن، در یادداشــتی در ســایت رسمی 
این جشنواره نوشت: فرهادی در فیلم 
قهرمان بازگشتی درخشــان به ایران 
داشــت. پس از فیلم گذشته که جایزه 
بهترین بازیگر نقــش اول زن را برای 
برنیس بژو به ارمغان آورد، فروشنده که 
جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر 
نقش اول مرد را بــرد و همه می دانند 
با بــازی پنه لوپه کروز و خاویر باردم، 
ستاره های اســپانیایی سینما، قهرمان 
چهارمین حضور این فیلمنامه نویس و 
کارگردان ایرانی در جشنواره کن است 
که در آن شــاهد بازگشت وی به ژانر 

تریلر روان شناختی هستیم.
در حالــی که فرهــادی در فیلم 
قبلی اش ســه نقش اصلی داشــت، 
قهرماِن فیلم قهرمان رحیم )با بازی امیر 
جدیدی( است که به خاطر یک بدهی 
معوقه در زندان به سر می برد. در چند 
روزی که رحیم در مرخصی است، زنی 
که دوستش دارد او را متقاعد می کند با 
کیف پراز پولی که پیدا کرده، بدهیش 
را پرداخت کند. تصمیم نقش اول فیلم 
در این باره پیامدهایی دارد که از او یک 

قهرمان می سازد.  
خالق فیلم جدایی نادر از سیمین 
)۲۰۱۰( تاروپــود درام اجتماعی خود 
را بــه گونــه ای در هــم می پیچد که 
پیچیدگی سیســتم اداری را آشــکار 
می کند؛ سیســتمی که مــردم در آن به 
طرز ناخوشایندی درگیر فرآیند پرپیچ 
و خم ارائه شواهد و مدارک می شوند. 
در چنین جامعه بســته و کنترل گری، 
کوچکتریــن جزئیات کافیســت تا 
قهرمانی را به آدم بد داستان تبدیل کند 

و بالعکس.
فرهادی این بازتاب واقع گرایانه 
را حول شکاف های موجود در جامعه 
ایرانی به تصویر درمی آورد و فیلم را از 
ژرف نگری های عمیق پر می کند چون 
در حقیقــت در این فضا همه چیز باید 

به بحث و چالش کشیده شود.
اصغر فرهــادی در این فیلم هم 
مثل دیگر فیلم هایش جان کاراکتر را به 
لب می رساند: یک مرد جوان پر از امید 
و آرزو که باور دارد همه چیز درســت 
خواهد شــد، )در این فیلم( خطرات 
توجه و تمرکز رســانه ها را با گوشت 

و پوست خود تجربه می کند.  
فرهادی در فیلم قهرمان مثل فیلم 
جدایــی نادر از ســیمین از دخترش، 
ســارینا فرهادی، به عنــوان بازیگر 
استفاده کرده است. این فیلم در شیراز 
فیلمبرداری شــده اســت، پایتخت 
باســتانی ایران زمین در جنوب ایران 
و یکــی از پایتخت هــای فرهنگی و 
هنری این کشور.نشــریات سینمایی 
انگلیســی زبان هم واکنش های مثبتی 
به فیلم جدید فرهادی داشتند. ورایتی 
پایگاه اطالع رسانی آمریکایی نوشت: 
فرهادی با صحنه های فوق تاثیرگذار به 
مخاطب نشان می دهد در جامعه ای که 
از آدم های معمولی قهرمان می سازد، 
چه اتفاقی می افتد. به نوشته این نشریه 
آمریکایی، قهرمان یکی از آن فیلم های 
فرهادی است که بیشتر از آن که قلبمان 
را لمس کند، به ذهنمان تلنگر می زند.  
فرهــادی و دوبــاره یــک 

داستان گیج کننده
ایندی وایر بــه زبان طنز 

توصیه  یــک  نوشــت: 
شــخصیت های  بــه 
ســینمایی؛ اگر زمانی 
ســروکارتان بــه یک 
کیف پــر از پول افتاد، 
اولیــن کاری که باید 
بکنید این اســت که 
دور و برتــان دنبــال 
تیتراژ شروع بگردید؛ 
عبارت  جایــی  اگر 
پیتر  کارگردانی  بــه 
دیدیــد،  را  فارلــی 

اوقات خوشــی را در یک دست کت 
و شــلوار تجربه خواهید کرد اما اگر 
نوشــته ها می گفتنــد فیلــم کاری از 
جوئل و اتان کوئن است متاسفانه باید 
بگویــم از همان اول کار دخلتان آمده 
اســت. اما اگر به یک ثروت بادآورده 
رسیدید، ســرتان را بلند کردید و در 
پس آســمان آبی شــیراز چشمتان به 
اســم اصغر فرهادی خورد، نمی توان 
گفــت چه باید بکنید چون هر چه در 
داســتان جلوتر می روید خودتان هم 
نمی دانید کار درست را انجام داده اید 
یا نه. همانطور که کاراکتر فیلم جدید 
فرهادی با حسرت و افسوس به آن پی 
می برد: در ایــن دنیا هیچ چیز مجانی 
نیســت. در بخش دیگری از این نقد 
آمده اســت: فرهادی در فیلم قهرمان 
کاری که در آن خوب اســت را انجام 
می دهد، یک فــرض مقبول را گرفته 
و آن را با نیــروی گریز از مرکز کافی 
می چرخاند و می چرخاند تا شــمای 
مخاطب را ســرجای خود میخکوب 
کند آن هم در شــرایطی که نمی دانید 
با کدام شــخصیت همــدردی کنید. 
وقتی با نزدیک شــدن بــه پایان فیلم 
ســرانجام از ســرعت این مخمصه 
اخالقی کاسته می شــود، ساده ترین 
فیلم فرهادی از زمان موفقیت ۱۰ سال 
پیش این کارگردان در عرصه سینمای 
بین المللی، به ضدنقیض ترین و بهترین 
فیلم وی تبدیل می شود. هرچند گفتن 

چنین چیزی دربــاره فیلمی که تمام 
مدت قدرت قضاوت شــما به چالش 
می کشد، ممکن است مغایر با ماهیت 
فیلم به نظر برسد. به نقل از این تارنمای 
معــروف آمریکایی، فیلم قهرمان مثل 
جدایی نادر از ســیمین صحنه قانون 
مدنــی ایران را شــخم می زند اما بار 
عاطفــی این فیلم را نــدارد. فرهادی 
چیزی که این فیلم از احساســات کم 
دارد را با اصالت ســقراطی ساختار و 
سادگی کودکانه پرسش محوری فیلم 
جبــران می کند: این که فرق انجام کار 
خوب و انجام ندادن کار بد چیست؟

ددالین دیگر وبســایت معروف 
آمریکایی ضمن تحسین نقش آفرینی 
جــذاب امیر جدیدی در نقش رحیم، 
از قهرمــان فرهادی بــه عنوان فیلمی 
تامــل برانگیــز یاد کرد کــه از زمان 
جدایی نادر از سیمین، ماهرانه ترین و 
صمیمانه ترین اثر این کارگردان است.

هالیوود ریپورتر هم نوشت: اصغر 
فرهادی کارگردان و فیلمنامه نویس، به 
لطف تجربه ای که در حوزه تئاتر دارد، 
می توانــد از جایی کــه فکرش را هم 
نمی کنیــد، درام بیافریند. پس از فیلم 
همه می دانند که با بازی پنه لوپه کروز 
و خاویر باردم در اســپانیا ساخته شد 

و چنــد فیلم کوتاه، فرهادی با فیلم 
قهرمان که فیلمی اعال درباره 
صداقت، آبرو و بهای آزادی 

است، به وطنش برمی گردد.
بخشــی  در 
نقــد  از  دیگــری 

درباره  ریپورتر  هالیوود 
فیلم جدیــد فرهادی آمده 

اســت: در اقدامــی جالب 

توجه از سینمای ایران، قدرت و نفوذ 
شــبکه های اجتماعی نقــش بزرگی 
در پیشــرفت داســتان قهرمان دارد و 
باز شــدن بعضی گره های داستان، به 
اشــتراک گذاری یا عدم انتشار برخی 
اطالعات در این شبکه ها و علنی شدن 

آنها بستگی دارد.
شــبکه های اجتماعی و قدرت 
و نفــوذی که بر مــردم جامعه معاصر 
دارند، یکی از محورهای فیلم قهرمان 
اســت. ورایتی در خالل جشنواره کن 
در همیــن رابطه با فرهادی گفت وگو 

کرده است که در ادامه می آید.
»قهرمان«  ســاخت  ایــده 

چطور شکل گرفت؟
هرازگاهی در البه الی اخبار ایران 
خبری به گوش می رسد درباره مردمان 
عادی که در زندگی روزمره خود دست 
به یک کار انســان دوستانه زده اند. این 
انســانیت چند روزی توجه جامعه را 
به آنها جلب می کند و سپس فراموش 

و می شــود. داســتان ظهور 
افول این نــوع آدمها آن 

چیزی بود که جلبم کرد.
نفــوذ  آیــا 
ی  شــبکه ها
به ویژه  اجتماعی؛ 
در  ایــران،  در 

سال های اخیر دغدغه تان بوده 
است؟  

وقتــی کار روی ایــن داســتان 
را شــروع کــردم، زیــاد متوجه تاثیر 
شبکه های اجتماعی نبودم. این بخش 
داستان را وقتی پرورش دادم که فهمیدم 
شبکه های اجتماعی این روزها در هر 
جامعه ای در جهان سلطه و نفوذ قابل 
توجهی دارند. این شبکه ها به یک ابزار 
ارتباطی قدرتمند در همه جوامع تبدیل 
شده اند و هیچ حدومرزی درباره آنها 
وجــود ندارد. در ایــران هم مثل باقی 

جهان وضع به همین منوال است.
اما گمان کنــم در ایران این نفوذ 
بیشتر از جوامع دیگر مشهود است آن 
هم به خاطر تنش هایی که بین گروه ها، 
عقاید، ایدئولوژی هــای مختلف در 
جامعــه وجود دارد، این شــبکه ها به 
ابزاری در دســت )گروهــی از( افراد 
تبدیل شده تا به کمک آن به رویارویی 
مخالفانشان بروند. به همین دلیل است 
که شبکه های اجتماعی چنین 
نقــش مهمی را در پیشــبرد 

داستان فیلم بازی می کنند.  
قهرمــان  فیلــم  در 
و  اجتماعــی  رســانه های 
سیســتم قضایی ایران در یک 
تقاطع داستانی به هم می رسند. 
آیا در جایی که بتواند به زندانی 
شــدن افراد بینجامد، نسبت به 

نفوذ رسانه ها نگران هستید؟  
دیگر مســأله نگران بودن مطرح 
نیســت چون این حاال دیگر حقیقت 
جامعه ماســت. مــا اینطور زندگی 
می کنیــم و به گمانم این پرســیدن 
نــدارد. ما اینطور هســتیم و به این 
روش چیزی کــه می خواهیم را 
بــرای یکدیگر ابــراز می کنیم. 
چیزی که برای من جالب بود این 
است که چطور همه موسسات 
و گروه هــای اجتماعی از این 
ابزار ارتباطی استفاده می کنند. 
ایــن ابزار راهی بــرای آزادانه 
حرف زدن با یکدیگر است. اما 
چیزی کــه من در این فیلم آن را 
متناقض و جالــب یافتم این بود 
که به جــای راهی برای برقراری 
ارتباط با دیگران، از این ابزار دقیقا 
در جهت خــالف آن یعنی پنهان 

کاری و پوشــاندن حقیقت اســتفاده 
می شود.

نکته جالب دیگــری که درباره 
شــبکه های اجتماعی وجــود دارد، 
ســرعت باالی انتقــال اطالعات در 
کوتاه ترین جمالت اســت: برای این 
که یک خبر، یک فرد یا یک داســتان 
را در این شبکه ها معرفی کنید، فضای 
کمــی در اختیــار داریــد. همه چیز 
خیلی ســریع منتقل می شود و گاهی 
شــرایط و مخاطب پیچیــده تر از این 
حرف هاست. برای این که پیچیدگی 
و جزئیات شــرایط را منتقل کنید، به 
فضای بیشــتری نیاز دارید، وقتی این 
فضا وجود نداشته باشد احتمال ایجاد 

سوءتفاهم باال می رود.
به نظر شــما تاثیــر نفوذ 
شــبکه های اجتماعی بر سینما 

چیست؟
چند روز پیش با دوستی صحبت 
می کــردم کــه می گفت ایــن حجم 
اطالعــات، تصویــر و صوتی که این 
روزهــا از همه طرف بــه روی افراد 
ســرازیر می شود، ســینما را خواهد 
کشــت چون رقیبی اســت که سینما 
تــوان رســیدن به گرد پایــش را هم 
نــدارد. اما نظر من خالف این اســت 
چون سینما جایی ست که برای نشان 
دادن جنبه های مختلف، پیچیدگی ها 
و جزئیات یــک چیز زمان می گذارد. 
و ایــن زمان گذاشــتن دقیقــا همان 
دلیلی است که فکر می کنم شبکه های 
اجتماعی تهدیدی برای سینما نیستند. 
در این شبکه ها وقتی برای فکر کردن 
و نگاه کردن به جنبه ها و ابعاد مختلف 
یک ســوال وجود ندارد. برای این کار 

سینما را داریم.
قهرمان در حاشیه کن

امیر جدیــدی که همراه اصغر و 
سارینا فرهادی در فرش قرمز جشنواره 
کن حاضر شــده اســت، در پاسخ به 
سوال یک خبرنگار گفت: کار کردن با 
آقای فرهادی فوق العاده است. بیشتر 
از هنر، اخالق و انســانیت از ایشان یاد 

گرفتم. 
خاویر باردم بازیگر سرشــناس 
اســپانیایی نیز در حاشیه فستیوال کن 
امسال درباره تجربه خود از همکاری 
با فرهادی و شــانس قهرمــان برای 
بردن نخل طال گفت: او پادشاه است. 
فرهادی یک ســینماگر شناخته شده 
است که قبال جایزه نخل طال را برده و 
شــاید قهرمان یک بار دیگر این جایزه 

را از آن او کند.

فرهادی دوباره در »کن«؛

تعظیم منتقدان در برابر 
»قهرمان«  

اصغر فرهادی در حالی برای چهارمین بار در جشنواره کن حاضر شد که نه تنها چون همیشه سبک
 خاصی از حضور ایرانی را به نمایش گذاشت؛ که فیلم او نیز منتقدان را به تحسین دوباره واداشت.

گــروه ســینما و تلویزیون- 
عبدالحمیــد قدیریان گفت:مخاطب 
یک اثر قبل از اینکه دیالوگ هنرپیشه 
را بشــنود، او را در لباس طراحی شده 
می بیند. عبدالحمیــد قدیریان نقاش 
و گریمور کــه تاکنون طراحی لباس 
تعدادی از فیلم های تاریخی سینمای 
ایران از جمله فیلم مریم مقدس )س( 
را انجام داده است، درباره اهمیت این 
بخش از تولیدات ســینمایی گفت: 
اهمیت لباس در یک اثر ســینمایی از 
این روســت که، مخاطب یک اثر قبل 
از اینکه دیالوگ هنرپیشه را بشنود، او 
را در لباس طراحی شده می بیند. یعنی 
از روی فرم و رنگ لباس، ذهنش برای 
فهم شخصیت داستان آماده می شود؛ 
بنابراین می توان گفت که لباس یکی از 
ابزار های بیان احساس برای کارگردان 

به حساب می آید.
وی با بیان اینکه فرم ها زبان دارند 
و مــی تواننــد موقعیت های روحی 
و شــخصیتی و همچنین تاریخی و 
اجتماعی را بیان کننــد، افزود: برای 
طراحــی و تولید آثار هنری دو روش 
وجــود دارد، یک روش علمی و دوم 
روش ســلوکی. روش علمی که تمام 
طراحان از آن بهره می برند و روشــی 
متداول در همه آثار می باشــد، بدین 
گونه اســت که طراح با اســتفاده از 
عناصر تصویری تفکرات خود را در 
قالــب طرح اجرا می کند؛ البته قبل از 
طراحی، طــراح مجبور به تحقیقات 
مختلــف در راســتای احتیاجــات 
سناریو می باشــد که شامل، تحقیق 
در راستای زمان و تاریخ و جغرافیای 
اثر و همچنین بهره گیری از داده های 
روانشناســی و روانکاوی برای فهم 

بهتر شــخصیت پردازی و پیدا کردن 
الیه های پنهان قصه می باشــد. طراح 
بعد از تجمیع این تحقیقات میتوان به 
فهم الزم برای طراحی یک شخصیت 
یــا یک دوران برســید. طراح صحنه 
فیلم های سینمایی توضیح داد: برای 
طراحی لباس در بیشتر آثار، این روش 
کار کفایت میکند، اما در بعضی از آثار 
به دلیل نیــاز کارگردان و یا دارا بودن 
مفهومی عمیق در اثر، طراح نیاز دارد تا 
در کنار روش علمی از روش سلوکی 
هم بهره ببرد و این بدین معناست که 
طراح تالش می کند تا با روح خود، که 
جنسی برزخی دارد، در زمان و مکان 
حرکت کرده و در مقطع تاریخی و یا 
مفهومی قصه قرار گیرد و به مرور ابعاد 
فرهنگی و مفهومــی آن را درک کند 
بگونه ای که در عین حال که با جسم 
مادی در زمان حال اســت با جســم 
روحــی در فضای قصه زیســت می 
کند. در نتیجه وقتی هنرمند مدام با یک 

مقطع زمانی که همان فضای سناریو 
است ارتباط روحی دارد، هنگام خلق 
اثر به شدت تحت تاثیر فرهنگ، نگاه 
و منش آن فضا قرار می گیرد. به عبارتی 
اگر هنرمند این ســلوک را طی کند به 

فرم کار کمک میکند. 
وی بــا بیان اینکــه هیچ چیز در 
طراحی مال خود هنرمند نیست، ادامه 
داد: مــا عناصر را از تاریخ می گیریم و 
ســپس طراحی می کنیم. من معموال 
سعی دارد در آثار فاخر از زمان نگارش 
سناریو وارد پروژه شوم، چرا که برای 
رسیدن به پختگی و استقرار یافتن در 
فضای ســناریو، نیاز به زمان می باشد 
تــا بتوان خلق اثر را آغاز کنم. در فیلم 
مریم مقدس )س( که هم طراح صحنه 
و هم طراح لباس بودم، این پروسه را 
طی کردم. ما یکســری داده داریم که 
علمی هستند، مثال وقتی میگوییم قوم 
یهود، من طراح با تحقیقات می فهمم 
که این قوم تمدن نداشته و همیشه در 

سفر بودند. 
بنابر این وقتی به عنوان یک معمار 
میخواهم معبد سلیمان را بسازم، تحت 
تاثیر تمدن هایی که قوم یهود در سفر 
طوالنی خود با آنان مراوده داشته، کار 
میکنــم. در طراحی لباس هم اینگونه 
اســت، البته با این تفاوت که منابع در 
دسترس برای شناخت دقیق به اندازه 
معمــاری وجود نــدارد. برای همین 
تالش می کنیم تا از معماری و تزیینات 

آن برای طراحی لباس الهام بگیریم.
این هنرمند درخصوص ارتباط 
لباس ها با کاراکتر های هر فیلم اظهار 
کرد: برای شــخصیت مریم مقدس 
)س( چندیــن طراحی انجــام دادم، 
امــا بعد از اینکــه بازیگر آن لباس ها 
را پوشــید، دیدم که شخصیت آنطور 
که باید بروز پیدا نمی کند، پس نتیجه 
گرفتــم کــه آن مقدار کــه الزم بوده 
شخصیت مریم )س( را فهم نکرده ام. 
برای همین در این شــخصیت عمیق 

شدم و کلید واژه اصلی را پیدا کردم و 
آن »عبد« بودن او بود. او خود را عبد و 
بنده خدا می دانست و به عنوان خادم 
وارد معبد می شود برای همین لباسی 
که برای خدمه طراحی کرده بودم به او 
دادم و دیدیم که این لباس چه ارتباط 
نزدیکی با شخصیت مریم )س( دارد و 
او را در عین داشتن روحی قوی، یک 
ســادگی و بی آالیشی را در فرم لباس 

به مخاطب ارائه می دهد.
وی ادامه داد: طراحی لباس ملک 
سلیمان خیلی سخت تر از فیلم مریم 
مقــدس بود، چرا که فیلــم قرار بود 
مفهوم سنگین ُملک را مطرح کند. در 
آن فیلم ما با پادشاهی روبرو بودیم که 
پیامبــر بود؛ پس باید لباس ها در عین 
داشــتن اقتدار از سادگی و صمیمیت 
بر خوردار می بود، یادم هســت زمان 
زیادی برای درک شخصیت های فیلم 
صــرف کردم و وقتــی آن ها را درک 
کردم در یک شــب تــا صبح حدود 
بیست تا از لباس ها را طراحی کردم. 

قدیریان در پاسخ به اینکه لباس ها 
چقدر باعث آشــنایی مخاطب با یک 
دوره تاریخی می شــوند بیان کرد: در 
فیلم نوح که اخیراً در آمریکا ســاخته 
شد، هنرپیشــه اصلی کاپشن و کوله 
پشتی آمریکایی دارد و در لوکیشن هم 
لوله های بزرگ کارخانه دیده میشود 
چرا؟ زیرا هدف سازنده این نیست که 
شما را با تاریخ آشنا کند، بلکه هدفش 
این اســت که تفکر خودش را به شما 
القاء کنــد، او می خواهد فرهنگ این 
پیامبــر را تحریف کند، برای همین با 
نوع طراحی لباس و لوکیشــن تالش 
دارد تــا همه چیــز را جابجا و خارج 
از حقیقت آن نشــان دهد، تا به گمان 

خــودش، تحریــف و جابجا کردن 
مفاهیم در فیلم مخاطب را آزرده نکند 
و گارد نگیــرد. فیلم هایی که عین به 
عین سعی می کنند طبق اسناد تاریخی 
پیش بروند، دارند در ســطح حرکت 
می کننــد. وی افزود: وقتی تولید فیلم 
شروع میشــود ما با کارگردان و تهیه 
کننده کار داریم و در هر فرصتی سعی 
مــی کنیم در باره قصه و نحوه اجرای 

آن صحبت کنیم. 
در هر پروژه به کرات با کارگردان 
و تهیه کننده برای دیدن لوکیشن همراه 
می شویم و مدام با آن ها بحث میکنیم. 
کار مــا آن طور کــه وانمود می کنیم 
سخت نیســت و پیچیدگی چندانی 
هم ندارد، البته به شــرط آن که از کار 

لذت ببریم. 
کســی که در زمینه هنری فعال 
اســت باید بداند و باور کند که حکم 
یک معلــم را دارد؛ بنابراین حرکت 
درســت او میتواند تاثیــر مثبت در 
جامعــه بگذارد و حرکــت منفی او، 
پیامد های منفی خواهد داشــت. مهم 
اینست که بدانی معلمی و حق نداری 
خواسته ها و رذالت های خودت را به 
مخاطب تحمیل کنی. قدیریان تاکید 
کرد: هنرمند طــراح باید تفکر و ایده 
خودش را به کمک کارگردان در قالب 
یک درام و قصه به مخاطب تفهیم کند. 
وقتی که طراحی برای فیلمی را 
انجــام می دهم و تاثیر آن را در جامعه 
میبینــم، از کار خودم لذت میبرم و راه 
برای پیشــرفت در کار های بعدی باز 
میشود. قطعاً در آثار بعدی سعی میکنم 
اشکاالت را رفع کنم. به طور مثال فیلم 
مریم مقدس )س( بســتر خوبی برای 
کار در فیلم ملک سلیمان نبی )ع( بود.

ناگفته های طراح لباس »ملک سلیمان« از سفر به اعماق تاریخ

رابعه مدنی جلوی دوربین »از سرنوشت ۴« رفت

فرهــادی در فیلــم قهرمــان مثل فیلــم جدایی نادر از ســیمین از دختــرش، ســارینا فرهادی، به 
عنــوان بازیگر اســتفاده کرده اســت. ایــن فیلم در شــیراز فیلمبرداری شــده اســت، پایتخت 
باســتانی ایــران زمین در جنــوب ایران و یکــی از پایتخت هــای فرهنگی و هنری این کشــور.
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