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اختتامیه پرچهره سومین جشنواره فیلم و عکس
فناوری و صنعتی
مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) عصر روز
یکشنبه  ۱۱مرداد ماه سال  ۹۴در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد .در این مراسم

تاسف میخورم
که بهترین
دانشجویان
کشور که
آیندهای دارند،
خارج از ایران
هستند .این
ضربه بزرگی به
کشور است که
فرار مغزها اتفاق
میافتد
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نجفی :جشــنواره در طول سال و در
دانشگاهها تداوم خواهد داشت

مسعود نجفی ،دبیر سومین جشنواره فیلم و عکس فناوری
و صنعتی در ابتدای مراسم اختتامیه با بیان اینکه در مدت
سه روز برگزاری جشنواره تمامی آثار برگزیده در بخشهای
مختلف در پردیس سینمایی چارســو و در  ٣٠سانس به
نمایش در آمد که مورد استقبال هم قرار گرفت ،تاکید کرد
که برنامههای جشــنواره با بازگشایی دانشگاهها ادامه پیدا
میکند و مجموعهای از آثار منتخب جشنواره در دانشگاهها
به نمایش در میآیند.
نجفــی همچنین ابراز امیدواری کرد این جشــنواره که از
معدود جشــنوارههایی اســت که واقعا موضوعی است و
میتواند ارتباطی را میان هنر و صنعت کشور برقرار کند،
تداوم پیدا کند.

که احسان علیخانی اجرای آن را بر عهده داشت ،مسئوالن عالیرتبه به همراه هنرمندان
حضور داشتند و در آن برگزیدگان این جشنواره در بخشهای مختلف معرفی شدند.

رییس جهاد دانشــگاهی :هنر باید به
کمک اقتصاد کشور بیاید

در ادامه مراسم حمیدرضا طیبی ،رییس جهاد دانشگاهی
و عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی بــا بیان اینکه این
جشنواره سعی دارد در بحث فرهنگسازی فعالیتهایی را
انجام دهد ،خاطر نشان کرد :کارهایی که در زمینه فناوری و
صنعت انجام میشود باید به اطالع مردم برسد تا باعث غرور
ملی شود و خودباوری را در جامعه افزایش دهد.
وی ادامه داد :کارهایی که ما در این زمینهها انجام دادهایم
با اینکه خوب است اما بسیار کم است .اگر بخواهیم اقتصاد
متکی به تولید داشــته باشیم باید بیشتر کار کنیم .ما در
استفاده از تولیدات خودمان در کشور مشکل داریم .دیدهایم
که گاهی در بازار از تولیدات خودی اســتفاده نمیکنیم.
بچههای ما در کشــور توانایی تولید را دارند .آنها باهوش

و باشــعور هســتند و تلفیق این دو زمینهســاز تمدن و
فرهنگسازی است و میتواند این اتفاق بیفتد .سوال این
است که چرا این اتفاق کم میافتد یا اصال نمیافتد و چطور
هنر و هنرمند برای فرهنگسازی میتوانند کمک کنند؟
رییس جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه هنر باید به کمک
اقتصاد کشــور بیاید ،گفت :فناوری تولید ثروت میکند.
رقابت آینده دنیا در کشــورهای دانش بنیان است .بیشتر
کشورها روی این فناوریها کار میکنند چون فناوریهای
دانش بنیان همان جنگ آینده هستند.

معاون رییسجمهور :به دانشجو فقط یاد
میدهیم که با یک مدرک استخدام شود

در ادامه ســورنا ســتاری ،معاون علمی و فناوری رییس
جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه بزرگترین

مشکل کشــور فرهنگسازی است ،اظهار کرد :ما کشوری
هســتیم که عادت کردهایم با پــول مفت نفت کار کنیم؛
مدیرهایی که با این پول کار میکنند ،مردمی که با این پول
زندگی میکنند .خیلی از کشورها یک صخره در اقیانوس
هســتند اما سطح زندگی و رفاه مردم آنها باالتر از کشور
ماست .دولتهایی که احتیاجی به مردم ندارند و از مالیات
پــول در نمیآورند و مردمی که میخواهند که غول چراغ
جادو مشکالتشــان را حل کند! همچنین دانشــگاههایی
داریم که از بودجه دولت استفاده میکنند ،یاد نمیدهیم
دانشجوها روی پای خودشان بایستند ،کارآفرینی نداریم و
تنها یاد میدهیم با یک مدرک استخدام بشوند!
رییس بنیاد ملی نخبگان معتقد است :اقتصاد دانش بنیان
چیزی نیست به جز اعتماد به جوانان .اعتقاد به آنها نکته
مهمی برای فعالیتهای دانش بنیان است .همه شرکتهای
دانش بنیان با همین جوانها شکل گرفته و کار خودشان را
از مکانهای کوچک شروع کردهاند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به اینکه در
کشورهای نفتی توهم صنعت هم وجود دارد ،توضیح داد:
وقتی یک نفر پول دارد ،کارخانه سیمان میخرد ،ولی این
کار خرید فناوری نیســت!! فناوری خریدنی نیســت بلکه
درست کردنی است .باید آن را ساخت و به وجود آورد .پایه
این اقتصاد ریسک کردن است و باید به جوانها اعتماد کرد
چون این اقتصاد برای جوانهاست .یک فرد  ٤٠ساله اهل
این چنین ریسکهایی نیست و پایه زندگیاش شکل گرفته
است .باید قبول کنیم که بچههای ما با عروسکی که دولت
درست کرده بازی نمیکنند! باید با دید غیر نفتی کار کنیم،
در ستاد فرهنگسازی که به تازگی تشکیل شده ،امیدوار
هستیم کارهای تازهای رخ بدهد ،اما به این معنی نیست که
دولت واردکار شود .ما مرکزی هستیم که قدرت ریسک و
جرات و جسارت وارد شدن جوانان را به بازار میدهیم چون
خود دولت نباید وارد کار شود ،بلکه باید زمینهای را به وجود
آورد که جوانها بتوانند کار کنند.

رییس ســازمان ســینمایی :تاسف
میخورم که برخی از دانشجویان آیندهدار
در خارج از ایران هستند

حجتاله ایوبی ،رییس سازمان سینمایی نیز در این مراسم
حضور داشت و با ابراز نارضایتی از اینکه کشور اقتصاد رانتی
دارد ،گفت :حضور بخش خصوصی در فرهنگ اتفاق خیلی
خوبی است و امیدواریم این گروهها تکثیر شوند .از جایی که
ت آن است ،باید این بخش را
مشــکل فرهنگ ما زیر ساخ 
درست کنیم تا از اقتصاد رانتی رهایی پیدا کنیم .امروز در
کشور  ٣٥٠سینما بیشتر نداریم ،در حالیکه باید این تعداد
خیلی بیشتر از اینها باشد!
توگوها و سیاستهای دولت نشان میدهد
وی ادامه داد :گف 
که توجه به هنرمندان در حال بیشتر شدن است .توسعه را
انسانها میتوانند خلق کنند و ایران در این زمینه خیلی

میتواند موفق باشد .خیلی از کشورها هستند که حسرت
جوانهای توانمند ایرانی را میخورند .من تاسف میخورم
که بهترین دانشــجویان خودم که به آنها امید داشتم و
میدانستم آیندهای دارند ،امروز خارج از ایران هستند .این
ضربه بزرگی به کشور است که فرار مغزها اتفاق میافتد.
معاون وزیر ارشاد با بیان اینکه باید ریسک سرمایهگذاری
در عرصههــای هنری که تولید و آفرینــش وجود دارد را
به حداقل رســاند ،توضیح میدهــد :امیدواریم با کمک
هنرمندان و نگاههای بلندنظرانه این ریسک را کم کنیم .راه
کاهش این ریسک هم اعتماد به هنرمندان و جوانان است
که تا حدودی در حال اتفاق افتادن اســت و شــکلگیری
شرکتهای دانش بنیان میتواند به این موضوع کمک کند
و نتیجهبخش باشد.
رییس سازمان ســینمایی همچنین زبان سینما را بسیار
قدرتمند توصیف کرد و گفت :میتــوان از این زبان برای
آشــنایی مردم با خالقیتها اســتفاده کرد و اگر سینما با
فعالیتهای صنعتی و فناوری آشنا شود ،حتما اتفاقهای
خوبی را در این زمینه میبینیم.
ایوبی در پایان دست مریزادی به برگزارکنندههای جشنواره
گفت و اظهار کرد :ممکن است برخی بگویند ما در تهران
دچار جشنوارهزدگی شدهایم ،اما این سخن را قبول ندارم
و فکر میکنم ظرفیتهای زیادی بــرای ارائه داریم .البته
ممکن است تجمع جشنوارهها در تهران زیاد باشد ،اما اگر
بتوانیم برخی از این جشنوارههای موضوعی را به شهرهای
دیگر ببریم ،مطمئنا استقبال از آنها بیشتر و بهتر میشود.

قائممقام ســیما :مــردم باید از حجم
فعالیتهای علمی و فناوری باخبر شوند

رضا پورحسین قائم مقام سابق معاونت سیما نیز در بخشی
از این مراسم ،با اشاره به اینکه در سه دهه گذشته به موازات
رشــد علم و فناوری در کشور سینمای داستانی و مستند
علمی و فناوری رشــد نکرده اســت ،تاکید کرد :برگزاری
جشنواره فیلم عکس صنعتی و فناوری میتواند باعث دیده
شــدن این حوزه شود و میتوانیم با اســتفاده از این ابزار
حرکتهای علمی و فناوری را منعکس کنیم.
وی در ادامــه ســخنانش کوتاهش ،به پوشــش ضعیف
فعالیتهای علمی و صنعتی کشــور اشــاره کرد و گفت:
آنقدر که همه روزنامههــا صفحه حوادث دارند ،حرکتها
و فعالیتهای علمی و صنعتی پژوهشکدهها پوشش داده
نمیشود .مردم از حجم کارهایی که در این حوزهها انجام
میشود باخبر نیستند .فکر میکنم نبود نشاط در جامعه
به دلیل نبود نشــاط علمی در کشور است و فکر میکنم
اگر وزارت صنایع ،معاونت علمی و رسانه ملی ،هنرمندان
این حوزه را بیشــتر جدی بگیرند ،کارها و آثار موفقتری
را میبینیم.

اسکویی :جای حمایت از ذهن خالق و

هنرمند خالی است

در بخش پایانی این مراســم ،مهرداد اسکویی که یکی از
اعضای هیات داوران بخش فیلم جشنواره بود ،گفت :برای
اینکه احســاس غرور ملی و عزت نفس و افتخار کنیم که
ایرانی هســتیم ،نیاز به فناوری و صنعــت داریم .در این
جشنواره فیلمهای خوبی در این رابطه وجود داشت و تاثیر
و ارتباط صحیحی را هم با آنها برقرار کردیم
وی در عین حال ،حمایت از مستندسازان را کافی ندانست
و یادآور شد :چیزی که به نظرم جایش خالی است حمایت
از ذهن خالق و ارتباط میــان روابط عمومیها ،مدیران و
هنرمندان اســت .اگر این ارتباط درست ،سالم و بر اساس
شایستهساالری باشد ،هر روز بیشتر احساس غرور میکنیم.
این مستندساز بینالمللی با تاکید بر اینکه چرخهای صنعت
به ذهنهای خالق ســینماگران نیاز دارد گفت :ذهنهای
خالق سینماگران میتوانند پرچمدار این حوزه باشند .به
یاد داشته باشیم با اینکه ما در فناوری رشد خوبی داشتیم،
اما اثرهای کمی را میتوانیم در این حوزه ببینیم .باید نشان
دهیم که چه فیلمســازهایی در کشــور داریم و آنها چه
تالشهایی میتوانند انجام دهند.

جای حمایت از
ذهنهای خالق
و ارتباط میان
روابط عمومیها،
مدیران و
هنرمندانخالی
است .اگر این
ارتباط درست،
سالم و بر اساس
شایستهساالری
باشد ،هر روز
بیشتراحساس
غرور میکنیم

یک بزرگداشت و یک تقدیر

همچنین در این مراسم بزرگداشت کامران شیردل با حضور
یکی از شاگردان وی برگزار شد.
همچنین در بخش نکوداشت زندهیاد محمدرضا مقدسیان،
زهرا گرامی همســر وی روی سن حاضر شد و با بغض از
دستاندرکاران جشنواره و مهمانان حاضر تشکر کرد.
تندیسها و هدایای بزرگداشــت کامران شــیردل توسط
علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی ،ســورنا
ستاری معاون رییس جمهور ،مهدی فیض معاون فرهنگی
جهاد دانشگاهی ،مسعود نجفی دبیر جشنواره اهدا شد.
همچنین تقدیر از همسر زندهیاد محمدرضا مقدسیان ،با
حضور حجت اله ایوبی رییس ســازمان سینمایی ،علیرضا
رضاداد مشاور ارشد رییس سازمان سینمایی ،بهزاد رشیدی
رییس جهاد دانشــگاهی هنر و ...انجام شــد و مورد توجه
حاضران قرار گرفت.
عالوه بر مدیران و مســئوالنی که پشــت تریبون رفتند،
بهزاد رشیدی رییس جهاد دانشگاهی هنر ،علیرضا تابش
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی ،علیرضا رضاداد دبیر سابق
جشنواره فیلم فجر و مشاور ارشد سازمان سینمایی ،مهدی
فیض معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ،پرویز کرمی مشاور
معاون علمی و فناوری رییسجمهوری ،ســونیا پوریامین
مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،حمید فرخنژاد ،بهرام
عظیمی ،کیوان کثیریان ،مســعود زنده روح ،محمدصادق
حاجیتــاروردی مدیرکل دفتر امور فناوری اســتانهای
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،بابک برزویه،
الهــام زایجانی معاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی هنر و...
حضور داشتند.
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جشنواره فیلم وعکس فناوری و صنعتی زیرذرهبین
پس از پایان سومین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا) ،دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور و
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،میزبان داوران بخشهای مختلف جشنواره شد تا عالوه بر تقدیر از آنان ،پرونده برگزاری دوره
چهارم را باز کند.

طیبی :با ســینما میتــوان به
سیاستمداران تلنگر زد

علی طیبی ،رئیس جهاد دانشگاهی کشور و
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی :هنر و هنرمند
باید به کمک صنعت و فناوری کشــور بیاید .اقتصاد
ما اقتصاد دانش بنیان متکی بر تولید ملی نیست و
صنایع ما متاسفانه رقابتی نیستند .بر اساس تجربهای
که در جهاد داریــم ،میتوانیم بگوییم اراده مدیران
برای پیشرفت کشــور ضعیف است و خیلی چیزها
سیاسی شده است .مســائل حاشیهای در متن قرار
گرفتهاند و موضوعاتی که برای پیشرفت مهم هستند
به حاشیه میروند .هنر سینما در ترویج این موضوع و
فرهنگسازی در مورد آن بسیار میتواند نقش داشته
باشد و بحث ما تلنگری به سیاستمداران و مدیران و
به نوعی جلب توجه ایشان است.
ما فرصت کمی داریم؛ دنیا با سرعت زیادی در جهت
اقتصاد دانشبنیان حرکت میکند و فناوری در حدی
رشد کرده که بعضی منابع مانند نفت که زمانی ارزش
اســتراتژیک داشــتند ،دیگر ارزش خود را از دست
میدهند و اگر ما در این زمینه تالش نکنیم ،حتما
جا میمانیم.

منتظری :جشنواره فیلم صنعتی
کاری خالقان ه است

علی منتظری ،رئیس شورای سیاستگذاری
جشنواره :طبیعی اســت که برگــزاری برنامههای
فرهنگــی در دورههــای ابتدایی و در شــروع کار
کاستیهایی داشته باشد .جشــنواره فیلم و عکس
فناوری و صنعتی هم با این شرایط روبرو بوده است
و روز اول که خودم درباره آن شــنیدم ،نمیدانستم
جشنواره فیلم صنعتی شامل چه فیلمهایی میشود،
اما وقتی همراه شــدم و ایدهها را دیدم ،دانستم که
اعضای دبیرخانه جشنواره خالقیت دارند و میخواهند
به نتیج ه برسند .این جشنواره کار خالقانهای است که
میتوان از آن در سالهای بعدی نتیجههای بهتر و
بیشتری را به دست آورد.

فرخنژاد :جشنواره فیلم صنعتی پل
میان صنعت و رسانه

حمید فرخنژاد ،بازیگر ســینما و داور بخش
فیلم :برگزاری این جشــنواره اتفاق بزرگی اســت.
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رسانه قدرت زیادی دارد و میتواند به کمک صنعت
بیاید .چون صنعت هر مقدار هم قدرت داشته باشد،
علم ارائه خودش را ندارد و این جشنواره میتواند پل
ارتباطی میان این بخشها باشد.

عادل :فرهنگ خودش صنعت است

شهابالدین عادل ،داور بخش عکس :فرهنگ
خودش صنعت است و متاســفانه استنباطی که از
علم و فناوری در فرهنگ وجود دارد ،چندان صحیح
نیست .البته مشــکلی که در این زمینه در بین آثار
ارســالی وجود داشت ،متقاضیان هرچیزی را علم و
فناوری پنداشته بودند .تعریف درستی از این موضوع
نیست.

عظیمی :آثار جشنواره باید دیده
شوند

بهرام عظیمی ،کارگردان ،انیماتور و داور بخش
فیلم :من در جشنوارههای مختلف داخلی و خارجی
داوری را تجربــه کــردهام .از میان جشــنوارههای
زیادی که برگزار میشــود ،فقط تعداد کمی از آنها
استانداردهای الزم را دارند .ما گاهی یادمان میرود
جشــنوارهها برای مردم اســت .باید روی خروجی
جشنوارهها برنامهریزی صحیحی کرد تا این آثار دیده
شوند و کارکردهای آن در جامعه دیده شود.

باکیده :ایجاد رابطه میان سینما،
صنعت و دانشگاه

ناصر باکیــده دبیــر دوره دوم و عضو هیات
انتخاب جشنواره :موفقیت جشنواره سوم نتیجه
اعتماد به نیروهای جوان است .فضایی که جشنواره
فیلمهای صنعتی و فناوری در مطبوعات و رسانهها به
وجود آورد ،کامال نشان میداد که به دنبال برقراری
رابطه میان سینما ،صنعت و دانشگاهیان است و به
خوبی به این مهم دست یافت.

پوریامین :نبــود دید صنعتی در
فیلمها

سونیا پوریامین ،مشــاور وزیر صنعت و داور
بخش فیلــم :فیلمهایی که تعریــف صحیحی از
صنعتی بودن داشته باشند ،کمتر در میان آثار رسیده
دیده میشــد و بیشتر آنها به آیتمهای تبلیغاتی و

نگاههای تبلیغاتی محدود میشــدند .فکر میکنم
باید از همین حاال بسترسازیهایی را برای جشنواره
سال آینده فراهم کنیم و حتی به فکر پخش آثار در
تلویزیونباشیم.

زندهروح :برداشت اشتباه از عکس
صنعتی

مسعود زندهروح ،استاد دانشگاه و داور بخش
عکس :در جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی
اتفاق خوبی افتاد امــا تعریفی که از عکس صنعتی
در ذهن عکاســان وجود دارد ،درســت نیست .باید
همانطور که برنامهریزیهایی برای ارتقای ســطح
کیفی جشــنواره انجام میدهیم ،نوع نگاه به عکس
صنعتی را هم تغییر دهیم و آموزشهای صحیحی
هم در این زمینه داشته باشیم.

اسکویی :توجه به بخش بینالملل

مهرداد اسکویی ،مستندساز بینالمللی و داور
بخش فیلم :بخش مهمــی از کارهای صنعتی به
ایجــاد محتوا بر میگردد .برای مثــال پدیده رویان
و شبیهســازی را در هنر چطور به تصویر کشیدیم؟
چقدر توانســتیم کار پژوهشگران ایرانی را به تصویر
بکشیم؟ در فیلمسازی دو خط اطالعرسان و عاطفی
وجود دارد که خط عاطفی باید بیننده را درگیر کنند.
به جز بخش ملی ،باید بخش بینالمللی جشنواره را
هم در نظر داشته باشیم .کدام تلویزیون دنیاست که
فیلمی از دستاوردهای ایرانی را نمایش دهد؟ شاید
فیلمهای اجتماعی و پرتره در تلویزیونهای خارجی
حضور داشــته باشــند ،اما جای خالی فیلمهایی از
جنس پیشرفت احساس میشود.
در این نشست ،علی متقیان ،سعید پورعلی،
مهدی فیض و پرویز کرمــی از دیگر اعضای
شــورای سیاستگذاری جشــنواره ،مهدی
خالدی کاظمی ،حسین ربانی و الهام زایجانی
از اعضای شورای راهبردی و مسعود سفالیی
و محمود کریمی از اعضــای هیات انتخاب،
داریوش محمدخانــی از اعضای هیات داوران
عکس ،مســعود نجفی دبیر جشنواره و بهزاد
رشیدی رئیس جشــنواره نیز حضور داشتند
و در ســخنان کوتاهی نظرات خود را درباره
برگزاری دوره آتی بیان کردند.

دبیر جشنواره:

ارتبــاط صنعت ،فناوری و
ســینما به جز همکاری با
دانشجویانمیسرنیست
مسعود نجفی دبیر جوان سومین و چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری
و صنعتی است که یکی از اعضای باسابقه جهاد دانشگاهی محسوب میشود.
شــناخت او از سینما و همچنین ساخت چندین فیلم مستند ،سبب شد که
جهاد دانشگاهی دبیری این رویداد سینمایی را از دوره سوم به او بسپارد تا
با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت مقدمات پیوند گسســته شــده
صنعت ،فناوری و سینما را فراهم کند.
آقای نجفی! اغلب کارشناســان سینمایی بر این باورند که مستندهای صنعتی و
فناورانه اهمیت زیادی در ســه حوزه ســینما ،صنعت و فناوری دارند .این آثار هم
میتوانند چرخ اقتصاد ســینما را به حرکت در آورند و هم موجب معرفی بنگاههای
صنعتی و فناوری در ابعاد ملی و بینالمللی شوند .در عین حال ،سالهاست که این گونه
به حاشیه رانده شده است .جشنواره در واقع قرار است این به حاشیه رانده شدگی را
جبران کند؟
ما معتقدیم که جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی مناسبترین عرصه برای ارزیابی یکی
از تاثیرگذارترین گروه آثار سینمایی است که در سالهای گذشته به دالیل مختلف مورد غفلت
قرار گرفته اســت .به هرحال ما اکنون در شــرایطی هستیم که حوزه صنعت ،فناوری و سینما
خیلی ارتباط درســتی با یکدیگر ندارند .بنگاههای صنعتی و فناوری که کار اقتصادی میکنند،
متوجه قدرت رسانهای سینما نیستند و از سوی دیگر نیز فیلمسازان نتوانستهاند نظر مدیران را
به این حوزه جلب کنند .این در حالی است که در سالهای دور توجه ویژهای به مستند صنعتی
وجود داشته است و اساتیدی مانند کامران شیردل ،اکبر عالمی و زندهیاد محمدرضا مقدسیان
فعالیتهای جدیای در این حوزه داشتهاند اما به هرصورت افزایش تعداد بنگاهها با باعث بازتر
شدن نگاه مدیران به رسانهای مانند سینما نشده است .البته در این میان ،بعضی از دفاتر تبلیغاتی
و ...نیز تولید فیلم صنعتی و فناورانه را تا حد کلیپ تنزل داده و صدا و سیما نیز با سیاستهای
خود ،فیلم تبلیغاتی را جایگزین فیلم صنعتی کرده است.
اما با این حال ،باز هم تعداد آثاری که در بخشهای صنعتی و فناوری کشور تولید
میشود ،زیاد است.
بله دقیقا .در دوره سوم جشنواره 409 ،فیلم و  3000فریم عکس به دبیرخانه رسید که این تعداد
برای یک جشنواره تخصصی موضوعی ،تعداد بسیار قابل توجهی است .ضمن آنکه فکر میکنم اگر
چند دوره از برگزاری جشنواره بگذرد ،این تعداد حداقل دوبرابر شود چراکه در حال حاضر بخشی
از صنایع و بنگاههای فناوری بزرگ هنوز متوجه اهمیت موضوع نیستند و انقدر درگیر مناسبات
کاری خود هستند که آثار متعددشان را به جشنواره ارسال نمیکنند و یا حتی فراموش میکنند
که فرم جشنواره را پرکنند.
یکی از شــاخصههای مهم دوره سوم جشنواره ،استفاده از افراد شناخته شده در
هیاتهــای داوران بخش عکس و فیلم بود که طبیعتا کیفیت ارزیابی آثار را افزایش
میدهد .فکر میکنید استفاده از این افراد میتواند در ترغیب مستندسازان از یک سو
و مدیران بنگاهها از سوی دیگر برای افزایش کیفیت آثار موثر باشد؟
ببینید! همانطور که تاکید کردم ،هدف ما در جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی ایجاد ارتباط
بین صنعت ،فناوری و سینماست که از این رهگذر ،طبیعتا به دنبال ارائه توانمندیهای کشور در
بخشهای صنعتی و فناوری هستیم .وقتی از این توانمندیها صحبت میکنیم ،میدانیم که با
گستردگی زیادی روبرو هستیم و طبیعتا تولیدات زیادی در این حوزهها داریم.
وقتی این حجم از تولیدات در بخش تخصص صنعت و فناوری وجود دارد ،ما نیز تصمیم گرفتیم
که از سینماگران برجسته برای بخش فیلم و از اساتید شناخته شده برای بخش عکس دعوت به
عمل آوریم تا بتوانیم اولین استارت ترمیم ارتباط این دو حوزه را با قدرت بزنیم.
در دوره سوم ،هیات داوران پس از ارزیابی فیلمها راضی بودند .در واقع کیفیت بخشی از فیلمها
به شکلی بود که دکتر پورحسین به عنوان یکی از اعضای هیات داوران ،پیشنهاد پخش آنها را

اگر میخواهیم
در بلندمدت
ارتباط صنعت،
فناوری و
سینما را ترمیم
کنیم ،راهی
جز همکاری با
دانشجویانی
که به زودی
وارد بازار کار
خواهند شد،
نداریم

از تلویزیون دادند.
داوران با چه معیاری فیلمها را بررسی کردند؟
معیار ما این است که فیلمها صنعتی باشد و یا به بحث فناوری بپردازد .این جشنواره از معدود
جشنوارههای موضوعی است که موضوع آن مشخص است و تولیدات وسیع در سطح کشور دارد،
اما این آثار پیش از برگزاری جشنواره صنعتی در جایگاهی درست مورد ارزیابی قرار نمیگرفتند.
جشنوارههای حقیقت و فیلم کوتاه فضای کافی برای این فیلمها نداشتند ،در این شرایط است که
جشنواره فیلمهای صنعتی موقعیتی مناسب برای ارزیابی این فیلمها محسوب میشود.
یکی از نکات مهم برگزاری جشــنواره فیلم و عکس فنــاوری و صنعتی ،بخش
دانشجویی در حاشیه جشنواره اســت که عالوه بر دریافت روتین آثار دانشجویان،
برنامههای تخصصی ویژهای را هم برای آنها درنظر گرفته است .آیا میتوان برگزاری
کارگاههای تخصصی و تورهای میدانی را ویژگی اصلی جشــنواره فناوری و صنعتی
دانست؟
از آنجایی که متولی اصلی این جشنواره جهاد دانشگاهی است ،به این نتیجه رسیدیم که باید
برنامهی ویژهای را برای دانشجویان در نظر بگیریم ،چراکه معتقدیم اگر میخواهیم در بلندمدت
ارتباط صنعت ،فناوری و سینما را ترمیم کنیم ،راهی جز همکاری با دانشجویانی که به زودی وارد
بازار کار خواهند شد ،نداریم.
بر این اساس ،در ابتدا بخش مستقلی برای آثار دانشجویان در حال تحصیل در نظر بگیریم که آثار
آنها عالوه بر شرکت در بخشهای اصلی جداگانه نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.
عالوه بر این ،سعی کردیم مانند بسیاری از جشنوارهها ،تنها به دریافت آثار و جایزه دادن بسنده
ش جنبی جشنواره ،برگزاری کارگاههای تخصصی
نکنیم .به همین دلیل از دوره ســوم و در بخ 
و تورهای میدانی عکاسی و فیلمسازی از مراکز و بنگاههای صنعتی و فناوری را در اولویت قرار
دادیم .در دوره سوم ،سه کارگاه و یک نشست تخصصی در ایام جشنواره برگزار شد و دانشجویان
عکاسی نیز در تور میدانی پارک فناوری پردیس شرکت کنند.
این رویکرد در دوره چهارم کامال تقویت شــد و پیش از برگزاری جشنواره ،سه کارگاه تخصصی
در دانشــگاههای صنعتی شریف ،علم و صنعت و هنر برگزار شد که مخاطبان زیادی داشت .در
دو کارگاه دانشــگاههای صنعتی شریف و علم و صنعت که بخشی از دانشجویان آنها در آینده
جزو مدیران صنایع ،بنگاههای فناوری و مدیران کشور خواهند بود ،امیرشهاب رضویان و داریوش
معیریان عالوه بر آموزش فیلمسازی آسان با تلفن همراه ،تالش کردند که اهمیت ایجاد پیوند بین
صنعت ،فناوری و سینما را تبیین کنند .در دانشگاه هنر نیز داریوش کیانی که از اساتید عکاسی
صنعتی است ،دانشجویان عکاسی این دانشگاه را با عکاسی صنعتی و تبلیغاتی آشنا کرد و نکات
فنی خوبی را برای آنها تشریح کرد .عالوه بر این ،دو تور عکاسی از مجموعه صنعتی بهداشتی
پاکسان و شهرک صنعتی عباسآباد (کارخانههای پوشاک جامینه ،شیرآالت راسان و کارخانه
تولید ماشــینآالت مواد غذایی) نیز با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد که
با استقبال خارج از تصور ما روبرو شدند.
ما فکر میکنیم که این بخش جنبی که اتفاقا ویژگی اصلی جشنواره است ،در دراز مدت تاثیر
بسیار قابل توجهی دارد .در واقع انتظار نداریم که در طول یک یا دو دوره نتیجه خیلی بزرگی از
این برنامهها بگیریم اما در عوض ،جمعی از دانشجویان فعال در حوزه صنعت ،فناوری و هنر در
آینده وارد بازار کار میشوند که اهمیت همکاری متقابل این حوزهها را به خوبی درک میکنند.
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چشمانداز جشنواره
فناوری و صنعتی از
نگاه معاون فرهنگی
جهاد دانشگاهی
ســعید پورعلــی ،معــاون فرهنگــی جهــاد
دانشــگاهی که ســوابق متعــدد و طوالنی در
حــوزه مدیریت فرهنگــی و هنــری دارد ،به
عنوان یکی از اعضای شورای سیاستگذاری
جشــنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی در
دوره ســوم و چهارم در کنار برگزارکنندگان
بوده است .پورعلی در یادداشت شفاهی خود
با تاکید بر اینکه این رویداد ســینمایی باید
جایــگاه ویژه خود را بین صنایــع و بنگاههای
فنــاوری پیدا کنــد ،از چشــمانداز برگزاری
جشــنواره فیلــم و عکس فنــاوری و صنعتی
گفت.
جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی در مدت کمی
کــه از عمرش میگذرد ،جای خود را به خوبی در بین
جشنوارههای سینمایی باز کرده است.
ســینما یکی از موثرترین روشهای فرهنگسازی در
حوزه صنعت و تولید اســت که با توجه به گستردگی
روزافزون سینما و صنعت در کشور ،این دو نمیتوانند
از یکدیگر کنارهگیری کنند .چه بسا امروز در کشورهای
پیشرفته ،فرهنگ به عنوان یکی از محورهای صنعت و
اقتصاد جای خود را باز کرده است.
در عین حال ،متاســفانه با توجه به ســاختار دولتی
فرهنگ و هنر در کشــور ما ،اینگونه پذیرفته شده که
فرهنگ مقولهای هزینهبر اســت کــه منابع درآمدی
نامشخصی دارد .به نظر میرسد که همگامی فرهنگ،
اقتصاد و صنعت بتواند عالوه بر تاثیرات شــگرفت بر
حوزه اقتصاد و صنعت ،فرهنگ را نیز به سمت اصالح
ساختارهای هزینهکرد سوق دهد.
در این میان ،معتقدم برگزاری جشنواره فیل م و عکس
فناوری و صنعتی پــل ارتباطی خوبی بین فرهنگ و
صنعت است .این جشنواره از معدود رویدادهایی است
که بین حوزههای فرهنگ و صنعت ارتباط برقرار کرده
است .در واقع میتوان گفت که جشنواره فیلم و عکس
فناوری و صنعتی مسئولیت این ارتباط تنگاتنگ را در
دســت گرفته و توانسته است مخصوصا در دوره سوم،
ارتباط مناسبی بین دو حوزه برقرار کند.
اکنون ارائه مناسب روایتهای صنعتی و علمی به یکی
از فعالیتهای کشورها تبدیل شده است .ایران در حوزه
صنعت و علم پیشرفتهای قابل توجهی داشته است
و به تدوین و ارائــه این روایت نیازی مبرم دارد .ایجاد
روایت صنعتی و علمی نیازمند ایجاد زیرســاختهای
مناسب است که قطعا کمک گرفتن از حوزه فرهنگ و
هنر یکی از اصلیترین آنهاست .هر چقدر این روایت از
انسجام بیشتری برخوردار باشد ناچاریم رویکرد کیفی
را مدنظر قرار دهیم.
امیدوارم در دوره چهارم جشنواره فیلم و عکس فناوری
و صنعتی ،با استفاده از ظرفیتهای سینما و باال بردن
ذائقه ســفارشدهندگان آثار صنعتــی و فناورانه ،این
رویداد هرچه بیشتر به سمت پیدا کردن جایگاه اصلی
خود قدم بردارد.
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پرویز کرمی؛ مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

علم و فناوری باید تبدیل به یک گفتمان عمومی
در کشور شود
ستاد برگزاری جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی در دو دوره گذشته ،بخشی از تمرکز خود را بر برگزاری
کارگاههای تئوریک و تورهای عملی گذاشته است .این کارگاهها و تورها در دو بخش فیلم و عکس دستهبندی شده
و هر یک در مجتمعها و شهرکهای صنعتی برگزار شدند.
پرویز کرمی ،مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و عضوی از شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم و عکس
فناوری و صنعتی است که در دو دوره گذشته در کنار برگزارکنندگان بوده است .او همچنین به عنوان عضوی از
هیات داوران بخش فیلم دوره سوم جشنواره ،آثار این جشنواره را بررسی کرده است.
آقای کرمی! شما به عنوان داور جشنواره ،آثار رسیده را مشاهده
کردید .به عنوان کسی که جایگاه حقوقی موثری در معاونت علمی
ریاســت جمهوری دارید ،فکر میکنید چگونــه میتوان صنعت و
فناوری را از دریچه سینما به نمایش گذاشت؟
باید توجه جامعــه و عموم فعاالن حوزه صنعت و اقتصاد را به اهمیت علم و
فناوری در پیشــرفت کشور جلب کنیم .برای این هدف میتوان از زبان هنر
برای معرفی بهتر ،بیشتر و ماناتر دستاوردها بهره بگیریم.
باید به یاد داشته باشــیم تا زمانی که موضوع علم و فناوری در جامعه ایران
تبدیل به گفتمان عمومی نشده باشد ،نمیتوانیم امیدوارم باشیم که صنعت و
نوآوری به امری همهگیر و موثر در توسعه کشور تبدیل شود .برای تحقق این
موضوع ،باید به سمت فناوری و نوآوری در همه عرصهها از جمله سینما که
خود یک صنعت است ،پیش برویم.
به عنوان عضوی از شورای سیاستگذاری جشنواره ،فکر میکنید
این جشنواره چگونه میتواند خالء موجود را پر کند؟
جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی سیری رو به رشد را در طول سالهای
برگزاری خود طی کرده اســت .جشنواره ابتدا در مسیر شناسایی ،معرفی و
مطرح کردن ارتباط بین صنعت ،علم و دانشگاه گام برداشت و در ادامه ،از دو

سال گذشته تاکنون موضوع علم ،فناوری و نوآوری را محور کار خود قرار داده
اســت .این روند از آن جهت اهمیت دارد که اساسا باید در ادامه مسیر قبلی
قرار میگرفت و در نهایت به توجه بیشتر به فناوری که در صنعت اولویت دارد
و یک الزام اســت ،اضافه میشد .به نظر میرسد در دورههای قبلی جشنواره،
موضوع فناوری مغفول مانده بود اما اکنون نگاه این رویداد به نوآوری و فناوری
در جامعه علمی و صنعتی ایران معطوف شده و این تغییر مهمی است.
به نظر میرسد که با توجه به گفتههای شما ،پاسخ به این پرسش
مهم باشد که کدامیک از این دو رویکرد در جشنواره اهمیت بیشتری
دارد -1 :رویکرد عمومــی و معرفی صنعت به مردم و یا  -2رویکرد
تخصصی و فیلمسازی صنعتی و ایجاد ارتباط میان صنعت ،نوآوری
و سینما؟
به نظرم میتوان به هر دو جنبه توامان توجه داشت .فیلمسازان و عکاسان ما
باید با فضای فناوری و نوآوری از دریچهای دیگر آشنا شوند تا بتوانند آن را به
جامعه معرفی کنند .فناوری ،نوآوری و صنعت هم متقابال باید در حوزه تصویر
نفوذ پیدا کند و بازنمایی شود .از طریق این خدمات متقابل است که نوآوری و
فناوری باید خود را به درستی در زمینه فیلمسازی عرضه کند و سینما نیز از
سوژههای صنعتی و فناورانه بهره بگیرد.

با زیروبمهای عکاسی از محیطهای
صنعتی آشنا شوید

ستاد برگزاری جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی در دو دوره گذشته ،بخشی از تمرکز خود را بر برگزاری
کارگاههای تئوریک و تورهای عملی گذاشته است .این کارگاهها و تورها در دو بخش فیلم و عکس دستهبندی شده
و هر یک در مجتمعها و شهرکهای صنعتی برگزار شدند.
در دوره سوم ،تور عکاسی شهرک فناوری پردیس که با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد با
استقبال قابل توجه عکاسان و دانشجویان عکاسی روبرو شد .به دنبال این استقبال ،یک کارگاه تخصصی عکاسی
صنعتی با تدریس داریوش کیانی ،از اساتید برجسته حوزه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی در دانشگاه هنر تهران برگزار
و به دنبال آن ،دو تور عکاسی نیز در مجموعه صنعتی بهداشتی پاکسان و شهرک صنعتی عباس آباد برگزار شد که
هر یک با استقبال قابل توجهی روبرو شدند.

یکی از کارگاههایی که در روزهای پیش از آغاز
چهارمین جشــنواره فیلم و عکــس فناوری و
صنعتی برگزار شد ،کارگاه «عکاسی از فعالیتها
و فضاهای صنعتی» با حضور داریوش کیانی بود
که در دانشــگاه هنر برگزار شد .در این کارگاه
عالوه بر دانشــجویان رشــته عکاســی ،برخی
اساتید این حوزه هم حضور داشتند .کیانی در
بخش ابتدایی کارگاه ضمن معرفی تجهیزات و
ابزار ویژهی عکاســی صنعتی و نکات مهم برای
امنیت و ســهولت در جابهجایی این تجهیزات،
تأکید کرد که برای حضور در فضاهای صنعتی
و عکاسی از آنها باید فضایشان را شناخت.

هدف از عکاسی را
مشخص کنید

یکی از مهمترین مســائل پیش از آغاز کار این
اســت که اهدافمــان از عکاســی را بدانیم تا

نتیجهای مطلوب بدست بیاوریم .برای شناخت
محیط عکاسی بهتر اســت پیش از شروع کار،
به همراه کارشناســی که محیــط را به خوبی
میشناســد ،از بخشهای مختلف بازدید کنید
تا دید آگاهانهای نســبت به فضــا و کاری که
میخواهید انجام دهید بدست آورید .با بررسی
محیط میتوان به جذابیتهای بصری فضا برای
مخاطب هدف دست پیدا کرد.

ایمنی را فراموش
نکنید

محیطهای صنعتی معمــوالً فضاهای پرخطری
هســتند .کســانیکه در یک کارخانه یا محیط
صنعتی کار میکنند ،فضا را به خوبی میشناسند
و این عکاس اســت که روال عــادی کار را بهم
میریزد و به همین دلیل خطر هم او را بیشــتر
تهدید میکند.

عکاســی در محیطهــای صنعتی دشــوارتر از
عکاسی در استودیو است .در محیطهای صنعتی
هیچچیزی سر جای خودش نیست و این عکاس
اســت که باید فضا و زاویه مناســب را در برقرای
تعامل صحیح با افراد و شرایط پیدا کند.

با کارفرما تعامل کنید

بخش مهمی از کار عکاســی صنعتی در ارتباط
با مدیران و کارفرماست .ارتباط خوب با کارفرما
و فهمیدن این موضوع که در عکاسی به دنبال
چه چیزی اســت ،مهمترین بخش کار است تا
عــکاس بتواند با در نظر گرفتن اهداف مدیر در
راستای سیاستی که او میخواهد ،حرکت کند.
نباید فراموش کرد این انسان است که تکنولوژی
و صنعت را به وجود آورده و با اندیشــه او بوده
که دســتگاههای مختلف ساخته شــدهاند ،به
همین دلیل حضور انسانها در عکسها از نظر
محتوایی خیلی مهم است.

پاکسان مقصد اولین تور
عکاسی صنعتی و فناورانه
نخستین تور میدانی عکاسی چهارمین جشنواره
فیلــم و عکس فنــاوری و صنعتــی در مجموعه
کارخانههای پاکسان برگزار شد.
در ایــن تور ،بیش از  20نفر از عکاســان صنعتی
حضور داشتند و ضمن بازدید از مجموعه صنعتی
پاکســان ،عکسهای صنعتی و تبلیغاتی خود را
ثبت کردند .شرکتکنندگان در این تور را عکاسان
صنعتی حرفهای تشــکیل میدادنــد .همچنین
تعدادی از برگزیدگان دوره گذشــته جشنواره نیز
در این تور عکاسی حضور داشتند.
مجموعه کارخانههای پاکســان از جمله بزرگترین
مجموعههای تولید محصوالت بهداشتی ایرانی است.

بازشدن درهای شهرک
صنعتی عباسآباد برای
عکاسانصنعتی
تور عکاسی دیگر جشــنواره فناوری و صنعتی در
شــهرک صنعتی عباسآباد و بــا همکاری وزارت
صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد.
این تور عکاسی و فیلمسازی ششم آذرماه برگزار
و به حاضــران اجازه حضور در شــهرک صنعتی
عباسآباد داده شــد تا از ســه مجموعه منتخب
کارخانه پوشــاک «جامینه» ،کارخانه شــیرآالت
«راســان» و کارخانه تولید ماشــینآالت صنایع
غذایی عکس و فیلم تهی ه کنند.
در تــور میدانی شــهرک عباسآبــاد 30 ،نفر از
عکاسان صنعتی و دانشجویان عکاسی و فیلمسازی
حضور داشتند.
عکسها و فیلمهای ساخته شده از شهرک صنعتی
عباسآبــاد در چهارمین جشــنواره فیلم و عکس
فناوری و صنعتی داوری خواهند شد .همچنین از
سوی شرکتهای صنعتی این مجموعه ،به برترین
آثار حاصل از این تور جوایزی اهدا خواهد شد.
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انسجام مستحکم صنعت و
سینما

ماهیــت ســینما براســاس ویژگیهــای هنری و
صنعتی بنا شــده و یکی از انواع شاخههای سینما،
نوع صنعتی آن اســت .همچنین ساخت فیلمهای
صنعتی ریشــه در فیلمهای مســتند دارد و اساسا
نمیتوانیم ســینمای صنعتی را با سینمای داستانی
که در ســینما میبینیم ،مقایسه کنیم .در حقیقت
فیلمهــای صنعتی ماهیت مجزایــی دارند که برای
شــناخت شــفافتر آنها باید نگاهی به سینمای
مستند بیندازیم.

تفاوت حقیقت و واقعیت
در سینمای مستند
«حقیقتنمایــی» و «واقعیتنمایی» در عنصر مهم
در ســینمای مستند و داستانی هستند .باید بدانیم
کــه حقیقت و واقعیت بــا یکدیگر تفــاوت دارند،
حقیقت همه آنچیزی اســت که از یک ماجرای در
شُ ُرف رخداد مطلع میشویم و واقعیت چیزی است
که با توجه به محدودیتهایی که وجود دارد از یک
موضوع در شُ ُرف وقوع باخبر میشویم.
وقتی فیلمســاز دوربینــش را روی یــک موضوع
یا شــخصیت قفل میکند و همه هــدف به تصویر
کشــیدن شــرایط اوســت ،پس کارگردان در بیان
واقعیــت تحریــف میکنــد .این همان ســینمای
واقعیتنماســت .اما وقتی زاویــه و موضع عادالنه
نســبت به همه موضوعات و رخدادهای مطرح شده
در فیلم وجود داشــته باشد ،با سینمای حقیقتنما
روبرو هستیم.

«حقیقتنمایی» یا
«واقعیتنمایی»؛کدامیک
برای مستند صنعتی
مناسب است؟

اولین گام برای فیلمسازی با موبایل مشخص شدن
موضع فیلمســاز است .فیلمســاز باید بداند که قرار
اســت فیلمی حقیقتنما و بدونواســطه بسازد یا
باواسطه و واقعیتنما .این مهمترین نکته در ابتدای
راه است.
بایــد توجه کرد کــه حقیقتنمایی ،شــکل ایدهآل
فیلمســازی صنعتی اســت .وقتی قرار باشد فیلمی
از خــط تولیــد محصوالت یــک کارخانه بســازید
ن را به جشــنوارهها و دیگر کشــورها
که بخواهند آ 
بفرســتند ،باید همهچیز حقیقت داشــته باشــد تا
قضاوت صحیحــی روی محصول اتفــاق بیفتد .در
ســاخت فیلمهای صنعتی در حوزههــای علمی و
گزارش
پژوهشی ،اکتشــافی ،تحقیقاتی ،آموزشی و
ِ
خبری از سینمای بدونواسطه استفاده میکنند ،به
این شکل با استفاده از لن ز عادی برای دوربین بدون
اغــراق ،افراط و تفریط فیلمبرداری کنند و همهچیز
را صادقانه به تصویر میکشند.
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کارگاه آرش معیریان در دانشگاه شریف:

فیلمبرداری با موبایل ظاهرا ساده است اما
پیچیدگی زیادی دارد!
آرش معیریان از جمله سینماگرانی است که عالوه بر فعالیت مستمر در حوزه کارگردانی و تدوین سینما و تلویزیون ،در
دانشگاه تهران نیز سینما تدریس میکند .او در کارگاه فیلمسازی آسان خود در دانشگاه صنعتی شریف که  10آبانماه
به همت چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی برگزار شد ،ضمن تشریح انواع نگاه به سوژه در فیلم مستند
و تاکید بر واقعیتنمایی در مستندهای صنعتی و فناورانه ،فیلمبرداری با موبایل را از جنب ه مختلف آن بررسی کرد.

فیلمبرداری با موبایل ظاهرا بسیار ساده است اما پیچیدگی زیادی دارد!
اســتفاده از موبایل برای فیلمسازی بسیار ساده است و حتی یک کودک هم
پــس کار کردن با آن برمیآید ،اما به دلیل همین ســادگی بیش از اندازه،
از
ِ
سختیها و پیچیدگیهایی هم دارد! زمانی در سینما فیلمساز برای فیلمبرداری
نماهای دور بهان ه داشت که به ابزاری برای باال بردن دوربین نیاز دارد .معموال

این کار هزینه زیادی داشت و میتوانستند اصال این کار را انجام ندهند ،اما حاال
تنها با یک موبایل میتوان از زاویههای مختلفی از یک سوژه فیلمبرداری کرد.
در اینجاست که خالقیت در سینما معنا پیدا میکند و یکی از عواملی که در
این خالقیت دست دارد ،دکوپاژ صحنه فیلمبرداری است.

منظور از دکوپاژ چیست؟
منظور از دکوپاژ این است که چطور از یک واقعه فیلمبرداری شود که بهترین
شــکل ممکن را داشته باشد .گاهی ممکن اســت واقعهای در حال رخ دادن
باشد و فیلمساز نتواند اعمال نظری در اتفاقها داشته باشد که در این صورت
باید بهترین نقطه برای فیلمبرداری را پیدا کند .گاهی هم شــرایط در اختیار
کارگردان است و میتواند جابهجاییهای مورد نظر را داشته باشد و به چیدمان
مورد دلخواه برسد.

در هر صورت فیلمبرداری از یک واقعه نیازمند دکوپاژ است.
اگر میخواهید فیلمی که میسازید یک راوی قابل اعتماد باشد ،باید لنز نرمال
داشته باشید .برای اینکه به لنز نرمال در دوربینهای موبایل دست پیدا کنید،
دوربین را به سمت سوژه نگهدارید ،به طوریکه یک چشم به سوژه داشته باشید
و چشم دیگر به صفحه گوشی .موبایل را تا جایی که دی ِد هر دو چشم به تصاویر
یکسانی از اتفاق برسد ،جابهجا کنید .این نقطه همان لنز نرمال است.

سه مشکل عمده فیلمبرداری باموبایل را بشناسید و حل کنید
از آنجا که دوربینهای موبایل با یک لنز فیلمبرداری میکنند ،ممکن است در
بعضی پالنها اشیا را دو بُعدی نشان دهند که برای برطرف کردن این ن ُقصان
بهتر است جای دوربین را در هنگام فیلمبرداری چندبار تغییر دهید.
یکی دیگر از مشــکالت اصلی دوربینهای موبایل ،ســطح باالی تحریف در
رنگها است .تحریف رنگی در این دوربینها به حدی است که از یک تصویر
میتوان هم سیاه و سفید و هم با بیشترین میزان رنگ آن را تولید کرد .برای
اینکه میزان این تحریف را به حداقل برســانید ،بهترین کار این است که یک
صفحه سفید را مقابل دوربین و در حالتی که نور به طور مستقیم به آن خورده،

بگیرید و پیش از شروع فیلمبرداری دوربین را با آن هماهنگ کنید.
عــاوه بر این ،کوچــک بودن قاب موبایل نیز یکی دیگــر از محدودیتهای
فیلمبرداری با تلفن همراه است .چشم ما میتواند محدوده وسیعی را در یک
لحظــه ببیند ،اما دوربین قاب کوچکــی دارد و دید ما را محدود میکند .در
فیلمبرداری بهتر است قابها در وهله اول سوژه یا سوژههای مهمتر را به تصویر
بکشند .همچنین در بسیاری موارد ،شات ابتدایی به عنوان شات معرف همه
فضا را از نمایی دورتر نشان دهند و سپس به جزئیات بپردازند.

امیرشهاب رضویان در کارگاه جشنواره فیلم صنعتی:

اگر حرفی برای گفتن دارید،
فیلمبسازید
امیرشهاب رضویان یکی از کارگردانان چهره سینمای ایران است که طی سالهای گذشته و در قالب موسسه
«هیالج فیلم» ،تدریس جمع زیادی از عالقمندان به سینما را برعهده داشته است .او برنده سیمرغ کارگردانی
بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر برای «مینای شهر خاموش» است.
رضویان در «کارگاه فیلمسازی آسان» که  18آبانماه در دانشگاه علم و صنعت که به همت چهارمین جشنواره فیلم
و عکس فناوری و صنعتی برگزار میشد ،درباره فیلمسازی با ابزار آسان امروزی سخن گفت.

تماشای فیلم در سینما مکاشفه است!

فیلم دیدن چیزی شــبیه به کشف کردن است ،اما کشف چیزی که پیش از
این کارگردان و نویسنده فیلمنامه آن را درک کردهاند؛ به همین دلیل باید به
نحوی فیلم بسازیم که بیننده درگیر مناسبات فیلم شود و به دنبال کشف برود.
اگر به آثار بزرگان ســینمای کالسیک و صامت جهان نگاه کنیم ،میبینیم
که همه آنها در نماهای باز و النگ شــات فیلمبرداری شدهاند .این سبک
فیلمبرداری از جایی تغییر کرد که در فیلم «ســرقت بزرگ قطار» از یک
مدیوم شات برای کسی که میخواست تیراندازی کند استفاده کردند .البته
همان موقع هم دســتاندرکاران فیلم چندان با ایــن کار موافق نبودند و
میگفتند مردم عادت دارند بازیگرهای فیلم را تمام قد ببینند ،اما کارگردان

میخواســت این اتفاق بیفتد و گفته بود اگر مردم دوســت نداشتند ،آن را
حذف میکنیم .بعد از اینکه فیلم در ســینما به نمایش درآمد ،مردم هم با
آن ارتباط خوبی برقرار کردند و میتوان گفت بعد از آن سینما معنای واقعی
خود را پیدا کرد.
در واقع تا قبل از این تجربه جدید ،ســینما مبتنی بر سیستمهای تئاتری
بود ،به این شــکل که آدمها در یک صحنه راه بروند و با زبان بدن و اشاره
منظور خودشان را برسانند ،اما از زمانی که دوربین نماهای بستهتر را گرفت
و توانســت جزئیات را ثبت کند ،خیلــی چیزها تغییر کرد و ماهیت اصلی
سینما هم شکل پیدا کرد.

نکات کلیدی رضویان برای فیلمسازی با موبایل

تغییر قابهای یک ســوژه در فیلم به جذابیت بصری آن کمک میکند و
تصویر را از یکنواخت و کلیشــهای بودن نجات میدهد ،اما در همین فضا
چند نکته مهم دیگر هم وجود دارد که رعایت کردن آنها جذابیت بصری
اثر را بیشتر میکند.
اگر از دوربین ،خطی فرضی تا ســوژه را در نظــر بگیریم و نام آن را محور
دوربین بگذاریم ،بعد از اینکه نمای النگ شات را گرفتیم؛ برای قاب مدیوم
شات وقتی روی محور به ســوژه نزدیک شدیم ،بهتر است که برای زیباتر
شدن تصویر ،زاویه را نیز تغییر دهیم .سپس برای کات یا برش سوم میتوان
دوباره روی محور دوربین برگشــت و نمــای کلوآپ را با تغییر دوباره زاویه
انجــام داد .ایــن کار یکنواختی از تصویر را میگیــرد و برای مخاطب هم

قابهای نسبتا تکراری نمایش نمیدهیم.
عالوه بر این ،باید توجه داشــته باشــیم که همیشه پلهپله به سوژه نزدیک
یا دور میشــویم .همچنین در فیلمبرداری از یک سوژه هرگز از یک نمای
النگ شــات به یک نمای النگ شات ولی در یک زاویه دیگر نمیرویم ،این
کار درســت مانند این اســت که تصویر پریــده و مخاطب هم متوجه این
پَرشها میشود.
همچنین به یاد داشــته باشــیم که کات کردن و تغییــر نما در فیلمهای
ســینمایی برای جلوگیری از یکنواختی اثر و خســته شدن مخاطب است.
بنابراین بهترین نوع کات زدن زمانی اتفاق میافتد که مخاطب اصال متوجه
آن نشود.

کارگردانی همان قانون
کات کردن است

به یاد داشته باشــیم که منظور از کارگردانی سینما
همان قانونهای کات کردن و تغییر نما در فیلم است.
هرکسی میتواند کارگردان باشد و با سادهترین ابزاری
که در اختیار دارد اثری قابل دیدن خلق کند که خیلی
هم گران تمام نشود ،اما برای اینکار باید برخی نکات
را در نظر داشته باشد.
موبایل یکی از سادهترین ابزاری است که تقریبا همه
ما در اختیار داریم و میتوانیم با آن فیلم بسازیم .اما
نکته اصلی که بسیاری فراموش میکنند این است که
دوربین موبایل همیشه باید افقی باشد ،چون پردههای
سینما هم همیشه افقی هستند.

هرکس میتواند با موبایل
فیلم بسازد

این روزها شــرایط برای فیلمســازی بسیار راحتتر
شده است .امروز هرکسی فقط با یک گوشی موبایل
میتواند فیلم بسازد ،اما مهم این است که حرفی برای
گفتن داشته باشد .سینما با مستندسازی آغاز شده و
هر فردی میتواند آدمها ،زندگیها و سنتهایی را که
در اطرافش وجود دارند به شکل سوژه ببیند.
همانطــور که خیلی از اتفاقهای اطراف ما میتوانند
سوژه مناسبی برای فیلمســازی باشند اما مطمئن
باشید تا مشغول کاری نشــوید نمیتوانید آن را یاد
بگیرید .فیلمســازی حتما به تحصیالت آکادمیک
نیــاز ندارد ،امــا گذراندن دورههای فیلمســازی در
آموزشگاههای معتبر مهم است و البته کتاب خواندن
را نیز نباید فراموش نکنید.
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رئیس جهاد دانشگاهی هنر:

جشنواره فردا؛
ویترین سینمای صنعتی و فناوری ایران

علیرغم
توان بالقوه
مستندسازان
و تبحر
فیلمسازان
متعهد و
کارکشتهای
در این حوزه،
بنگاههای
صنعتی
نتوانستهاند
از سینما
به درستی
استفاده
کنند
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مستندهای صنعتي و علمی از شاخههاي مهم سينماي مستند به شمار میروند که چند سالی است در جشنواره فیلم و
عکس فناوری و صنعتی (فردا) رصد و ارزیابی میشوند.
چهارمین دوره این جشنواره در اسفندماه سال جاری توسط جهاد دانشگاهی هنر با همکاری معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار خواهد شد.
بهزاد رشیدی رئیس این جشنواره و رئیس جهاد دانشگاهی هنر از چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی و
رویکردهای آن میگوید.
جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی به چهارمین
دوره رسیده است و در واقع میتوان گفت حاال دیگر
ایده اولیه برگزاری این فستیوال به ثمر رسیده است.
جشنواره االن به جایی رسیده که بگوییم به ويترينی
برای نمایش و روایت فعالیت ها و دستاوردهای صنعتی
و فناوری کشور تبدیل شده است؟
جشــنواره فیلم و عکس فنــاوری و صنعتی را میتوان تنها
ويترين سينماي مســتند ايران در حوزه صنعتی و فناوری
دانست که آثار و فیلم مســتند و سایر گونههای سینمایی
مرتبط با صنعت و فناوری را در کشور رصد و ارزیابی میکند.
امروز پیشرفتهای کشور در حوزههای علم ،فنی ،مهندسی
و تولیدات صنعتی روزافزون است و روایت درست و نمایش
اصولی این فعالیتها و دســتاوردها یکی از نیازهای اساسی

کشور محسوب میشود.
در عین حال ،روایت صنعتی و علمی کشــور نیازمند ایجاد
زیرساختهای مناسبی است که قطعا کمک گرفتن از حوزه
فرهنگ و هنر یکی از اصلیترین این زیرســاختها اســت.
در واقــع تولید فیلم و عکس بــا محوریت صنعت و فناوری
و نمایــش آن به روشهای مختلــف ،کمک زیادی میکند
تا این روایت قویتر انجام شــود .جهاد دانشگاهی در قالب
این جشنواره به دنبال ایجاد این زیرساختها است و تالش
میکند امکان نمايش فيلمهايي را فراهم کند که در سينما
يا تلويزيون کمتر پخش ميشــوند و از ســوي ديگر ،تالش
ميشود در ايام برگزاري جشنواره ،رسانههاي جمعي به اين
موضوع بيشتر توجه کنند.
در کنار توجه بیشــتر رسانهها ،به نظر میرسد که

جشنواره باید محملی برای ارتباط متقابل فیلمسازان
با مراکز فناوری و صنعتی باشد .درست است؟
بله ،کامال .به طور کلی هدف اصلی جهاد دانشــگاهی هنر از
برگزاری این جشنواره ،آشتی دادن و نزدیکی هنر با صنعت و
فناوری است .از این رهگذر ،طبیعتا ایجاد آگاهی در مدیران و
کارگزاران فعال در صنایع و سازمانهای مرتبط ،امید آفرینی
در ایشــان و یادآوری کارکردها و نقشهای بیبدیل هنر ،به
ویژه هنر سینما و مستندسازی در توسعه صنعت و فناوری
کشور نیز مدنظر است.
همیــن اهداف و تاکید بر فرهنگســازی و مستندســازي
تصویری فعاليتها و دستاوردهای بخشهای مختلف صنعتی
کشــور و ايجاد هم افزايي بین توســعه فناوری و صنعتي با
توسعه هنري ،دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم وعکس فناوری

و صنعتی را در جهاد دانشگاهی هنر ایجاد کردهایم که امروز
شاهد ثمر دادن و استقبال از آن هستیم.
این اهداف طبیعتا تنها با برگزاری جشنواره میسر
نخواهد شد.
دقیقا .برنامههایی مانند بازدید هنرمندان عکاس و مستندساز
از مراکز صنعتی ،نمایش فیلم در مراکز صنعتی و دانشگاهی،
نشستهای تخصصی ،کارگاههای آموزش مستندسازی ویژه
مدیران ،انجام طرحهای پژوهشــی مرتبط و انتشــار منابع
پژوهشــی در قالب کتاب از اقدامات دیگری است که در این
مسیر تعریف میشود.
به عنوان مثال در میانه برگزاری ســومین و چهارمین دوره
جشــنواره ،ســه کارگاه حرفهای تئوریک و سه تور عملی
عکاسی و مستندسازی از مراکز صنعتی برگزار و با استقبال
قابل توجه اســاتید و دانشجویان روبرو شد .همین امر نشان
میدهد که تا چه حد جای چنین اقداماتی خالی است.
البته فیلمهای دوره سوم جشنواره نشان میدهد
که فیلمهای صنعتی و فناورانه زیادی در طول سال
ســاخته میشــوند .پس در واقع مدیران صنایع و
تکنولوژیها به این مقوله توجه دارند اما متاسفانه اکثر
این فیلمها ،کیفیتی نه چندان مطلوب دارند که عوامل
مختلفی سبب آن هستند.
صنایــع ما چه در بخش خصوصی و چــه در بخش دولتی،
هرســال چند میلیارد تومان از سرمایه خود را صرف تولید
فیلمهای صنعتی میکنند .مشاهده این حجم از تولیدات ما
را برآن کرد که در دبیرخانه جشنواره فیلم و عکس فناوری
و صنعتــی با صرف هزینهای ناچیز ،ســعی کنیم با ارزیابی
ســالیانه این آثار و ارائه الگوهای موفق فیلمسازی و معرفی
مستندســازان خوشفکر و خالق ،باعث تولید آثار کیفی و
فاخر شویم و یا حداقل حجم تولید آثار بیکیفیت را کاهش
دهیم.
در واقع کمترین مزیت برگزاری این جشنواره ،کاهش هدر
رفتن سرمایههای کشــور خواهد بود .چرا که علیرغم توان
بالقوه مستندسازان و تبحر فیلمسازان متعهد و کارکشتهای
در این حوزه ،بنگاههای صنعتی نتوانســتهاند از ســینما به
درســتی استفاده کنند .سند این مدعا کیفیت پایین حدود
 1500فیلمی است که به سه دوره پیشین جشنواره فیلمهای
صنعتی ارائه شده است.
وقتی با مستندسازان خبره صحبت میکنیم ،نگاه
رئیس و مرئوسی به فیلمســاز و تبلیغمحور بودن
سفارشها را حامد اصلی کاهش کیفیت آثار میدانند.
طبیعتا اگر بخواهیم این نگاه را تغییر دهیم ،باید پیش
از هرچیز فعالیتهایی را مدنظر قرار دهیم که باعث
تغییر نگرش مدیران شود.
در حال حاضر مراکز صنعتی کشــور عمدتــا برای معرفی
کارخانه یا تولیدات خود ،نشان دادن کیفیت یا برجستهسازی
کیفیت محصوالتشــان ،فروش بیشتر و یا نمایش چگونگی
فرآیند تولید با رویکردهای تبلیغی یا گاهی آموزشی از فیلم
و مستند استفاده میکنند .هرساله بخشی از بودجه و منابع
مالی موجود در مراکز صنعتی کشــور برای ساخت و تولید
فیلمهای صنعتی هزینه میشــود ،بدون اینکه آثار کیفی و
اثرگذاری تولید شود.
بسیاری از صنایع در هنگام تولید فیلمهای مورد نیاز خود،
کمتر به سراغ فیلمسازی مستند و مستندسازان صاحبنام
میروند و به دالیلی همچون ناآگاهی ،برخی روابط نامناسب
و رانت ،کارها بیشــتر به شرکتهای تبلیغاتی و فیلمسازان
بیتجربه ســپرده میشود؛ در نتیجه نمیتوان انتظار زیادی
از این تولیدات داشــت .به همین دلیل تولیدات مستند در
حوزه صنعت و تکنولوژی ،عمدتا سطحی و تبلیغاتی از آب
در میآید.

ایــن در حالی اســت که در کشــورهای رشــد یافته دنیا،
مستندســازی صنعت و فناوری در ســطح بســیار باالیی
انجام میشــود و حتی صنایع در فیلمهای بلند سینمایی
نیز حضوری فعاالنه دارند .بــرای مثال درصد قابل توجهی
از لوکیشــن فیلمهای سینمایی هالیوود ،به طور مستقیم و
غیرمستقیم فضا و سايت کارخانهها و مراکز علمی و صنعتی
بوده است.
دردنیای پیشرفته ،مراکز ف ّعال صنعتی همواره حامی سینما
و صاحبان آن هستند و در حقیقت تالش میکنند به خوبی
از ایــن هنر و رســانه مهم و موثر ،حداکثــر بهرهبرداری را
ببرند اما در کشــور ما چون مستندسازی صنعتی اصولی و
هدفمند تعریف نمیشود ،علیرغم هزینههای زیادی که در
مراکز صنعتی و فناوری میشود ،آثار و فیلمهای تهیه شده
کیفیت باالیی ندارند .پایین بودن کیفیت فیلمها و همچنین
صرفا تبلیغاتی بودن آنها ،باعث میشود که تلویزیون رغبت
زیادی به نمایش اینگونه آثار نشان ندهد .درنتیجه کمتر دیده
میشوند و کمتر مورد استفاده قرار میگیرند.
اگر مهمترین کارکرد فیلــم صنعتی و فناورانه را
ارتقای دانش شهروندان بدانیم ،همین پخش نشدن
آثار باکیفیت از تلویزیون را میتوان یکی از مهمترین
دالیل بیتوجهی مدیران بنگاهها به ساخت اثر توسط
افراد متبحر دانست.
بله همین طور اســت .نگاه صرفا تبلیغاتی ،نگاهی حداقلی
به سینما به ویژه سینمای مستند است که مدیران صنعتی
کشور به دلیل عدم شناختشان نسبت به قابلیتهای باالی
سینما دارند.
به اعتقاد مــن کارکرد اصلی فیلمهای مســتند صنعتی و
فناورانــه ،عالوه بر تبلیغات ،باال بــردن فرهنگ صنعتی در
جامعه اســت .ضمن آنکه یکی از نتایــج باال بردن فرهنگ
صنعتی جامعه قطعا گرایش بیشتر به محصوالت و تولیدات
داخلی خواهد بود.
فیلم مســتند صنعتی و فناوری باکیفیت ،میتواند با ایجاد
روحیــه خودباوری ،به بالندگي فرهنگ ايراني و اســتقالل
و اقتدارملي کمک کند و به جهش در دســتیابی به اهداف
توسعهای کشــور در حوزههای علمی ،فناوری و صنعتی و
نهادینه کردن «فرهنگ صنعتی» در میان اقشــار گوناگون
جامعهبیانجامد.
جایگاه رســانه ملی در این میان کجاست؟ امروز
ما شاهد این هســتیم که تلویزیون هزینهی زیادی
بابت ساخت تیزر و برنامهسازی در حوزه تولید ملی
دارد ،در حالی که شاید پخش مستندهای صنعتی و
فرهنگسازی در این زمینه ،بتواند خیلی کمهزینهتر و
موثرتر باشد.
ببینید! پرسش مهم ما این است که چرا نباید سهم موضوعات
علمی و صنعتی كشــور و فعالیتها و پیشرفتهای ایران و
یا حتی لوکیشنهای صنعتی موجود در كشور ،در سينما و
تلويزيون بیشتر از مقدار بسیار ناچیز فعلی باشد؟
فرامــوش نکنیم که بهترین آثار ،بدون اینکه دیده شــوند،
کارکردی ندارنــد .ما در ایام برگزاری جشــنواره فیلمهای
منتخــب را نمایش میدهیم ،اما به اعتقاد من اگر مســیر
این فیلمها به شــبکههای تلویزیونی باز نشود و عموم مردم
آنها را نبینند ،هم زحمت مستندساز بینتیجه مانده و هم
سرمایههای ملی و مبالغی که توسط مراکز علمی و صنعتی
پرداخت شده به هدر رفته است.

حوزه مثبت است .ما به دنبال راهکاری عملیاتی برای حفظ
منافع سه ظلع مثلث فیلمساز ،مرکز صنعتی یا فناور و رسانه
ملی هستیم تا نمایش مستندهای صنعتی هر روز در رسانه
ملی بیشتر شود.
البته به نظر میرســد که در گذشــته ،رویکرد
تلویزیون در این حوزه بهتر بود!
در گذشــته رســانه ملی ،حق نمایش مستندهای علمی و
صنعتی را خریداری میکرد و در قالب برنامههایی همچون
«دانستنیها»« ،چهارسوی علم»« ،فراسوی علم» و ...پخش
میکرد .با این کار در حقيقت به شكلي جذاب و حرفهاي و
البته غير مستقيم و اثرگذار ،صنايع خارجي را تبليغ میکرد.
امروز باید آسیبشناســی شــود که چرا تلویزیون به خرید
و نمایش فیلمهای صنعتی مربــوط به فعالیتهای صنایع
داخلی ،روی خوش نشــان نمیدهد و نگاه حمایتی ندارد؟
این پرســش مهمی است اما باید به این نکته هم توجه کرد
که صنایع و بنگاههای فناوری داخلی بیشتر نگاه تبلیغاتی به
فیلم دارند و به جای مستندسازان خوش فکر ،کارشان را به
شــرکتهای تبلیغاتی میسپارند .در نتیجه ،سطح کیفی و
محتوایی فیلمها کاهش چشمگیری پیدا میکند و تلویزیون
هــم حق دارد که این آثار را یا نمایش ندهد و یا در قبال آن
هزینهی قابل توجهی را مطالبه نماید.
جهاد دانشگاهی چقدر امیدوار است که با برگزاری
جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی ،موجب این
تغییر نگرش شود؟
به نظر میرسد که این تغییر نگرش نیازمند مجموعهای از
تالشهاست که جشــنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی
یکی از آنهاســت .در کنار برگزاری جشنواره و از سال ،91
ما برای ساخت فیلمهای مستند علمی و صنعتی باکیفیت،
مرکز مستندســازی دانش و فناوری را در جهاد دانشگاهی
ایجاد کردیم .در این مرکز ،جمعی از جوانان خوش
ذوق و دانشآموخته رشتههای فنی و مهندسی
و مدیریت در کنار هنرمندان و مستندسازان
قرار گرفته و به کار تولید فیلمهای مستند
صنعتی مشغول هستند.
به هرحــال ضمن درخواســت از
مســئوالن و مدیران مراکز علمی
و صنعتــی و دســتگاههای متولی
برای همراهــی و حمایت جدی از
مستندســازی صنعتی و فناورانه،
فیلمسازان را نیز به فعالیت بیشتر در
موضوعات مرتبط با پیشرفت کشور
در حوزههــای علمی ،فناوری و صنعتی
دعوت کرده و اعالم میکنیم که
جشنواره فیلم و عکس
فناوری و صنعتی
آماده تســهیل
ارتباطات الزم
در این زمینه
است.

چرا نباید
سهم
موضوعات
علمی و
صنعتی
كشور و
فعالیتها و
پیشرفتهای
ایران و
یا حتی
لوکیشنهای
صنعتی
موجود در
كشور ،در
سينما و
تلويزيون
بیشتر از
مقدار بسیار
ناچیز فعلی
باشد؟

به عنوان رئیس این جشنوارهی تخصصی ،تالش
کردهاید کــه نظر مدیران تلویزیون را به این موضوع
جلب کنید؟
موضوع مهم این است که نگاه مدیران فعلی تلویزیون به این
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اینکه ما هیجا 
نزده و مقهور شیء و حتی پیچ
یدگی سازه بشویم ،باعث تک بُعدی
بودن نتیجه کار میشود .نباید فرامو
ش
کرد
دی
دن
اب
عاد
ان
سا
نی
در
حوزههای مختلف
صنعت و فناوری از وظا
یف مستندسازهای این حوزه است.

مهدی جعفری از مستند صنعتی میگوید:

دوربینصنعتینماینده
مردم در پشت صحنه صنعت
و دانش است
مهدی جعفری ،دانشآموخته کارگردانی سینما از دانشگاه هنر تهران
است .او با اینکه به تازگی مشغول کارگردانی نخستین فیلم سینمایی خود
شده ،اما در کارنامه کاریاش کارگردانی فیلمهای تبلیغاتی ،مستندهای
صنعتی ،فیلمهای کوتاه و مستند اجتماعی مختلفی را میتوان دید .او
همچنین در زمینه فیلمبرداری صنعتی فعالیتهایی داشته است و خودش
فیلمهایی در حوزه صنایع غذایی ،سیم و کابل ،فرش ماشینی و پرترههایی
را از نخبگان و کارآفرینان حوزه دانش ساخته است .جعفری در حوزه
فیلمبرداری در سینمای ایران نیز فعالیتهای زیادی داشته که از جمله
آنها میتوان به «اتوبوس شب»« ،دهلیز» و «عصر یخبندان» اشاره کرد.

جهان اطراف
ما در بمبارانی
از تولید
محصوالت
جدید است
و با توجه به
اینکه سوال
پرسیدن در
ذات بشر
نهفته است،
همیشه این
موضوع وجود
دارد چرا و
چگونهچنین
محصوالتی
به وجود
میآیند؟
این نگاههای
پرسشگر
را مقولهای
به نام فیلم
صنعتی و
فناوری جواب
میدهد.
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برای اولین ســوال باید دربــاره تعریف فیلمهای
صنعتی پرسید؛ اساسا چه فیلمهایی در این حوزه قرار
میگیرند؟
هیشه پاســخ به ســوالهایی که در حوزه تعریف پرسیده
میشود ،ســخت اســت و و با وجود برخی نکات هرکسی
میتواند برداشــت خودش را داشته باشد .واقعیت این است
ِ
صنعت ســینما پدیدار شد ،جاذبهای برای
که از وقتی هنر و
کشــف سینما وجود داشــت که همان مواجه با واقعیت دو
بعدی ســینما و دیدن واقعیت متحرک ،زنده و جاندار روی
پرده سینما بود.
مردم از کاری که جادوی ســینما با واقعیت کرد به هیجان
آمدند و با اینکه تعاریف مبهمی وجود دارد ،اما اگر ریشههای
ســینمای صنعتی را دنبال کنیم ،بعید نیســت به روزهای
ابتدایی کشــف ســینما برگردیم ،چون همان زمان بود که
برای لومیرها و فیلمسازان هم نسلشان جاذبهای در مواجهه
با واقعیت روی پرده وجود داشــت که تماشای آن از منظر
تماشاگران در زندگی روزمره اتفاق رایجی حساب نمیشد.
یعنی دوربین را به محلهایی بردند که مردم انتظار
نداشتند.
بله ،در نخســتین تجربهها دوربین را به محیطهای صنعتی
بردند و حتی نام یکی از فیلمهای آن دوران «خروج قطار از
ایستگاه» بود .آنها از چیزهایی فیلم میگرفتند که دیدنشان
از زاویه دوربین فیلمبرداری تازگی داشــت .در بررسی علت
ایــن موضوع ،باید قبول کنیم مردم در یکی ،دو قرن اخیر و
عصر دانش به پویایی و شکوفایی رسیدهاند و به خصوص بعد
از انقالب صنعتی سرعت و ضرباهنگ رشد در عرصه علم و
صنعت خیلی شتاب گرفته است .به همین نسبت مردمی که
در جوامع مخصوصا کمتر پیشرفته بودند ،دانش کمتری از
وقایعی که پشــت صحنه صنعت رخ میداد ،داشتند؛ یعنی
نسبت به اینکه المپها چطور روشن میشدند ناآگاه بودند
و پیشرفت بشر در حوزههای مخصوصا صنعتی جذابیتهای

زیادی برای آنها داشت.
در ایــن میــان کاری که هنــر صنعت-ســینما و دوربین
فیلمبــرداری انجام داد ،این بود که به عنوان یک نماینده از
طرف مردم عادی وارد حوزه صنعت ،دانش و پیشــرفتهای
علمی شده و در این مسیر به عنوان اولین وظیفه گزارشی از
اتفاقهای پشت صحنه صنعت و دانش داد .در جوامع امروزی
دالیل مختلفی از جمله آگاهی درباره نحوه تولید محصوالت
و استاندارد بودن آنها باعث شده نیاز به دانستن درباره پشت
صحنه صنعت و فناوری افزایش پیدا کند.
در واقع معتقدید که عطش داشــتن اطالعات از
هرچیز ،میتواند موجب دیده شــدن فیلم صنعتی
شود؟
ببینید! اگر نیاز مردم به دانســتن درباره جهان را نیاز ابدی
و ازلی در تاریخ بدانیم ،میتوان گفت در این مقوله کســانی
فیلسوف ،افرادی دانشــمند و افرادی نیز معمار شدهاند ،اما
طبیعتــا همه مردم نمیتوانند تمام این کارها را با هم انجام
دهند .با اینحال همیشه اشتیاق کسب اطالعات و دانستن
اینکه هرچیزی چطور کار میکند ،وجود دارد .امروزه جهان
اطراف ما در بمبارانی از تولید محصوالت جدید است که مدام
هم به روز میشود ،طبیعتا برای بشر امروز و با توجه به اینکه
سوال پرســیدن در ذات او نهفته است ،همیشه این موضوع
وجود دارد چرا چنین محصولی به وجود آمده اســت؟ برای
چه کاری؟ و چطور؟ تمام این سواالت و نگاههای پرسشگر
را مقولــهای به نام فیلم صنعتی و فناوری جواب میدهد .به
همین دلیل وقتی بخواهیم بگوییم چرا فیلم صنعتی و فناوری
از ابتدا به وجود آمد شاید همین دالیل پاسخگو باشند .البته
دالیــل دیگری مانند اینکه صنایع مختلف میخواســتند
خودشــان را به عنوان یک برند به جامعه معرفی کنند و در
چرخه مصرفگرایی جا بیفتند ،بیتاثیر نبوده است.
فیلمســازها چقدر در این مســیر و شکلگیری
فیلمهای صنعتی تاثیر داشتهاند؟

فکر میکنم تالش فیلمسازان برای آگاهسازی جامعه بود که
این شــاخه از فیلمسازی را رونق بخشید؛ در نهایت میتوان
تعریف فیلمهای صنعتی را اینگونه دانست« :ارائه گزارشی
دقیق از آنچه که پشــت صحنه صنعت میگذرد؛ آنهم به
مردم و جامعه عادی».
البته همه این دالیل ظاهر قضیه اســت ،اما ریشههایش به
تاریخ ابداع ســینما برمیگردد ،در حقیقت به محض اینکه
سیستمهای ابتدایی فیلمبرداری در این زمینه به وجود آمد،
ولع دانستن درباره همهچیز ،فیلمسازها را مجبور کرد در این
شاخه کار کنند و فیلمهای صنعتی هرگز ترک نشدند بلکه
در مسیر پویایی حرکت کردند.
یک نکته مهم درباره فیلمهای صنعتی و فناورانه
که اتفاقا کمتر به آن پرداخته میشــود ،پرداختن به
«انسان» اســت .در واقع برخی معتقدند صنعت و
تکنولوژی بدون انســان معنایی نــدارد و در عین
حال ،بسیاری از فیلمهای صنعتی و فناورانه به این
موضوع بیتوجه هستند .آیا میتوان گفت که همین
بیتوجهی عاملی برای کاهش کیفیت و اثربخشــی
فیلمها شده است؟
دقیقا صنعت بدون انسان بیمعناست ،بسیاری از فیلمهای
مســتند صنعتی چگونگی رسیدن بشر امروز به صنایع را به
تصویر میکشد .این فیلمها تالش دارند به انسان توسعه یافته
انسان پیشرفت کرده چطور به جایی
نگاه کنند و ببینند که
ِ
که امروز ایستاده ،رسیده است.
مستندســازان آگاه این حوزه نباید از بخش انســانی غافل
شوند ،چون انســان و صنعت مقولههای عجین شدهای در
یکدیگر هســتند .برای مثال صنعت سدســازی را در نظر
بگیرید؛ در یک دوره زمانی سدهای زیاد و حتی تاریخی در
کشــور ساخته شد ،وقتی ما برای بازدید از عملیات و کاری
که در حال وقوع بود میرفتیم ،برایمان هیجان انگیز بود اما
ســعی میکردیم از آدمهای جزء و همه آنهایی که پشت
صحنه این اتفاقهای بزرگ و تاریخی حضور داشــتند نیز
غافل نشویم .چون فکر میکردیم اگر چیزی در حال ساخته
شدن است ،به دلیل حضور آنها و فکر و ایدههایی است که
برای کار داشتهاند.
با توجه به اینکه هدف فیلم مستند صنعتی ثبت یک گزارش
واقعی از اتفاق مهمی در صنعت اســت ،طبیعتا این گزارش
باید شــامل حال انجامدهندگان کار و عاملهای انسانی آن
هم شود .اینکه ما هیجانزده و مقهور شیء و حتی پیچیدگی
سازه بشویم ،باعث تک بُعدی بودن نتیجه کار میشود .نباید
فراموش کرد دیدن ابعاد انسانی در حوزههای مختلف صنعت
و فناوری از وظایف مستندسازهای این حوزه است.

مصطفی رزاقکریمی از مستند صنعتی میگوید:

با پژوهش برای فیلم صنعتی فیلمنامه بنویسید
صنعت بدون انسان بیمعنی است

مصطفی رزاقکریمی متولد تبریز است ،اما بیش از دو دهه در اتریش زندگی کرده است .او بعد از تحصیل در رشته معماری ،به سینما روی آورده
و در آن رشته به تحصیل پرداخته است .رزاقکریمی از سال  )۱۳۶۲( ۱۹۸۳ساخت مستندهای صنعتی را شروع کرده است ،اما نخستین مستند
خودش را در ایران در سال  ۱۳۷۲ساخته است.
«بزرگراهی در دل خاک» فیلمی برای معرفی مترو است که هنوز هم از همان فیلم برای معرفی این ساخته دست بشر استفاده میکنند .او
همچنین در سال  ۱۳۷۵اولین فیلم بلند مستند سینمایی خود را در ارتباط با ایرانشناسی و تاریخچه شکلگیری ایران میسازد« .یاد و یادگار»
نام این اثر است که علیرغم تالش سه ساله برای تولید آن ،هنوز منتشر نشده است.

فیلمهای صنعتی را چطور تعریف میکنیم؟
در تعریف فیلمهای مستند صنعتی نکته مهمی که باید به آن
اشــاره کرد این است که جنس کار فیلمساز ،به این بستگی
دارد که کارفرما دنبال چه چیزی است؛ رپرتاژ ،فیلم روایتگر،
مستندی که برای معرفی صنعت باشد یا اینکه قرار است برای
آموزش از آن استفاده کرد .هر کدام از این شاخهها مخاطب
هدف خودش را دارد که برای ســاخت آنها باید از تحقیق
و جمعآوری اطالعات شــروع کــرد .در واقع میتوان گفت
مهمترین بخش فیلمهای صنعتی ،جمعآوری اطالعات است.
خودتان در کدام شاخهها کار کردهاید؟
مــن کارم را از ســال  ۱۹۸۳میالدی ( 1362شمســی) در
حوزه فیلمهای صنعتی شروع کردم .هیچوقت فیلم آموزشی
نساختهام و ساخت آن در تخصص افرادی است که روشهای
آموزشــی را میشناســند .حوزه کاری در زمینه فیلمهای
مستند ،معرفی صنعتی و فیلمهای تبلیغاتی بوده است.
ما در جشــنواره صنعتی که فیلمهای تبلیغاتی را
هم در بر میگیرد ،همواره از سوی فیلمسازان جوان
با عدم تفکیــک فیلمهای تبلیغاتی از صنعتی روبرو
هستیم .این دو دقیقا چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
فیلم تبلیغاتی مســتقیما برای فروش و عرضه کاال است و
باید در وقت بســیار کم مانند  ۲۰تا  ۲۵ثانیه روی مخاطب
اثر گذاشته و روی تصمیمگیری او موثر باشد .در این میان،
محصولی مانند ماشین را در نظر بگیرید .فیلم معرفی درباره
یک ماشین معرفی جامعی بدون جزئیات را ارائه میدهد و به
تاریخچه و جزئیات دارنده محصول میپردازد ،اما در تبلیغات
میخواهند مستقیم روی تصمیمگیری مشتری برای خرید
تاثیر داشته باشند.
در ایران نیز این دستهبندیها وجود دارد؟
در ایران تقسیم بندی موضوع این فیلمها اصوال خیلی خوب
رعایت نمیشود و شما به عنوان مخاطب نمیدانید با کدام
فیلم طرف هستید.
چرا رعایت نمیشود؟
کارفرما و سازنده داریم .نماینده کارفرما روابط عمومی است
و ســازنده هم کارگردان اســت که زیرمجموعه او محقق و

سناریست قرار میگیرند .بعد از تایید کارفرما و روابط عمومی
با ارائه جزئیات فیلم ســاخته میشود .اما اتفاقی که میافتد
این اســت که مدیریت درســت کارفرما یا روابط عمومی را
اصــوال نداریم .مدیران ما در عرصه فرهنگی دقیقا نمیدانند
چه میخواهند و نمیتوانند به سازنده هم به درستی موضوع
را منتقل کنند .و سازنده هم ذهن خوانی درستی ندارد و در
نهایت فیلمی ساخته میشود که کارفرما راضی نیست.
به هرحال کارفرما انتقال دهنده درستی نیست و نمیتواند
شاخصهای که باید را منتقل کند .در مقابل در سازندهها هم
این نکته محسوس است که وقت کمی برای کار میگذارند
و تحقیق کمی انجام میدهند .به همین دلیل مواد خام برای
تهیه کار کم دارند .همچنیــن از نقش بودجه هم نمیتوان
گذشت که کارفرما اصوال نمیخواهد بودجه خوبی خرج کند
و سازنده هم با همان بودجه میخواهد به نتیجه برسد.
فیلمساز از طریق مسئول روابط عمومی به مسئولین مختلف
معرفی میشود .هدف اول هم ذهنخوانی است تا مشخص
شود که چه چیزی را میخواهیم؛ سپس ویژگیهای هر بخش
جدا شــود ،درصدها را پیدا کنیم و تحقیقها و پژوهشها را
انجام دهیم .طبقهبندی و الیهبندی درستی انجام شود .وقتی
تعاریف در تحقیقها و مخاطب هدف مشخص شود ،بعد از آن
میتوان به سمت نوشتن سناریو رفت .چون کارفرما خودش
همه چیز را میداند ،به خاطر همین نباید انتظار داشت همه
چیز را بگوید .باید ســازنده جوینده باشــد تا گرههای ذهن
کارفرما را باز کند و در جهت شفافسازی ذهن او برود.
شما چندین بار از اهمیت سناریو صحبت کردید؛
این درحالی است که بخش قابل توجهی از فیلمهای
صنعتی که جدیدا ساخته میشــود ،اساسا مبتنی
بر همان چیزی اســت که در لحظه به ذهن سازنده
میرسد.
در ســاخت فیلم مســتند به جز در مواردی که به بالهای
پیش بینی نشده میپردازند و اساسا آنها فیلمهای گزارشی
محسوب میشوند ،رسم بر این است که تحقیق و جمعآوری
اطالعات اتفاق بیفتد و بعد از آن ســناریو با  ۲۰درصد خطا
نوشته شود .بعد از این کار است که کارفرما با موضوع مواجه

چون کارفرما
همه چیز را
میداند ،به
خاطر همین
نبایدانتظار
داشت همه
چیز را بگوید.
سازنده باید
جوینده باشد
تا گرههای
ذهن کارفرما
را باز کند
و در جهت
شفافسازی
ذهن او پیش
برود

شود و تکلیف تهیهکننده با مخارج روشن میشود.
این غلط اســت که بگوییم فیلم را روی میز تدوین درست
میکنیم .درست است که تدوین جایگاه خودش را دارد ،اما
هر فیلم مســتند در هر نوعی باید سناریو داشته باشد که بر
اساس تحقیق نوشته شده باشد .خطاهایی که ممکن است
در مسیر اتفاق بیفتد را کارگردان با تدبیر میتوان در تدوین
درســت کند .کارفرما و روابط عمومی هم در جهت حمایت
درســت از کارگردان با خواندن فیلمنامه میتوانند ارزیابی
درستی داشته باشــند و در مسیر به او کمک کنند .در این
صورت در نهایت هم اثر سود خوبی برای آنها خواهد داشت.
فیلم مستند با تحقیق مانند این است که بچهای با شیر مادر
بزرگ شده باشد و نه شیر خشک!
شــما در جایی از عبارت «مهندســی معکوس»
استفاده کرده بودید ،منظورتان چه بود؟
سازنده باید از مهندسی معکوس استفاده کند ،یعنی اینکه
بداند مخاطب چه کسی است که برای او چه خوراکی را آماده
کند .مخاطب میتواند مسئول ،مردم عام یا مخاطبهایی از
قشر خاص مانند دانشجوها باشد.
یکی از نکات مهمی که اساتید فیلمسازی صنعتی
به آن اشاره میکنند ،موضوع انسان در فیلمهاست.
دقیقا این نقطهای است که به نظر میرسد چندان به
آن توجه نمیشود .شما بارها اشاره کردهاید که انسان
بخش مهمی از فیلم صنعتی اســت .چرا برای شما
حضور انسان اهمیت دارد؟
تفکر ســازنده اثر خیلی مهم اســت .من در هر شکلی که
فیلم ساختهام ،محور فیلم را انسان قرار دادم .حتی وقتی
در فیلمی صنعت را کامل نشان دادم ،باز هم انسان حضور
داشته است چون صنعت بدون انسان معنی ندارد .انسان
همیشــه محور فیلمهای من بوده اســت .البته نه به این
شکل که انسان انگشــت نما باشد ،بلکه وزن انسان برای
من مهم است و باید آن را نشان دهم .انسان به قدری برای
من مهم است که حتی وقتی مستند «خاطراتی برای تمام
فصول» را ســاختم و در آن تاریخ جنگ که شامل فکر و
صنعت میشود ،بازهم موضوع انسانی است.
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گـــزارشتصویـــــریاز
برگزاری تـورهای عکــاسی در
محیـــطهــایصنعتـــی
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یادداشتمستندسازان
درباره علت کاهشکیفیت فیلمها
اکبر عالمي

در فيلمهاي صنعتي اغراق نکنيم

کشور ما ناگزير است به صنايع و تکنولوژی بيش از تصور يکايک اطرافيان توجه نشان دهد ،چون صنعت و تکنولوژی پايههاي اصلي
پيشرفت اقتصاد است و اقتصاد منجر به شکوفايي يک جامعه استوار مانند ايران ميشود ،بنابراين بايد صنعت را جدي بگيريم .اما در
عین حال ،در ساخت فيلمهاي صنعتي نبايد اغراق کرده و از زبان ثقيل استفاده کنيم؛ بلکه بايد مشکلترين مفاهيم را با زبان ساده
و به گونهاي با اين پيش فرض که ميخواهيم آن را از آنتن شــبکههاي تلويزيوني کشــور پخش کنيم ،بسازيم ،بنابراين هيچ لزومي
ندارد که به جزئيات بيش از اندازه بپردازيم.
عالوه بر این باید توجه کرد که فيلمهاي صنعتي ميتوانند به صادرات محصول کشور به ديگر نقاط دنيا کمک کند .به همين دليل در
ساخت آنها بايد انرژي و وسواس زيادي به کار برد .فيلمساز صنعتي بايد به شکلی جنون آميز وسواس داشته باشد ،زيرا اگر فيلمهاي
او به زبان خارجي باشند ،در بيرون مرزها ويتريني از کشورمان هستند و به گونهاي هويت ملي ما تلقي ميشوند.

حسن نقاشی

شهرام مکری

فیلم صنعتی میتواند رونقبخش باشد

در اواخر دهه  60فیلمهای مستندی برای شرکت نفت و شرکت فوالد ساخته شد که در زمان خودشان و حتی اکنون هم درخشان هستند.
در آن سالها فیلمهای خوبی ساخته شد ،اما به یکباره دیگر فیلم مستند صنعتی ساخته نشد .در واقع با روی کار آمدن یک سری از افراد
در مسندهای مدیریتی ،روابط بین مدیران بنگاههای صنعتی  -فناوری و سینما قطع شد.
باید ارگانها و شرکتهای غیردولتی به این نتیجه برسند که فیلمهای مستند صنعتی با توجه به تاثیرگذاری سینما میتوانند آنها را در
شناسایی هر چه بهتر محصوالتشان یاری کنند .در حال حاضر تبلیغات از فیلم به تیزرهای چند دقیقهای در تلویزیون تقلیل یافته و دیگر
کســی راغب نیست که فیلمی بلند برای شناســاندن درست محصول خود بسازد .امروزه طرز تفکر عوض شده و رسانه ملی در این تغییر
تفکرها تاثیر بسزایی داشته است .رسانه ملی وقتی تبلیغ و معرفی یک شرکت بزرگ را در ساختار تبلیغاتی متداول امروز میبیند این فرصت
را از کارگردان و فیلمساز میگیرد و شرکتها و مدیران آنها نیز بیشتر رغبت به پخش تیزرهای تلویزیونی دارند تا فیلمهای مستندی که
به معرفی محصوالتشان بپردازد .اکنون ساخت فیلمهای صنعتی برای ما مثل یک خاطره شده است .باید دوباره فیلم مستند کوتاه و بلند
بسازیم و مدیران صنایع و بنگاههای فناورانه را مجاب کنیم که با ساخت فیلم میتوانند تا سالها با صداقت محصول خود را معرفی کنند.

ریسکپذیری مدیران پایین است

در ایران خیلی از تبلیغات غیر مستقیم بهره نمیگیریم .جامعه ما تا به امروز بیشتر درگیر هیجانات برونفکنانه و عکسالعملهای آنی بوده
است و شعارهای مستقیم تاثیر بیشتر برآن داشته است تا آموزش غیرمستقیم .بخشی از این تاثیرات به فرهنگ ما بر میگردد و صاحبان تفکر
در ایران برای آموزش اندیشههای خودشان صبر و تحمل کمی دارند و میخواهند در کوتاهترین زمان ممکن به نتایج ملموس برسند .این
اهداف با آموزش غیرمستقیم فاصله دارد اما بهتر است روزی به این مسیر برویم چون تاثیر بلند مدتی بر مخاطبانش دارد.
مدیران باید درک کنند که زمان و استمرار در هدف باعث عمق بیشتری در آموزش خواهد شد .هسته اصلی در این مورد ،مدیران تصمیم
گیرنده هستند و بعد ار آنها مشاوره تیمهای تبلیغاتی قوی که بتوانند تاثیر موارد مشابه در مورد محصوالت گوناگون را به این مدیران یادآوری
کنند .در عین حال باید گفت که ایران در زمینه ساخت فیلمهای صنعتی تازه کار است و ما به پیشرفتهای خوبی رسیدهایم ،اما هنوز با
رقبای اصلی در جهان فاصله زیادی داریم .یکی از دالیل فاصله موجود این است که قدرت ریسکپذیری نزد مدیران تصمیم گیرنده در این
عرصه پایین است و همین باعث میشود که حضور خالقیت در کارها پایین آید.

مهدی باقری

مدیران و ابزارهای جدید ،عامل بازدارنده کیفیت فیلمها!

ط عمومی هستند و فیلمسازان باید وقت زیادی را برای توضیح واضحات
یکی از مشکالت فیلمسازی درباره صنعت و فناوری ،مدیران رواب 
به روابط عمومی بخشهای صنعتی و فناورانه صرف کنند زیرا در روابط عمومیها تصور میشود که کارگردان یک فیلم صنعتی باید دستور
مدیر سفارش دهنده فیلم را بدون چون و چرا اجرا کند .به همین دلیل غالب فیلمهای ساخته شده در حوزه صنعتی به اصطالح خط تولیدی
و مشابه هم هستند .این فیلمها ،بیشتر مدیران را معرفی میکنند تا اینکه تصویری از یک صنعت یا فناوری نوین ارائه دهند! عالوه بر این،
امروزه سهولت دسترسی به ابزارهای فیلمبرداری ،دلیل اصلی ورود افراد غیرحرفه ای به حوزه فیلمسازی صنعتی است .افراد غیرمتخصص
که با ابزارهای ابتدایی در این حوزه کار میکنند ،هزینه تولید یک فیلم را پایین آوردهاند و مدیران و سفارشدهندگان فیلمهای صنعتی و
فناورانه ترجیح میدهند فیلمهایی با قیمت ارزان بسازند .از این رو فیلمهای صنعتی ،معموال یکدست شده و جنبه سفارشی پیدا میکنند.
در عین حال ،در حوزه صنعت و فناوری تمایل و تقاضا برای فیلمســازی وجود دارد و اساســا همین تقاضا برای تولید منجر به راهاندازی
جشنوارهای مانند جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی میشود .بنابراین وقتی نسبت به فیلمسازی در حوزه صنعت ،اقبال وجود دارد ،باید
از فرصت ایجاد شده در این جشنواره استفاده کرد تا به تغییر نگرش مدیران درباره مستند و فیلم صنعتی رسید.
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