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  شــما از رکــوردداران کســب ســیمرغ در »جشــنواره 
ــی  ــت فن ــال ها کیفی ــن س ــتید. در ای ــر« هس ــم فج فیل
ــه 4۰ســالگی  ــه امــروز کــه ب ــا ب جشــنواره را از ابتــدا ت

ــد؟  ــه می بینی ــود، چگون ــک می ش ــود نزدی خ
حقیقتا من از فضای مجازی متوجه شــدم که جشــنواره فیلم 

فجر درحــال برگزاری  اســت. از نــگاه من 
کیفیت و ارزش جشنواره پایین آمده است  و 
اعتبار گذشته را ندارد. متاسفانه جشنواره ها 
آنقدر زیاد شــده اند که اعتبارشان را از دست 
داده اند. ما مرتب شاهد جشنواره های مختلف 
هســتیم. در هر جشــنواره ای هم عده ای را 
انتخاب می کنند بنابراین معلوم می شود که 
این جشنواره ها فقط برای اسم راه افتاده اند و 

هدفشان ارزیابی سینماگران نیست. 
دوره  بهتریــن  شــما  نــگاه  از    
کــدام  جشــنواره  دوره  بدتریــن  و 

بودنــد؟  ســال ها 
به نظرم جشنواره فیلم فجر در سال های 
۶3-۶2 کــه فیلم های آقای بهــرام بیضایی، 
علی حاتمی، مسعود کیمیایی و... را داشتیم 

بسیار خوب بود.
ــنواره در  ــه جش ــت هایی ک   سیاس

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــته چگون ــال ها داش ــن س ای
جمعی که داوری می کنند باید کمی هم با مســائل دیگر مانند 
صدا، تصویر، طراحی صحنه، لباس و... آشــنا باشند. وقتی عده ای 
داور می شــوند که تخصصشــان چیزهای دیگری است، نمی دانم 
که روی کارها چگونه و براســاس چه معیاری قضــاوت می کنند. 

بدبختانه قضاوت ها آنچنان که باید حرفه ای نیستند.
  وضعیت گریم در سینمای ایران چگونه است؟ 

وضعیت گریم از ســینما کمی جلوتر اســت. چون آقای بیژن 
محتشــم در ســال های دور و قبــل از انقاب به مدت شــش ماه 

برای گذراندن دوره به آمریکا رفته بودند. ایشــان نسل مرا تربیت 
کردند یعنی ما با آخرین تکنیک های گریم در ســال 52-51 آشنا 
بودیم. آن زمان طراح و منشی صحنه نداشــتیم، فقط فیلمبردار، 
کارگردان، مدیــر تهیه و بازیگران بودند. بــه همین دلیل گریم در 
مملکت ما پیشرفت کرد. اگر در خاورمیانه کارهای گریم سنگینی 
دیدید، بدانید که کار بچه های ایران است. در 
گذشته کشــورهای عربی وقتی می خواستند 
یک سریال تاریخی بســازند از گریمورهای 
روســی، اروپایــی و آمریکایــی اســتفاده 
می کردند، امــا وقتی کار بچه هــای ایرانی را 
دیدند و با ایرانی ها همــکاری کردند، متوجه 

شدند گریم معنای دیگری دارد.
ــا  ــردازی م ــگاه چهره پ ــا جای   آی
نســبت بــه کشــورهای دیگــر در 

وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد؟ 
20 سال پیش در مســابقه ای در آمریکا 
شــرکت کردم و جزو 10 گریمــور بزرگ و 
برجســته جهــان آن روز شــدم. آن ها فکر 
می کردنــد که مــا همچنان چادرنشــین و 
شترسوار هســتیم. وقتی من پیرزن »دست 
فروش« را برای مســابقه فرســتادم جزو 10 

انتخابی بود که آن ها داشتند. 
متاســفانه آن زمان هیچ روزنامه ای به ایــن موضوع نپرداخت 
که جوان های امروز بدانند. شــما فکر کنید این کشــورهای عربی 
و خلیجی که با پول، تکنیک را می خرنــد هنوز هم گریمور در حد 
بچه های ایران ندارند . سریال های ماه رمضانشان را اگر ببینید تمام 

کارهای گریمش را بچه های ایرانی انجام داده اند.
من اولین کار گریمم را برای بهــروز وثوقی در فیلم »گوزن ها« 
انجام دادم. بیشتر کار گریم پیشنهاد خودم بود. آن ها فقط  گفتند 
یک معتاد می خواهند و من پیشــنهاد دادم که برویم دندان سازی، 
دندان مصنوعی بســازیم تا فک جلو بیاید. در کل این اتفاقات پای 

گریمورها را در ســینما باز کرد و کم کم نیاز به گریمور در ســینما 
احساس شد. 

ــوده  ــه ب ــر از بقی ــان متفاوت ت ــم برایت ــدام کار گری   ک
اســت؟

در فیلم ســینمایی »مادر« بود که به آقای آذر پیشنهاد دادم و 
گفتم بگذارید با صحنه های فیلمبــرداری کار گریم را انجام دهیم. 
برای مثال می خواستند در یک سکانس حالت های روحی خراب یا 

شاد باشد، من هم براســاس حالت ها و صحنه ها کار گریم را انجام 
می دادم، برای همین وقتی آن فیلم سیمرغ گرفت بسیار خوشحال 

شدم. 
یکبار هم ســر فیلم ســینمایی »عروســی خوبان« محســن 
مخملباف بود که مجددا همین کار را انجام دادم. پسری نقش یک 
موجی را بازی می کرد و من هماهنگ با ســکانس ها و صحنه ها کار 

گریم او را انجام می دادم.  

عبداهلل اسکندری چهره پرداز:

سطح گریم از سینما 
جلوتر است

شمایل یک بازیگر
»امین حیایی« سودای فجر:»کامران تفتی« سودای فجر:  »مرگ کسب و کار من است«

 و »پایان نامه« 
اخراجی ها1، دارکوب، شعله ور، 

درخونگاه، دایره زنگی

دیده شده در  اخراجی ها 1دیده شده در »مرگ کسب و کار من است«

   تبسم کشاورز
ــاز  ــون آغ ــم« در تلویزی ــژن محتش ــر »بی ــر نظ ــال 1۳۵1 و زی ــردازی را از س ــکندری چهره پ ــداهلل اس عب
ــت  ــر را دریاف ــم فج ــنواره فیل ــردازی جش ــن چهره پ ــن بهتری ــیمرغ بلوری ــار س ــون ۵ ب ــرد. او تاکن ک
ــای  ــه کاره ــه از جمل ــت  ک ــرده اس ــی ک ــران طراح ــون را در ای ــینمایی و تلویزی ــروژه س ــش از 1۶۰ پ و بی
ــت  ــاد«، »دس ــد ب ــایه های بلن ــدو«، »س ــا«، »کن ــاد«، »گوزن ه ــل آب ــتان«، »مث ــه »هزاردس ــوان ب او می ت
فــروش بانــو«، »روزواقعــه«، »آدم برفــی«، »دلشــدگان«، »مــادر« و ... اشــاره کــرد. اســکندری از جملــه 
ــد و  ــام  می ده ــرداری انج ــای فیلمب ــخصیت و صحنه ه ــاس ش ــر اس ــه کارش را ب ــت ک ــی اس هنرمندان
ــان« از جملــه کارهــای متفــاوت و لذت بخــش او در  ــد: فیلــم ســینمایی »مــادر« و »عروســی خوب می گوی

ــوده اســت. جشــنواره فیلــم فجــر ب
ــا »عبــداهلل اســکندری« چهره پــرداز ســینما و تلویزیــون گفت وگویــی در خصــوص جشــنواره  در ادامــه ب

ــد. ــه می خوانی ــته ایم ک ــران و... داش ــردازی در ای ــگاه چهره پ ــر، جای ــم فج فیل

در گذشته کشورهای عربی 
وقتی می خواستند یک 

سریال تاریخی بسازند از 
گریمورهای روسی، اروپایی و 
آمریکایی استفاده می کردند 
اما وقتی کار بچه های ایرانی 

را دیدند و با ایرانی ها 
همکاری کردند، متوجه 

شدند گریم 
معنای دیگری دارد


