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عشق های  از دست  رفته  !

  

عضو  هیئت انتخاب بخش
 ویدئوآرت  جشنواره  مستقل  خورشید

محمدصادق  محمدیان  روشن

سرمقاله

به طور کلی سینمای آلترناتیو و فیملســاز آلترناتیو، فضای کمتری برای پخش 
آثارشان دارند. امسال به عنوان هیات انتخاب برای اولین بار به جشنواره مستقل 
خورشید می آیم. سال های گذشــته هم این بخش در جشنواره وجود داشته و 
هنرمندان آثار ویدئوآرت شان را به جشنواره می فرستادند و فکر می کنم حضور 
این آثار در جشنواره مستقل »خورشید« روندی ادامه دار خواهد بود. جشنواره 
باعث می شود که آثار این چنینی بیشتر دیده شوند و کمک می کند آرتیست هایی 
که دست به تولید ویدئوآرت می زنند احساس کنند جایی وجود دارد که کارشان 
را نمایش دهد و به مخاطب ارایه کند و حتی شــاید بــا پخش کننده های فیلم 
همکاری هایی شکل بگیرد و بتوانند اسپانسر مالی جذب کنند و کم  کم با رشد و 

روند مثبتی روبه رو شوند.
جشــنواره برای ما به عنوان هیــات انتخاب، اصولی را تعیین کرده اســت مثال 
خالقیت و اســتفاده از تکنیک تازه در ویدئوآرت، توســعه فضای ویدئوآرت و 
هنرهای آلترناتیو و... ما در جلسه های مختلف به موارد دیگری هم رسیده بودیم 
که در انتخاب آثار به ما کمک می کرد و برای ما مهم بود. ما در مورد شاخص ها 
رأی گیری ابتدایی انجام دادیم و بعد از آن تک  تک آثار را بررسی کردیم و ایده های 
عالی هنرمندان را یافتیم. برای ما مهم بود که تولیدات چقدر با شــرایط معاصر 
همزمانی دارند و با فضای هنری ایران نزدیک هستند و توانسته اند این ساختار 
را در ایران توســعه دهند. کم  کم به دیگر شــاخص های مناسب در انتخاب آثار 

رسیدیم.
به نظرم این فیلم هــا مخاطبان خاص خــودش را دارند. مخاطب عام ســراغ 
ویدئوآرت نمــی رود. این فیلم ها مثل آثار کوتاه نیســتند، ایــن آثار زمان مند 
و مکان مند هســتند و مخاطب باید در زمــان و مکان با اثر روبه رو شــود مثل 
پرفورمنس. بنابراین جامعه مخاطبان ویدئوآرت به مخاطبانی محدود است که 
با این حوزه آشنا هستند. چیزی که در فیلم کوتاه تهران می بینیم این است که 
مخاطبان عام تری ســراغش می روند، اما ویدئوآرت هم در فضای خاصی تولید 
می شود، هم مخاطب ویژه تری دارد. به دلیل استمرار چندساله در موعد برگزاری 
جشنواره، افراد برای دیدن این سبک کارها به سمت جشنواره می آیند تا تازه های 

ویدئوآرت را تماشا کنند.

مخاطب عام سراغ 
ویدئوآرت نمی رود

کیومرث مرادی؛ کارگردان »مرغ دریایی من«  از  این نمایش  به » صبا«  می گوید

انسان چقدر موجود تنهایی است!

رضا توکلی  در گفت وگو با »صبا« :

ساخت   سریال های   ماورایی  کار  هر کس  نیست

مهدی رحمانی کارگردان فیلم »کارت پرواز«  در گفت  وگو با »صبا« :

دغدغه ام  مسائل  اجتماعی  است


