
3دوشنبه 12 دی1401    شماره 1344  خرب سیمنا و تلویزیون

معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی با بیان اینکه هنرمند واقعی با اثرش صحبت می کند 
نه پناهندگی گفت: نسخه حل مشکالت کشور در داخل بوده و نباید به دنبال آن در خارج از کشور بود.

قادر آشنا پیش از ظهر یکشنبه در اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت، با اشاره به وجه تمایز و 
نقطه مشترک سینماگران و هنرمندان در سراسر دنیا، افزود: هنرمندان واقعی در دنیا احترام ویژه ای به 

هویت ملی خویش قائل هستند و به آن افتخار می کنند. 
وی با بیان اینکه هنرمند واقعی با اثرش صحبت می کند نــه پناهندگی، گفت: بیگانه جویی و غرب 

پرستی برخی هنرمندان برای حل مشکالت کشور نیست بلکه پای منافع شخصی در میان است./مهر

حسین دارابی کارگردان فیلم کوتاه »علمک« با موضوع محوری یک »عمامه« که سال ها بعد از ساخت، 
به تازگی در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی بار دیگر در حال بازنشر و دیده شدن است، گفت: ایده 
اولیه این فیلم کوتاه زمانی به ذهنم رسید که هنگام خروج از ایستگاه مترو، متوجه علمک گازی شدم که با 
ابر آن را پوشانده بودند، همان جا ایده ای در ذهنم شکل گرفت و آرام آرام آن را پرورش دادم تا به فیلمنامه 
»علمک« رسید. وی ادامه داد: جالب است که هیچ گاه فکر هم نمی کردم که این فیلم این میزان بازخورد 
داشته باشد و در جشــنواره ها موردتوجه قرار بگیرد. واقعیت این است که من هیچکدام از فیلم هایم را 

با هدف حضور در جشنواره ها نساخته ام، حتی آن ها که بعدها در جشنواره ها جوایزی را هم گرفته اند. 

برای جشنواره ها فیلم نمی سازم!هنرمند واقعی با اثرش صحبت می کند نه پناهندگی

 نشست رسانه ای نخستین رویداد ایده پردازی »سینماسالمت« با 
حضور دبیران علمی، اجرایی و هنری این رویداد صبح روز گذشته 11 
دی ماه در خبرگزاری صبا برگزار شد. دکتر علی گنجعلی خان دبیر 
علمی، زهرا شاهین فر دبیر اجرایی و مصطفی نظری زاده دبیر هنری 
نخستین رویداد »سینما سالمت« با حضور در خبرگزاری صبا، درباره 
اهداف، رویکردها، جزئیات و سازوکارهای اجرایی این رویداد که 21 

دی ماه برگزار خواهد شد، توضیحاتی ارائه کردند. 
در این نشست، زهرا شــاهین فر دبیر اجرایی »سینماسالمت« 
از برگزاری تور یک روزه بازدید از بیمارســتان امام خمینی)ره( با 
همراهی گروهی منتخب از شرکت کنندگان در این رویداد به منظور 

ایده گرفتن و آشنایی با تجهیزات و ابزارهای پزشکی مرتبط با درمان 
کرونا در روزهای آتی خبر داد.

علی گنجعلی خان نیز از اهمیت تعامل و همکاری سینما و حوزه 
سالمت و پزشکی در پرداختن به موضوع کرونا و تالش برای ثبت و 

ضبط خاطرات و تجارب در دوران همه گیری این ویروس گفت.
بخش دیگری از این نشســت به گفته های مصطفی نظری زاده 
فیلمساز و دبیر هنری این رویداد اختصاص داشت که درباره برگزاری 
جلسه پیچینگ 1۵ طرح  منتخب در روز 21 دی 1401 و انتخاب ۵ 
طرح از میان آن ها و در نهایت رسیدن به یک یا دو طرح برای نگارش 
فیلمنامه  بلند سینمایی و حمایت از آن جهت ساخت اثر توسط بنیاد 

سینمایی فارابی صحبت کرد.
سختی ها و زحمات کادر درمان، تجربه های تلخ و شیرین روزهای 
درگیری با کرونا، عملکرد ستاد مقابله با کرونا، نحوه برخورد درست 
رسانه و مسئولیت سینما برای بازنمایی این تجربه جهانی و... از دیگر 
مباحث مطرح شده در این نشســت بود. در این جلسه همچنین از 
اضافه شدن رویداد »سینما ســالمت« به تقویم رویدادهای هنری 

ایران خبر داده شد.
نخستین رویداد »ســینما ســالمت« به همت بنیاد سینمایی 
فارابی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با محوریت کرونا، 

چهارشنبه 21 دی 1401 برگزار خواهد شد./صبا

»سینماسالمت« به تقویم رویدادهای هنری ایران اضافه می شود


