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سینما ،یک هنر -صنعت است که در یک نگاه
کلی ،وجه غالب آن ،صنعت است و معموال
بخش هنری آن ،در سایه بخش صنعت
شکل میگیرد .اگر هالیوود را به عنوان یک
کمپانی صنعتی فرض کنیم ،تولیدات این
کمپانی ،اغلب محصوالتی دقیق و حساب
شده است.
بر طبق برنامهریز یهای اقتصادی این
کمپانی ،هر محصول باید بر اساس اصول
کامال از پیش تعیین شده ،از مرحله طرح و
برنامه تا ارائه و اکران ،منطبق بر برنامه مدون
پیش برود.
طبق ایــن دستورالعمل ،هــر فیلم ،یک
محصول است که باید مسیر تولید و اکران
خود را با کمترین زمان و هزینه طی کند و در
اکران ،باالترین سود را برای کمپانی به همراه
آورد.
بر این اساس ،هر فیلم ،در هر مرحله از تولید،
عالوه بر کنترل آن از نظر کیفی ،باید در حوزه
تبلیغات هم به اطالع رسانی و جذب مخاطب
اقدام کند تا زمانی که فیلم آماده اکران شد،
مخاطب با آگاهی و اشتیاق ،به دیدن فیلم
برود.
به همین خاطر ،کمپانی تولید کننده هر
فیلم ،از مرحله انتخاب ایــده یا طراحی
فیلمنامه ،شـــروع بــه اطـــاع رســانــی به
مخاطبانش میکند و هــر روز ،بــا دادن
اطالعات تازهای درباره پیشرفت روند نگارش
فیلمنامه ،انتخاب کــارگــردان ،انتخاب
بازیگران و عوامل و اطالعات حاشیهای
دیــگــر ،تــاش میکند تــا محصول خود
را ،به صــدر اخبار سینمایی روز بکشاند
و جــامــعــه مــخــاطــب را بــه دیــــدن فیلم
تشنه کند.
ایـنگــونــه اســت کــه در یــک نگاه کلی به
فیلمهای تولید شده در هالیوود ،میتوان به
حجم عظیم اطالعاتی که در باره روند ساخت
یک فیلم تولید شده برخورد و دید که چگونه
تبلیغات سینمایی ،می تواند یک فیلم کامال
تجاری و دم دستی را ،تبدیل به یک محصول
پر زرق و برق و جذاب کند که مخاطب ،تشنه
دیدن آن در سالن سینما باشد .مسیری که
عمال در تولیدات سینمای ایران ،کسی به آن
فکر نمیکند!
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سینمای ایران(غیر از فیلمهای کوتاهش)
سالی حداقل  120فیلم بلند تولید میکند.
فیلمهایی که با توجه به رونــد تورمی نرخ
دستمزدها و امکانات ،هر کدام حداقل یک
میلیارد تومان هزینه ساخت خواهند داشت.
شاید بیشتر از نیمی از این فیلمها ،به دالیل
مختلف ،در سکوت کامل خبری ساخته
میشوند و مخاطب ،تا قبل از اکران آنها بر
پرده سینماها ،هیچ اطالعی از روند ساخت
این آثار ندارد و وقتی با آنها روبهرو میشود
که فیلم به روی پرده رفته است! مخاطب ،در
این بی اطالعی از فیلم ،مضمون آن ،عوامل و
دست اندرکارانش ،باید در فرصت کمی که در
مقابل گیشه سینما ایستاده است ،تصمیم به
دیدن یک فیلم از میان انبوه فیلمهای جدول
نمایش سینما بگیرد که در باره هیچ کدام
آنهــا ،اطالع چندانی نــدارد! یک انتخاب
کور که یقینا بر تاثیر فیلم بر او اثر خواهد
گذاشت .در بــاره ایــن بخش ،بعدا بیشتر
خواهم نوشت.

سینماگرانمشهدیکوچکنیستند

گفتوگو را از شرایط فعلی سینمای ایران شروع
کنیم .جــدول فــروش حکایت از ایــن دارد که
فیلمهای کمدی بیشتر میفروشند؛ به نظرت
اقبال مــردم به این جور فیلمها بیشتر شده یا
داستان چیز دیگری است؟
اصال این فیلمها کمدی نیستند یعنی هر جور حساب
کنی در ژانر کمدی نمیشود آنها را تعریف کرد .بیشتر
به هجو شبیه هستند .اما اینکه خوب میفروشند
و مردم اقبال نشان میدهند ،دلیلش را باید جای
دیگری جستوجو کرد .به نظر من مشکالت اقتصادی
مــردم ،در رجوع آنها به این نوع از فیلمها اثرگذار
است .آنها میگویند بگذار برویم دو ساعت فارغ از
این مشکالت ،فیلمی ببینیم و بخندیم و برای مدتی
کوتاه همه چیز را فراموش کنیم و این باعث میشود که
فروش آنها خوب شود .قبول کن در این شرایط ،رفتن
به سینما و نشستن پای فیلمی اجتماعی که در بیشتر
موارد ،نگاهی تلخ به مسائل دارد سخت است.
با این شرایط که میگویی ،چرا تهیه کننده فیلم
یک کارگردان کار اولی شدهای که از قضا موضوعی
اجتماعی را دستمایه کارش قرار داده است؟
من همیشه دوســت داشتهام در کارنامه کــار یام،
فیلمی داشته باشم که ماندگار باشد و مردم سالها
دربارهاش حرف بزنند و در خاطرشان بماند .فیلمی
که نمونهاش در تاریخ سینمای ایران انگشت شمار

امیدوارم مادری در یکی از سینماهای خوب مشهد
مثل هویزه اکران شود .من هم همه سعیام را میکنم
که با عوامل فیلم و بازیگرانش ،افتتاحیه در خور شأنی
برای مردم مشهد داشته باشیم .مشهد و خراسان خطه
هنرمند خیزی است و همیشه شایستگی این را دارد
که در این حوزه بهترینها را داشته باشد.

نازنین بیاتی در صحنهای از فیلم «مادری»

روی مانیتور مقابل ورودی سینما ،جدول
فیلمهای اکران شده را میبینم .چند اسم
فیلم آشنا و انبوهی اسامی ناآشنا.
هر چه به ذهنم فشار میآورم ،یادم نمیآید
جایی ،خبری از مراحل ساخت و تولید
این فیلمهای ناآشنا (که االن توی همین
سینمایی که مقابلش ایستاد هام در حال
اکرانند) خوانده باشم.
اسم فیلمها را مرور میکنم«:ثبت با سند
برابر است»« ،دختر عمو و پسر عمو»« ،آینه
بغل»« ،دختر ،پدر ،دختر»« ،یک قناری،
یک کالغ»« ،تمارض»« ،مانکنهای قلعه
حسن خــان» و چندین اسم دیگر که بعید
است اگر جایی دیگر آ نها را بشنوی ،یک
هزارم بتوانی حدس بزنی که اینها ،ممکن
است اسامی فیلم باشند!
تازه ،این وضع و حال من است که مثال پیگیر
اخبار و اتفاقات سینما هستم ،خدا به داد
آ نها که سینما فقط برایشان یک تفریح و
سرگرمی ساده است برسد!

نگارستان

گفتوگو با تهیه کننده مشهدی سینمای ایران

کارش را در مشهد با انجمن
سینمای جوانان دفتر مشهد
آغاز کرد اما آهسته آهسته از
فیلمسازی به مدیریت در
حوزه سینما و تهیهکنندگی
رو آورد .دبیری پنجمین
جشنواره بینالمللی فیلم شهر ،تهیهکنندگی و
کارگردانی مستند مذاکرات هستهای و تهیهکنندگی
فیلمهای سینمایی داستانی از یک کتاب درسی،
تابستان طوالنی و لینا بخشی از کارنامه کاری سیاوش
حقیقی است.
با او که حاال سالهاست در تهران سکونت دارد ،به
بهانه فیلم تازهاش «مــادری» به گفتوگو نشستیم.
صحبتی که به شرایط سینما در مشهد هم کشیده شد.

ساخته شده است .اصال نمیگویم که فیلم مادری
اینطور فیلمی است اما در همان مسیری است که
من دوست دارم .مسیری که امیدوارم در آینده و طی
فیلمهای بعدی ،به آنچه دوست دارم برسد.
ساخت فیلم مادری را چه سالی شروع کردی؟
مــا ســال  94تصمیم بــه ســاخــت فیلم گرفتیم و
میخواستیم آنرا به جشنواره فجر همان سال برسانیم
اما دیدیم برای اینکار ،باید همه کارها را به سرعت و
در زمانی محدود انجام دهیم و به این نتیجه رسیدیم
که ممکن است با این کار به کیفیت فیلم لطمه بزنیم.
برای همین حضور در جشنواره فجر آن سال را فراموش
کردیم و سر فرصت پیش تولید را انجام دادیم و کار را
در دیمــاه همان سال کلید زدیــم .کار را هم در یزد
فیلمبرداری کردیم چون رقیه توکلی ،کارگردان فیلم
اهل یزد است و دوست داشت کار را آنجا فیلمبرداری
کند .بعد از آماده شدن فیلم ،تصمیم گرفتیم آ نرا
به جشنواره فیلم فجر در ســال گذشته برسانیم.
خوشبختانه هر هفت عضو شورای انتخاب به فیلم
رأی مثبت دادند و ما در جشنواره حضور پیدا کردیم
اما متأسفانه فیلم در جشنواره توسط داوران دیده
نشد .به ویژه بازی خوب هومن سیدی ،بازیگر نقش
اول فیلم اصال به چشم داوران نیامد و من امیدوارم
فقط بحث سلیقه مطرح باشد نه خــدای نکرده
مسائل دیگر.

نگار حقانی ذبیحی:

تفاوت «خانه بهار» از فراخوانش پیداست
نگا رحقانیذبیحی ،هنرمند مشهدی است که
چندسالی است در هنر نقاشیدیواری و سازههای
حــجــمــی فــعــالــیــت
دارد .او که عمده
تــولــیــداتــش در
طـــر حهـــایـــی
مانند استقبال
از بــهــار اکــران
میشود ،درباره
تفاو تهای این
دوره طــر ح
خــانــه
بــهــار

گفت :از نحوه انتشار فراخوان ،مشخص است
که این دوره متفاوت خواهد بود .در ادوار گذشته
به این شکل بخشبندی نبود و چند نفر همه آثار
را داوری میکردند .این هنرمند مشهدی ،افزود:
تفاوت کامال مشخص است و اینکه هر بخش مجزا
داوری میشود به دیده شدن آثار کمک میکند.
حقانی با اشــاره به محدود شدن تولید الما نها
در روزهایخاص،تصریح کرد :سعی میکنم در
طر حهایی مانند استقبال از بهار و یا برنامههایی که
به مناسبت دهه کرامت اجرا میشود ،شرکت کنم.
در غیر از این برنامهها استقبالی از طر حهایمان
نمیشود و بودجه ای برای آنها وجود ندارد .طراح
و مجری المان «خونه مادربزرگه» همچنین با اشاره
به اصالحیههایی که به طر حهای پیشنهادی
اعمال میشود ،گفت :معموال این اصالحیهها
کارشناسی است و به بهتر شدن اثر یا حجم و طرح
کمک میکند و در برآورد مواد اولیه هم مؤثر است.

فیلمهایی که در فجر دیــده نمیشوند ،معموال
برای اکران دچار مشکل شده و در گروههای خوبی
نمایش داده نمیشوند اما فیلم تو قرار است در
گروه آزادی اکران شود .این یعنی یکی از بهترین
شرایط اکران را داری.
ما بعد از جشنواره فجر حدود  4ماه زمان برای به دست
آوردن اکرانی مناسب از دست دادیــم و این داشت
نگرا نمان میکرد اما خوشبختانه با پیگیر یهای
خودم و مساعدت شهرداری تهران و حوزه هنری،
توانستیم اکران را در گروه آزادی بگیریم .منتهی با
توجه به اینکه اکرانهای پاییز و زمستان معموال 10
هفتهای است و فیلمی که االن سرگروه آزادی است،
یعنی قاتل اهلی دارد خوبمیفروشد و بعد هم در
بهمن جشنواره فجر را داریم ،به امید خدا اکران مادری
از اواخر بهمن ماه آغاز میشود و امیدوارم مورد توجه
مردم قرار گیرد .فیلم داستانی دارد که خوب روایت
شده و هومن سیدی ،نازنین بیاتی و هانیه توسلی هم
بازیهای چشمگیری داشتهاند و اینها من را امیدوار
میکند که مردم فیلم را دوست داشته باشند.
تو مشهدی هستی آیا برای اکران این فیلم در شهر
خودت برنامه خاصی داری؟
برای من دو اکران خیلی مهم است؛ یکی اکران شهر
خودم مشهد و دیگری یزد که فیلم را در آنجا ساختهایم.

به نکته خوبی اشــاره کــردی .تو کــارت در حوزه
سینما را در همین شهر شروع کردی .به نظرت
اینجا همه چیز برای هنرمندان مهیا است؟
سینماگران مشهدی و به طور کلی هنرمندان این
شهر ،آد مهــای کوچکی نیستند .ببین چقدر اسم
سرشناس در سینمای ایران داریم که اهل مشهد و
خراسان هستند .سهیلیها ،ارجمندها ،کیانیان،
جیرانی ،عطاران و خیلیهای دیگر .این یعنی این
شهر سرشار از استعداد است اما نباید فراموش کنیم که
استعداد نیاز به پرورش دارد و این بدون امکانات شدنی
نیست .متأسفانه اینجا امکانات محدود است و همین
گاه باعث میشود برخی برای داشتن این امکانات به
رقابت ناسالم رو بیاورند که نتیجهاش خوب نیست.
این در حالی اتفاق میافتد که مشهد ظرفیتهای
بسیاری برای ایجاد امکانات دارد که فقط باید فعال
شود.
به نظرت چه نهادی باید ایــن ظرفیتهایی که
میگویی را فعال کند؟
در مشهد نهادهایی مثل شهرداری و حتی آستان
قدس رضــوی میتوانند به این عرصه ورود و برای
گسترش فعالیتهای هنری به ویژه در حوزه سینما
بسترسازی کنند .این اتفاقی است که در خیلی از
شهرهای دنیا میافتد و نمونه بارزش ،شهرداری لندن
است که همکاری نزدیکی با هنرمندان دارد و در تولید
آثار هنری در عرصه تئاتر ،سینما و بسیاری هنرهای
دیگر به طور گسترده مشارکت میکند .برای همین
میگویم در کالنشهری مثل مشهد هم ،شهرداری
میتواند کمکهای بزرگی به هنر داشته باشد .باور کن
اگر دغدغهاش وجود داشته باشد ،فقط با اختصاص
پول یک کیلومتر آسفالت ریزی در خیابانهای شهر،
میتوان اتفاقات بزرگی در عرصه هنری این شهر رقم
زد.

حمیدرضا جندقی:

پدیدآمدن گیشه اتفاق مبارک تئاتر
حمید جندقی ،بازیگر ،نویسنده و کارگردان تئاتر
و تلویزیون در گفتوگو با شهرآرا از وضع تئاتر و
اجراهای نمایشی در مشهد گفت :اوضاع تئاتر رو
به رشد است و کارهایی که این روزها به روی صحنه
میرود ،نشان از این دارد که تئاتر روزهای پویایی را
پیشرو دارد .جندقی تصریح کرد :البته ضعف یا
قوت نمایشها را نمیتوان بر اساس فروش آنها
ارزیابی کرد ،ولی همین که برای مخاطب گیشه
تئاتر جا افتاد و مخاطب این هنر میداند که باید
برای دیدن نمایش هزینه کند ،اتفاق مبارکی
اســت .این هنرمند مشهدی با اشــاره به اینکه
فروش یک اثر به فاکتو رهای متفاوتی بستگی
دارد ،تصریح کــرد :تهیهکننده یک نمایش با
استفاده از کانا لهایی که در اختیار دارد ،می
تواند تبلیغات بگیرد و حمایتبشود که در فروش
تاثیر دارد .از طرفی یک گروه دیگر این رابطهها
و حمایتها را ندارد و با استقبال کمتری روبهرو

خواهد بود .او همچنین تصریح کرد :البته این
به این منظور نیست که هر نمایش که میفروشد
با رابطه است و
آ نکه گیشه
خــــوبــــی
نــــــــدارد
مـــحـــروم
شــده  ،متن
خـــوب هــم در
ارتباط مخاطب
با اثــر مؤثر
است.

دکتر «مجید پازوکی» تهیه کننده آثار موسیقایی در گفتوگو با شهرآرا

موسیقیفاخرباعثرشدفکریجوانهامیشود

شکیبا افخمی -دکتر «مجید پازوکی» تهیهکننده آثار
موسیقایی و سینمایی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه
شهرآرا در مورد اوضــاع این روزهــای موسیقی ایران
گفت :دولت اعالم کرده است که در سه ماه اخیر که ما
سرکار آمدیم هیچ لغو مجوزی نداشتهایم اما دوماه از
این سه ماه ،محرم و صفر بوده است و در واقع مشکالت
همچنان باقی است و مشکالت بچههای موسیقى چه
براى انتشار آلبوم و چه براى برگزارى کنسرت هنوز حل
نشده است.

ارزشى نیست .اتفاقا موسیقى فاخر و خوبباعث جذب
جوا نها و رشد فکرى و سالم سازى آ نها مىشود.
وقتى جوانان از این موسیقى دور شوند،چه بخواهیم و
چه نخواهیم به سمت موسیقى وارداتى ،تقلبى و غربى
کشیده خواهند شد .بنابراین اگر بخواهیم موسیقی
را از آنها بگیریم کار درستى نیست .این نوع رفتارها
قطعا بازخورد خوبى در جامعه نخواهد داشت .آقایان
هم دیدند که خروجى این سختگیرىها خیلى در
راستای خواستههاى آنها نبوده است و ما شاید االن
بیشترین تعداد نوازندهها و کالسهاى موسیقى را در
مشهد داشته باشیم.

لزوم تغییر دید دولت به موسیقی

وی ادامه داد :نگاه دولت باید به موسیقى تغییر کند،
و نباید نگاه مناسبتی به موسیقی داشته باشد.از
گرو ههایى که بسیار مستعدند،حامی مالى و البی
ندارند ،شناخته شده نیستند و شاید  ٩٠درصد اهالى
موسیقى را تشکیل میدهند باید حمایت شود که
نمیشود؛ چون بودجه فرهنگى دولت به ویژه در بخش
موسیقى بسیار نازل و غیر قابل قبول است یعنى اصال
آدم خجالت میکشد این بودجه را مطرح کند .بخش
خصوصى هم قاعدتا چون به سود و پول فکر مىکند
به این قصه ورود پیدا نمىکند .بدون حامى و بدون
حمایت بخش دولتى و خصوصى ،بچههاى موسیقى
نمیتوانند به حیاتشان ادامه دهند.

سیر نزولی جشنواره موسیقی فجر

این تهیه کننده موسیقی با توجه به نزدیک بودن

اوضاع نامساعد بازار نشر موسیقی

جشنواره موسیقی فجر در مورد این رویداد عنوان کرد:
ما فقط براساس یک تکلیف جشنواره را برگزار میکنیم
و به اینکه جشنواره چه کیفیت و اهدافی دارد توجه
نمیکنیم .در نتیجه این رویداد به ارتقا کمى و کیفى
موسیقى کمک نمىکند.
پازوکی افزود :برنامهریزى و مدیریت جشنواره فجر
بسیار ضعیف است و هرسال از سال قبل بدتر هم
میشود یعنى طورى نیست که جذاب باشد و مخاطب
را به سالنها بکشد.در حالىکه در سا لهاى اولیه
برگزارى جشنواره فجر اینگونه نبود ،ولى دالیل
مختلفی مثل بحث بودجه ،رابطههاى خاص ،رانتها و

سوءمدیریت باعث شده است که جشنواره فجر کیفیت
مناسب را نداشته باشد و جشنواره موسیقى هم ،مثل
جشنواره فیلم فجر سال به سال نازلتر و به لحاظ کیفى
ضعیفتر شود.

موسیقی فاخر و رشد فکری جوانان

وی در مورد شرایط موسیقی مشهد نیز اظهار کرد:
.من هیچگونه مبناى فقهى ،عقلى ،منطقى ،قانونى
و شرعى براى جلوگیرى از اجراى موسیقى در مشهد
نمیبینم .مشهد هم مثل شهرهاى دیگر است و به
نظرمن اجراى موسیقى هیچگونه بى حرمتى به هیچ
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این تهیه کننده موسیقی و سینما در پایان در مورد
وضعیت انتشار آثــار موسیقی خاطر نشان کرد:
وضعیت بازار نشر خوب نیست .ما االن در بازار نشر
در حوزه کتاب به آمار  300جلد در تیراژ رسیدهایم که
این یک فاجعه فرهنگی است .در بخش موسیقی هم
همینطور است؛ آثار عرضه شده به صورت غیرقانونی
دانلود میشودو صدا و سیما هم بزرگترین جفا را به
تولیدکنندگان آثار موسیقی میکند و اولین تخلف را
انجام میدهد .دولت هم ظاهرا نمیخواهد حمایت
کند و قانون کپی رایت را در ایران اجرا کند .باتوجه به
این مسائل ،من ترجیح میدهم نه در عرصه سینما نه در
عرصه موسیقی فعال فعالیتی نداشته باشم تا ببینیم در
آینده چه اتفاقی میافتد.

دو سریال جدید
به زودی کلید می خورند

تهیه کننده سریالهای تلویزیونی از تولید
«کوله پشتی» و «پهلوان پهلوانان» سخن
گفت و جزئیاتی از آنها را توضیح داد .نعمت
چگینی تهیه کننده تلویزیون در گفتوگو
با مهر از پیش تولید دو سریال سخن گفت
و بیان کــرد :این روزهــا پیش تولید سریال
«کوله پشتی» را داریم که تا چند روز دیگر
کلید میخورد.وی ادامه داد« :کوله پشتی»
سریالی در هشت قسمت  ۴۲دقیقهای
است که برای معاونت امور استانها ساخته
میشود و پیام صابری کارگردانی آن را بر
عهده دارد .این تهیهکننده همچنین از
ساخت سریال دیگری بــرای معاونت امور
استانها خبر داد و اظهار کرد :سریال دیگری
هم داریم با نام «پهلوان پهلوانان» که کاظم
بلوچی کارگردان آن است و قصه در دوارن
ناصرالدین شاه میگذرد.چگینی در پایان
گفت :هماکنون محمد یاراحمدی و کاظم
بلوچی قصه این سریال را با هم مینویسند و
در  ۳۰قسمت  ۵۰دقیقهای آماده خواهد شد
و اواخر امسال هم وارد پیش تولید میشود.

عمار در مشهد افتتاح شد

مــرا ســم ا فتتا حیه هشتمین جشنو ا ره
فیلم مردمی عمار در تــاالر شهر با حضور
خانوادههای شهدای انقالب اسالمی ،دفاع
مقدس و مدافع حرم ،هنرمندان و مردم برگزار
شد .به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد،
در این مراسم از پنج کارگردان خراسانی
هادی حاجتمند ،محمدتقی پاک سیما،
علیرضا باغشنی ،حسن کمالیان و علی
نجاتعباسی تقدیر به عمل آمد .همچنین
در این مراسم از خانوادههای شهدای دفاع
مقدس و مدافعان حرم تجلیل شد .فیلمهای
جشنواره عمار از  ۹تا 14دی ماه و از ساعت
 ۱۵تا  ۲۱در تاالر نوراکران میشود.

درخواست عجیب
از کارگردان ها

مدیر هنری سی و ششمین جشنواره تئاتر
فجر دربــاره ویژگیهای عکس مــورد نیاز
توضیح داد.
به گزارش خبرنگار مهر ،به تازگی پیامکی از
طرف یکی از مسئوالن بخش دفترچهراهنما
جشنواره تئاتر فجر به کارگردانهایی که در
بخشهای مختلف آثارشان حضور دارد،
ارسال شده که در آن از هنرمندان خواسته
شده است از خودشان عکسی برای چاپ
در این دفترچه ارسال کنند اما شرایطی که
این عکس باید داشته باشد کمی عجیب به
نظر میرسد.در این پیامک شرایط عکس
کارگردان اینطور ذکر شده اســت :حتما
با دوربــیــن دیجیتال و قطع  ۱۰در  ۱۵با
رزولیشن  dpi ۳۰۰باشد با زمینه سفید و
زاویه روبهرو (شبیه عکس پاسپورتی) و یکی
از حالتهای گریان ،چشمهای عاشق،
خشمگین ،ترسیده ،زبونک و چشمک ،روده
بر از خنده را داشته باشد .مهدی رضاخانی
مــدیــر هــنــری ســی و ششمین جشنواره
تئاتر فجر در این باره به خبرنگار مهرگفت:
شیوهای که دوستان بخش دفترچه راهنما با
آن موضوع ارسال عکس کارگردانها را مطرح
کردند ،نادرست بوده است .قبول دارم که این
برخورد با هنرمندان غیرحرفهای و برخورنده
است اما من از چنین اطالع رسانی بی خبر
بودم .رضاخانی در پایان متذکر شد :من به
عنوان مدیر هنری جشنواره از هنرمندان
بابت این اشتباه عذرخواهی و اعالم میکنم
که در جریان این نوع اطالع رسانی نبودم.

