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 ...........................................................سینما 

              استاد و شاگرد

 امین انصاري

از  سینمایک ماه پیش، گروهی از دانشجویان و اساتید  حدود«
هاي چندساله، ي همکاريتا در ادامه آلمان مهمان سوره بودند،

چند فیلم به عنوان پروژه سینمایی را به انجام برسانند و  طبق قرار
به منظور سرکشی به فاده کردم و تبروند. از این فرصت اس

وضعیت تحصیل و کار در آن کشور، گفتگویی با یک استاد و یک 
وانید، شاگرد آلمانی تدارك دیدم. حاال که این مصاحبه را می خ

اي است به سمت دریچههایشان همچنان اما حرف ،انددیگر رفته
 »قیاس!

 ** آقاي اشتایر لطفاً خودتان را براي خوانندگان هلیا معرفی کنید.

در آلمان  HFF: من معاون و مدرس دانشگاه اشتایر*** 
آید و ترین دانشگاه فیلم در آلمان به حساب میهستم، که قدیمی

ي تخصصی من صدا است. بقه دارد. رشتهسال سا 50حدود 
دهم شامل سخنرانی، طراحی کارهایی که در این رابطه انجام می

هاي وابسته است. از لحاظ تخصصی، در ابتدا صداي فیلم و فعالیت
ام پیانو است. در دانشگاه هم کردم و ساز تخصصیموسیقی کار می

هندسی صدا رو ي تحصیل به مدر ابتدا موسیقی خواندم و در ادامه
 آوردم.

 ** کمی از تجربیاتتان در هالیوود بگویید..

ام، ولی آنجلس رفته: در واقع دفعات مختلفی به لساشتایر*** 
هایم با هالیوود در خود آلمان صورت گرفته است. که همکاري

بود و  "آخرین پادشاه اسکاتلند"یکی از آنها امور صداي مربوط به 
ي انجمن صداي آمریکا ندیداي جایزهبراي صداي آن فیلم، کا

 شدم. 

-ي سینما، بنا بر دید و تجربه** شما به عنوان یک استاد در رشته
 دانید؟اي در جهان میي خودتان، سینماي آلمان را داراي چه رتبه

: ما از لحاظ تکنیکی، چه در قسمت دانشگاه و چه اشتایر*** 
هاي بزرگ کتصنعت، موقعیت خیلی خوبی داریم. خیلی از شر

دهند. هاي آلمان انجام میهاي خود را در استودیوسازي، پروژهفیلم
سال پیش در آلمان شروع شد و  8ها در واقع از حدود این پیشرفت

 همچنان ادامه دارد.

هاي اخیر به سمت هالیوود ** حرکت سینماگران آلمانی، در سال
 کنید؟را چطور ارزیابی می

روند. سازان ما به آنجا رفته و میادي از فیلم: بله! تعداشتایر*** 
دانید که هالیوود دنیاي دیگري است و خیلی از خوب می
اند؛ ها با رویکردهاي مختلفی به آنجا رفته و فیلم ساختهکارگردان

شناسم که به ها را میسازم، خیلیولی از بین دوستان بزرگ فیلم
ود، به هیچ وجه تمایلی شعلت رفتاري که با کارگردانان خارجی می

روند می "وندرس"ها هم مثل به فعالیت در هالیوود ندارند. بعضی
هم هستند که در آمریکا  "هادسون"گردند. افرادي مثل میو بر

سازند. در واقع ي خودشان فیلم میکنند، اما به شیوهزندگی می
سیستم هالیوود به این شکل است که به دنبال افرادي هستند که 

گویی باالیی برخوردار باشند تا براي همکاري ز قدرت قصها
 دعوتشان کنند.

 دانید یا صنعت؟** سینماي امروز را بیشتر هنر می

: قاعدتاً هر دو. شما هم به پول و گیشه نیاز دارید، اشتایر*** 
ي سازان بیشتر به جنبههم کیفیت هنري. با این حال برخی فیلم

ي این جریانات هنري لین از جملههنري توجه دارند. مکتب بر
هاي مستند اجتماعی که فیلم "هنس کریستین اشمیت"هست. یا 

 سازد.می

پسندید یا سینمایی که مبتنی بر ** سینماي تجربی را بیشتر می
 تعاریف دانشگاهی است؟

گذارم و هر کدام را ها احترام می: من به این تفاوتاشتایر*** 
دانم. ما به هر دو نیاز داریم. اعتقاد دارم در جایگاه خود محترم می

خیلی اوقات سینماي تجربی بر سینماي پایه نیز تاثیر گذار بوده و 
 هست.

اي که به صورت تجربی ي هنري آلمان، بین دسته** در جامعه
اند و کسانی که در این زمینه تحصیالت دانشگاهی وارد سینما شده

 اند؟اند، کدام یک موفق بودهداشته

کارگردانانی که در آلمان مشغول به  %80: تقریباً اشتایر*** 
هاي کشور هستند. باید التحصیل الاقل یکی از دانشگاهکارند، فارغ

ها و مدارس سینمایی در آلمان زیاد است. گفت که تعداد دانشگاه
این مسئله باعث بروز این مشکل است که به نسبت اضافه شدن 

شود. ي سینمایی، فیلم تولید نمیجامعهکارگردان به  50سالیانه 
شوند. به سازي در تلویزیون میتعداد زیادي از آنها جذب برنامه

نظرم باید بیشتر از کمیت به کیفت بپردازیم. باید تعداد بیشتري از 
اند را براي افرادي را که در صنعت سینما سالیان درازي کار کرده

ي این افرادم که از جمله ها دعوت کنند. خودمآموزش به دانشگاه
ایم را در سینما و نیمی دیگر را در دانشگاه نیمی از زندگی حرفه

 شود.ام. این مسئله باعث بهبود کیفیت آموزشی میگذرانده

** در مقام استاد صدا، جایگاه این المان را در سینماي امروز 
 بینید؟ چظور می

صدا نیمی از  : عنصر صدا، بسیار پر اهمیت است.اشتایر*** 
سینماست! خوشبختانه از لحاظ تجهیزات صوتی، آلمان یکی از 

ها است. در واقع وقتی از صداي یک فیلم ترین کشورپیشرفته
ي صداي بد آن فیلم مشغول حرف زدنیم. کنیم، دربارهصحبت می
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اگر صداگذاري درست انجام شده باشد، آنقدر با تصویر یکی است، 
خواهد کرد. باید گفت، جریانی که از بیست که توجه شما را جلب ن

ي پشتیبانی از سال پیش در این زمینه شروع شده، بیشتر به انگیزه
هایشان را در آلمان نیازهاي سینماي آمریکا بوده، تا بشود پروژه

انجام داد. به نوعی، ما از این انگیزه براي ارتقاء سیستم فنی خود 
 بهره بردیم.

مند نیستیم و صنعت سینماي علمی بهره ** ما در ایران از یک
هاي خوب اکثراً محصول نبوغ فرد یا گروهی خاص هستند. فیلم

 نظر شما در مورد این سینما چیست؟

: سینماي ایران، همیشه سینمایی خاص بوده. من به اشتایر*** 
گذارم. البته این عالقه در مورد فیلم سینماي کیارستمی احترام می

-هاي ایرانی تاثیر گرفتهد! من از خیلی از فیلمکنآخرش صدق نمی
ام. با حرف شما در مورد غیر علمی و غیر صنعتی بودنش موافقم. 

ام. اما در همان هاي این سینما را ندیدهي فیلمالبته مسلماً همه
توانم بگویم، ام، میها دیدهحدي که به دستم رسیده یا در جشنواره

اند. یعنی ساختار روایی دگی بودهها دچار روایت زآن فیلم 80%
-خاص و یکنواختی به عنوان یک تکنیک شدیداً مورد توجه فیلم

سازان ایرانی است. باید گفت، درست است که گاهی این ساختار 
-خوب است، اما این تنها راه ساخت یک فیلم نیست. این راه ساده

اي براي هنري نشان دادن یک فیلم است، ولی در واقع مصنوعی 
-دهد. اما مثالً در کار کیارستمی، شما تصویرهاي تاثیرنشان می

 کنید.گذاري دریافت می

 هاي ایرانی دارید؟اي در مورد موسیقی فیلم در فیلم** چه ارزیابی

-: اتفاقات خوبی در این زمینه در سینماي ایران میاشتایر*** 
ها از موسیقی نواحی بومی و افتد. مخصوصاً وقتی در آهنگ

ي تصویر کنند. موسیقی باید با ایدهسایگانشان استفاده میهم
همخوانی داشته باشد و در واقع اگر مشکلی با موسیقی یک فیلم 
باشد، آن است که بخواهد احساسی را به بیننده تحمیل کند. 
تصویر سینمایی باید آنقدر قوي باشد که بتواند احساسی را به شما 

اي کشف نشده از اتفاق را ن جنبهمنتقل کند و موسیقی در این میا
به شما القاء کند. در آلمان هم گاهی تمایالتی به نجات یک فیلم 
بد به قوت یک موسیقی خوب وجود دارد؛ چیزي که هست این 

گاه کارگر نخواهد بود. این اتفاق در سینماي ایران از حربه هیچ
ق فیلمی به فیلم دیگر متفاوت بوده و هست. اما در جمع ناموف

 اند.نبوده

** به عنوان سوال آخر، با توجه به تعاملی که تا این لحظه با 
سینماي ایران داشتید، چه پیشنهاداتی براي حرکت به سمت 

 سینمایی پیشرو و موفق دارید؟

: من اشراف زیادي به استودیوها و امکانات فنی اشتایر*** 
شی از هاي آموزسازي در ایران ندارم. ولی مطمئناً محیطفیلم

هاي الزم براي تربیت نیروي متخصص برخوردار نیستند. استاندارد
اما در مورد یک سینماي موفق، باید به این نکته اشاره کنم که در 

ي تکنیک و تکنولوژي را حل کرد. وقتی از لحاظ ابتدا باید مسئله
فنی در موقعیت خوبی قرار داشته باشید، ذهنتان با توجه به شناخت 

کند. اما وقتی در حین تولید ي موجود، شروع به خلق میهاقابلیت
هاي روز را داشته قصد محک زدن تکنیک و یادگیري تکنولوژي
 کشد. باشید، مسلماً اتفاق چشمگیري انتظارتان را نمی

 ** از فرصتی که در اختیار نشریه قرار دادید بسیار ممنونم.

 


