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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هزکشی
عنوان طرح:

سًاى ٍ سیٌوای ّالیٍَد کالسیک

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی 

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز 

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
تثییي ٍ تحلیل ًقص سى اس هٌظز هطالعات سیٌوایی ٍ رٍاًکاٍی در تزخی اس فیلنّای کالسیک هاتیي دِّّای 02 ٍ 02
خالصه طرح :
تصَیز سى در ّالیٍَد کالسیک تاکٌَى دستوای هطالعات ٍ تحلیلّاای هتٌاَعی تاَدُ اساتل تحلیالّاایی اس هٌظزّاای رٍاًطاٌاختی
جاهعِ ضٌاختی ٍ فویٌیستی کِ ٍجَُ هتفاٍتی را در آثار خَد هعزفی کزدُاًذل در سیٌوای ّالیٍَد هااتیي دّاِّاای  02تاا  02هایالدی
ّوچٌیي ضاّذ تزخی فیلنّا تا هحَریت ًقص یک سى ّستین کِ غالثاً در هطالعات پیصگفتِ هَرد غفلت قزار گزفتِاًذل تز خالف اًتظار
سًاى در ایي فیلنّا در قاهت ّوسز یا هادر تصَیزی قذرتوٌذ اس جایگاُ خَد تِ ًوایص هیگذارًذ کاِ در عایي تاي دادى تاِ ًقاصّاای
سٌتی سًاًِ فزدیت سَتژکتیَ درخطاًی را آضکار هیساسًذل لذا تز آى ضذین طی طزح پیطٌْادی فیلنّای ایي ًاحی هغفَل اس سایٌوای
کالسیک را هعزفی کزدُ ٍ تصَیز تاریخی دقیقی اس ایي جزیاى تِ دست دادُ ضَد ارسش ّا ٍ هطخصات ایي آثار در تصاَیزگزی سًااى اس
هٌظز هطالعات سیٌوایی هَرد تزرسی قزار گیزد ٍ تحلیلی هثتٌی تز ًظزی رٍاًکاٍی اس کٌصّا رٍاتط ٍ جایگاُ سًاى در ایي فیلنّاا اراهاِ
ضَدل در ایي ًطست کِ طی چْار جلسِ ٍ تا هخاطة داًطجَیی خَاّذ تَد اس مجتبی آل سیدان (کارضٌاس ارضذ رٍاًطٌاسی تاالیٌی)
ٍ ّوچٌیي امیر خضرایی منش (کارضٌاس ٍ هٌتقذ حَسُ سیٌوا) تْزُ خَاّین جستل
اساهی تزخی اس فیلن ّای هَرد تحث :
)Stella Dallas (7301
)Now, Voyager (7390
)Mildred Pierce (7390
)Possessed (7391
)Letter from an Unknown Woman (7391
)The Reckless Moment (7393
)The Earrings of Madame de... (7300
)Forty Guns (7301

زمان اجرا :

هزداد هاُ

مکان اجرا :

سالي ضَرای ساسهاى هزکشی

