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تشسسی هسائل حمَلی دس فیلن ّای تاثیشگزاس تش ػلن حمَق دس ّالیٍَد
خالصه طرح :

صٌؼت سیٌوا آیٌِ جادٍیی َّلوض سا تِ تؼذاد ساليّای ًوایش تىثیش وشدُ است .اهشٍصُ تسیاسی اص هشدم هَضَػات حمَلی ٍ هشاغل
حمَلی سا تَاسطِ تصاٍیشی وِ تش پشدُّای ًمشُای دیذُاًذ دسن هیوٌٌذ .حمَق تشای سیٌوا هَضَع ٍ دستهایِ غٌی دساهاتیه است.
سیٌوا ًیض تِ هَضَػات حمَلی غٌای تصَیشی هیتخشذ ٍ آًشا تا هشص «ّوِ» هیگ ستشاًذ .تٌاتشایي سیٌوا ،هَضَػات حمَلی سا وِ دس
گزشتِّا فمط دس جلسِ دادگاُ دًثال هیشذ تِ ػٌَاى پذیذُای جاهؼِشٌاختی ٍ سٍاىشٌاختی تِ ػشصِ اجتواع هیوشاًذ ٍ تِ آىّا تاس
هثثت ٍ هٌفی هی دّذ ٍ اتفالات دادگاّی سا (حتی آًْایی وِ تٌاتش هصالح ػوَهی یا خصَصی غیشػلٌی ّستٌذ) ػلٌی هیساصد تا دایشُ
شٌاخت سا ٍسیغ ٍ گستشدُ وٌذ .اص ایي سٍ دس ًظش داسین فیلنّای تاثیشگزاس دس ایي حَصُ سا تِ هٌصِ پخش ٍ ًمذ تگزاسین ٍ تِ جْت آًىِ
دچاس گسست دس تحث اصلی ًشَین ّش دٍ فیلن دس صهیٌِ حمَق جضا ٍ ویفشی اًتخاب شذُاًذ .دس وٌاس ایي هَضَع تصوین تش آى شذ تا تا
ّوىاسی داًشجَیاى هتخصص دس اهش تشجوِ ،صیشًَیس فیلن تَسط اػضای ساصهاى اًجام شَد .تا ایي ّذف وِ تتَاًین صیشًَیسی تْتش ٍ
هفیذتش ،تا تَجِ تِ هَضَع طشح ،داشتِ تاشین ٍ دس آى ًىات هْن حمَلی تِ صَسست پاٍسلی آٍسدُشًَذ .فیلنّای اًتخاب شذُ تشای ایي
دٍسُ تذیي ششح است :
 21دوازده مرد خشمگین ) (21 Angry Manفیلوی دسام هحصَل سال  2۵۹۱آهشیىاست وِ تشاساس داستاًی تلَیضیًَی تِ ّویي
ًام ًَشتِ سجیٌالذ سٍص ٍ تِ واسگشداًی سیذًی لَهت ساختِ شذُاست وِ تِ ساستی هؼٌی ٍالؼی سیٌوا سا تذاػی هی وٌذ ٍ یىی اص
تْتشیي فیلن ّای تاسیخ سیٌواست .وش وىش ٍ اضطشاب اػضای ّیأت هٌصفِ ،اص ّواى آغاص ،تواشاگش سا تا خَد دسگیش هی وٌذ ،چشا وِ
تواشاگش پس اص ایٌىِ یاصدُ ًفش سا هَافك گٌاّىاس تَدى پسش ٍ یه ًفش سا هخالف ایي حىن هی تیٌذ ،سشدسگن هی شَد .هخاطة تِ
شیَُای سهاى گًَِ اتفالات سا دس رّي خَد هیساصد؛
کشتن مرغ مقلد )ً (To Kill a Mockingbirdام فیلوی آهشیىایی تِ واسگشداًی ساتشت هالیگي هحصَل سال  2۵۹1است وِ تش
اساس سهاًی تِ ّویي ًام اثش ّاسپش لی ساختِ شذُ است .دس سال  2۵۵۹ایي فیلن دس فْشست هلی ثثت فیلن لشاس گشفت .ایي فیلن
ّوچٌیي دس فْشست تضسگتشیي فیلنّای آهشیىایی تاسیخ دّویي سالگشد تٌیاد فیلن آهشیىا دس ستثِ تیست ٍ پٌجن لشاس گشفت.
آلایاى امین ایل بیگی (هذسس گشٍُ حمَق دس هشوض ػلوی واستشدی جْاد داًشگاّی هشْذ ٍ ٍویل پایهِ یهه دادگسهتشی) ٍ احسان
شنهین پور (هذسس گشٍُ حمَق هشوض ػلوی واستشدی جْادداًشگاّی هشْذ ٍ ٍویل پایِ یه دادگستشی) ًیض دس اًتْا تِ ًمهذ ٍ تشسسهی
تخصصی فیلنّا هیپشداصًذ.
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