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 :سازی تاننکته طالیی برای توسعه سریع صنعت فیلمشش 

 تام ملوی ی نوشته

 

 نپرید! در دل کار نکته اول: با سر و بدون فکر

اگر به دنبال ساخت فیلمی  بیا فیتییت بیات د،یتین  اتیا اشیتباد  اسیت فیه باتین ا  
 آن دوری فنین.

و انجیام  ددیینف. امیا   بیا سیر بیرتینای اسیت فیه ف ف ی   اتا واقعا تک چیز ضروری 
   نکات طالت  د،تنن.آماده سا ی آنو  رتزی برنامهدرمورد ساخت فیلم  

را فرامیو  فیا. میا   گوتنین  اسیتعناددا چیزدات  شیبیه بیه اتیا م خیل  ا  فارگردان
چییون  دور آ بییه تهیییه فننیینه ف ییار میی  فییارگردانف یی  تییک بییا تیر یییاه  می ییوادم  و 
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ای اسییم  فییه بابییت آن دزتنییهرا انت ییاک فنیین.   فییه برنیین نی،ییت اسییم اسییت ماتیی 
 داننن.ن نه باشن.  ترا اتا فار را دنر دادن پول م 

 جواب  فه باتن به فارگردان بنتن اتا د،ت فه 

ای ن دربییاره انت ییاک ف،یی  فییه دییم اسییتعناد خییوب  دارد و دییم بییا تیر یییاه انظرتیی
 ه؟د،ت چ

ارتباط با فییلم خیود برنامیه رتیزی بی یتری انجیام ددیین  در طیوتن    در درچه بتوانین  
 منت ف ارفمتری خوادین داشت.

  باتین تیک قینم بیه ی یر برگردتین. بیرای فیردن فییلم  ای و قاب  فیرو حرفهبرای  اما  
 داشته باشین.تک اتنه ناک و  برنامه مناسردرست پرتنن در دل فار  باتن تک 

 

 :نکته دوم: پروژه را گسترش دهید

تییان  مییان  را اتییا چییه معنییات  دارد؟ بییه اتییا معنیی  اسییت فییه بییرای ت وتییت پرو ه
 اختصاص ددین.

 اتا نکته فلینی است 

 اسیان،رپینا فردن .1

 جذک استعناددا.2

 ساخت تک فیلم قاب  فرو ..3
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 ا  اتا فه فیلمنامه یاه  است  مطمئا شوتن 

 ای فه خوان  خوب  داشته باشن.فیلمنامه .1
 .درتافت نظرات مثبت ا  مت صصان فیلمنامه نوتس .2

 

 شود را حذف فنین و رت،ک مح،وک م درچیزی فه نامع ول 

فننینگ  را بیه یهینه مثال دم می وادین در آن بیا ی فنیین دیم فیارگردان  و تهیه .1
 میلیون دم دربیاورتن  800بییرتن و در نهاتت ا  آن 

حییذف را  و دسییت نیییافتن  د،ییت آتیینم  ردرچیییزی فییه روتاپردا انییه بییه نظیی .2
 فنین.

منط یی  فکییر فنییین. سییط  توقعییات خییود را پییاتیا بیاورتیین و بییا چیییزی فییه در  .3
 شروع فنین. دارتن حاضر  حال

 

  بنوت،ینی ف،ر و فاری خودتان را برنامه

 گذار و محکم باشن.ای است  باتن تاثیرمهم نی،ت فه چه برنامه .1
 ا  م اوردای مت صص در حو ه فیلم،ا ی فمک بییرتن . .2

 گذاران فار فنین. میا خودتان برای سرماتهدر  

فیه توسی  خیی  توهیینی بیه وجییود  م یی ص فنیینای در اول فیار باتین بودجیه .1
 آمنه باشن تا بنانین چه چیزی نیا  به تنظیم دارد.

 انت اک مکان خاص  فه ن ان ددننه ار   فیلم باشن. .2
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 نکته سوم: بزرگ فکر کنید اما نه خیلی بزرگ

 تان میانه و وس  باشن. نه  تاد بزرگ و نه  تاد فوچک.باتن قلمرو فکری 

فیلمی  فیه بیا خیل  فوچک فکرنکنین  قیرار نی،یت فیلمی  ب،یا تن بینون نیام ن یان   
 اتن ضب  فردهداتتان رفیق

 1خیلیی  بییزرگ فکرنکنییین  درییییا حییال قییرار نی،ییت فیلمیی  توهییین فنییین فییه ا  آن 
 ر بیاورتن د دمیلیار 

 اتنطور فکر فنین  باتن

ای ب،ییا تن بییا فیتیییت بییات بییه دمییراه اسییتعناددای شییما قییرار اسییت فیلمیی  حرفییه
 سا مانند  شنه  فیلم  فه قاب  فرو  باشن  حت  قاب  فرو  پس ا  پاتان فار.

اتیا طییر  فکییر درسیت اسییت. بییه اتیا معناسییت فییه شیما باتیین بیینون ا  دسییت دادن 
 دنبال فمترتا بودجه باشین.ای بات وبرای ساخت فیلم به سرماته

 

ای د،ییتنن. بی ییتر اننا تیین فییه م،ییت   امییا حرفییهگییاد  شییما نیییاد  بییه فیلمیی  م 
دا خیلی  سی ت اسیت حینن بزنیین فیه بودجیه فییلم چ ینر بیود  اتیا چییزی وقت

 دست بیاورتن.بهاست فه باتن 

مت صیص توانین ار شیمنن باشین. آن  اتنجا جات  است فیه تیک خی  توهیین خیوک م 
بییه شییما خوادیین گتییت م یینار مناسییب  ا  چیییزی فییه نیییا  دارتیین چی،ییت تییا آن را بییه 

 دست آورتن.
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 تان استفاده نکنید.(انداز کنید.) از کارت بانکیتان را پسنکته چهارم: پول

اگر به نکته اوه  فیه گتتییم توجیه نکنیین  پیول  تیادی را ا  دسیت خوادیین داد. حتی  
فییاری رت،ییک نکنییین  و تییرجی  ددییین سییرماته گییذار پییینا اگییر بییا پییول خودتییان روی 

تیان راحیت اسیت. امیا فنیین تحیت حماتیت میاه  د،یتین و خیالفنین  اح،یان م 
 در درصورت رت،ک دارد.

 

تیان پوه،یا  باشین  شیما در ی فیاف  ییاه  اسیت فیه برای اما اگر پرو ه شیما بیه انینا ه
اخت. اهبتیه بیه شیرط اتنکیه ای خوادیین سیم،یری درست  د،تین و تیک فییلم حرفیه

 تان باور داشته باشین و فامال آن را تجربه و تحلی  فرده باشین.به خودتان و اتنه

گذاران  حاضر ن یننن بیا شیما دمکیاری فننین  میتوانیین اتیا فاردیا را حت  اگر سرماته
 انجام ددین 

 فه به جای شما فیلم را فارگردان  فنن. تک فارگردان است نام فنین .1
 ای فه ساب ه فار وارتباطات خوب   دارد  شرتک شوتن.فنننهبا تهیه .2
 تا شاتن دوباره فکر فنین و فیلمنامه را با نوت،  فنین. .3

دیچ محنودتت  در پی رفت وجود نینارد. گیاد  ممکیا اسیت اتیا فیار دومیاه تیا 
بک یین. ممکییا اسییت در طیی  توسییعه دا طییول بی ییتر طییول بک یین. شییاتن سییال

 دا درگیر باشین  فه اهبته خوک است.تان تا منتپرو ه

ای متوقی  شینه و ادامیه دادن آن سی ت شینه و بیه فنیین پیرو هاگر اح،یان م 
 تر بییرتن.فنن  بی تر به آن بچ،بین و آن را جنی جلو حرفت نم 

 رگردتن.قانون طالت   اگر تردتنی داشتین  دمی ه به نکته دوم ب
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 ای ها را استخدام کنید.نکته پنجم: حرفه

اتن  بییه اتییا معنیی  اسییت فییه بودجییه شییما تییامیا اگییر بییه مرحلییه توهییین رسییینه
 فنین.شود و تک فیلم را ضب  م م 

فاگر فکر م  فنیین اسیت نام تیک حرفیه ای گیران اسیت   سیع  فنیین تیک آمیاتور 
 است نام فنین.ف

ی ن ییوتن  چییون ب،یییار بیینتر اسییت و اتتاقییا دزتنییهامییا اتییا اشییتباه را مرتکییر 
توانین میاه  شیوتن م ای فیه متحمی  م تیان خوادین داشیت. دزتنیهبی تری برای 

 باشن و دم  مان .

قیول دمی ه   دمی ه سع  فنیین بهتیرتا افیراد را بنسیت آورتین. تیک فییلم تیک  
 بزرگ است.

ه آنهیارا اسیت نام فنیین و دای فاربلین و بااسیتعناد را بیه خیاطر ب،ییارتن  دوبیار آدم
 بیوتین.ی آنها به دوستان درباره

اسییتعناد را دتیییر درگییز اسییت نام نکنییین. امییا دمچنییان دییای ضییعی  و ب آدم
ی آنهییا بییه دوسییتان فیلم،ییا تان بیوتیین و تافییین فنییین اتییا راه را انت ییاک دربییاره

 نکننن اما دمچنان دست خودشان است 

تان را اسیت نام نکنیین وقیت دوسیتاناشیین  دیچو اتا قیانون را در هدیا داشیته ب
 ای فه دارتن بی تر باشن.شان ا  دوست میر آن فه استعناد
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 در بازارها حضور پیدا کنید:: ششم  نکته

اتییا تییک اصیی  مهییم بییرای برقییراری ارتبییاط بییا توهینفننیینگان  سییرماته گییذاران  
 دای فرو  است.خرتناران  با ارتابان و نماتننگ 

دای خییوب  پییینا فنییین فییه در شییود رابطییهحضییور در با اردییا و روتییناددا باییی  م 
 فننینگان آشیناشیود. بیا انیواع تهیهنهاتت منجر بیه سیاخت فییلم بیا یوامی  ییاه   

دای فارشیان جوتیا شیان ا  آنهیا بیرسیین وا  سی ت ی فاری ی پروسیهشوتن. دربیاره
شییوتن.در نهاتییت بییه آنهییا نزدتییک شییوتن و خودتییان را معرفیی  فنییین. فییارت 

 شان را درتافت فنین و با آنها در ارتباط بمانین.وتزتت

 

 

 


