 سرایی است به نام سرای سرور،همانا در بهشت
. دلِ کودکان را شاد کرده باشد،کسی داخل آن نخواهد شد مگر آنکه
)پیامبر اسالم (ص
Indeed there is a parlor in Paradise called the Parlor of Festivity;
No one is allowed in, unless, to have cheered up children’s heart.
“Prophet Mohammad” (PBUH)

Filmography of 32nd International Children and

Youth Film Festival Isfahan, 19th – 26th August 2019
Publisher: Farabi Cinema Foundation
Chief Director: Alireza Tabesh
Editor in Chief: Maryam Rahbar
Compilation of Iranian Films & Information: Zahra Rasti
Compilation of International Films & Information: Tandis Tabatabaie
Translator: Yasaman Tamjidi
Cover Designer: Hamid Reza Beidaghi
Graphist: Azim Alipour Fetrati, Samaneh Younesi
Lithography: Peyman Shoghi

With Our Special thanks to:
Members Of the City Council Isfahan, Seyed Mehdi Tabatabaie Nejad,
Mohammad Reza Faraji, Msoud Najafi, Shahram Ashraf Abyaneh, Farshid
Mesghali, Masoud Naghashzadeh, Mohsen Shams, Mohammad Rasoul
Sadeghi, Zahra Mostafavi, Children’s Council of Farabi Cinema Foundation

فیلمشناخت سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
1398  شهریور4  مرداد تا28 ،اصفهان

 بنیاد سینمایی فارابی:ناشر
 علیرضا تابش:مدیر مسئول
 مریم رهبر:سردبیر
 زهرا راستی:جمعآوری اطالعات فیلمهای ایرانی
 تندیس طباطبایی:جمعآوری اطالعات فیلمهای بینالملل
 یاسمن تمجیدی:مترجم
 حمیدرضا بیدقی:طراح جلد
 سمانه یونسی، عظیم علیپور فطرتی:گرافیست
 پیمان شوقی:ناظر چاپ

:با تشکر از
، محمدرضا فرجی، سیدمهدی طباطبایینژاد،اعضای شورای شهر اصفهان
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بسماهللالرحمنالرحیم
تحــوالت پرشــتاب جهــان امــروز ،زندگــی انســان را در ابعــاد گوناگــون از جملــه حــوزهی فرهنــگ دســتخوش تغییــر کــرده اســت .در
ایــن میــان کــودکان و نوجوانــان ،بــا بهرهگیــری از فناوریهــای نویــن ،شــکلگیری نســلی فهیــم ،پرسشــگر و تحولخــواه را نویــد
میدهنــد.
سـیودومین جشــنوارهی بینالمللــی فیلــم کــودک و نوجــوان بــا درک ایــن واقعیــت گریزناپذیــر ،گامهایــی نــو در ایــن مســیر برداشــته
و بــا بهرهگیــری از نســیم تغییــرات ،هوایــی تــازه بــرای پروانههــای جشــنواره بــه ارمغــان آورده اســت.
تحــول در ســاختار جشــنواره ایجــاد بخشهــای روزآمــد و تغییــر نــگاه بــه ســینما از جزیــرهای مســتقل بــه بخشــی از صنعت تصویــر بیانگر
بینــش دقیــق و تیزهوشــی هنرمندانه ســینماگران متعهد کشــورمان اســت کــه بیتردید دســتاوردهای ارزشــمندی برای کــودکان ایــن مرز و
بــوم و پیــام پرطنینــی از جنــس صلــح و نــوع دوســتی و معنویت بـرای جهــان خواهد داشــت.
در شــرایطی کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد انســجام و وحــدت هســتیم ،اکــران همزمــان فیلمهــای جشــنواره در سراســر
کشــور موجــب خرســندی اســت و نمایــش آثــار راه یافتــه بــه جشــنواره در مناطــق ســیلزده و کــودکان آســیبدیده ناشــی از ایــن
حادثـهی تلــخ ،بــا شــعار شــیرینی «رویــای کــودکان ســیلزده را بســازیم» جــای تقدیــر فــراوان دارد .تقــارن آغــاز این رویــداد را بــا ایام
عیــد غدیــر خــم ،کــه دوســتی بــا کــودکان و حمایــت و توجــه بــه حقــوق آنــان در ســیرهی امــام علــی (ع) مــوج میزنــد ،بــه فــال
نیــک گرفتــه و بــا قدردانــی از دبیــر ســختکوش و دسـتاندرکاران پرتــاش ایــن رویــداد اثربخــش و همچنیــن مســئوالن و اهالــی
فرهنگمــدار و هنرپــرور شــهر اصفهــان ،امیــدوارم شــاهد برگــزاری موفــق جشــنواره و توش ـهای ارزشــمند بــرای نس ـلهای آینــده
باشــیم .از خداونــد متعــال نشــاط و شــادی روزافــزون بــرای فرزنــدان ســرزمینم و عــزت و ســربلندی ایــران اســامی را آرزمنــدم.
سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

بسماهللالرحمنالرحیم
اهمیــت کــودکان و نوجوانــان در جامعــه بر کســی پوشــیده نیســت .چراکه ســازندگان فــردای این ســرزمین پرگهرند
و ســینما میتوانــد در شــکلپذیری افــکار ،آرمانهــا و رویاهــای آنــان ،ایفاگــر نقشــی بهســزا و بیبدیــل باشــد.
انتظــار از ســینمای کــودک و نوجــوان ایــن اســت کــه بــا ســاخت و عرضه مناســب آثــاری شایســته و درخور ،مســیر
رشــد و شــکوفایی در کشــور را رونــق و طــراوت ببخشــد و جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان بتوانــد اشــتیاق
مخاطبــان را در ایــران و جهــان افــزون کنــد .
بــرای همــه فعــاالن و کنشــگران ســینمای کــودک و نوجــوان کــه پذیــرای ســهمی در ایــن بالندگــی و آیندهســازی
شــدهاند توفیــق و کامیابــی آرزو میکنــم.
حسین انتظامی
رییس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری

قاب جشنواره و هنر گفتوگو با نسل جدید
در پیچیدگــی بیمجــال امــروز ،نگارههــای معصومانــه کودکــی ،نجاتدهنــده اســت؛ نگارههایــی کــه میتوانــد قــاب شــود و از مــرز س ـنها و دهههــا عبــور کنــد،
بــا مــا بیایــد تــا بزرگســالی پراندیشــه بیمجــال؛
در میانســالی روزهــا میشــود نوجوانــی کــرد ،پــا بــه کودکانــه احســاس گذاشــت ،بــر درگاهــش ایســتاد و بــه تماشــایش نشســت .ســینما ،ایــن پــرده جادویــی کــه
وســعتش را از افــق دیــد مخاطبــان و قــوه خالقــه ســازندگانش میگیــرد ،بهانـهای بــرای مــرور ایــن همــه اســت؛ ابــزاری که چونــان عصایــی جادویی بــه میانــه روزهای
مکــرر ،میزنــد؛ زیبایــی را در لفافــه هنــر میپیچــد و واقعیتهــا را بیپــرده بــه رخ میکشــد؛ از دغدغههــا میگویــد ،از نیازهــا و انتظــارات دنیــای کودکــی و نوجوانــی
کــه قــرار اســت انسانســازی کنــد ،بــه آینــده ،بــه نســل بعــد متصــل شــود.
اندوختــه امــروز ســینمای کــودک و نوجــوان ،مســیریاب ادامــه راهــی اســت کــه بــه آن میگوییــم «فــردا» ،بــه آن میگوییــم آینــده ایــن ســرزمین ،سرنوشتســازی و
هــر آنچــه کــه یادمــان بیــاورد کــودک و نوجــوان امــروز قــرار اســت پــدر و مــادر آینــده ،مدیــر و معلــم و کارشــناس ،تصمیمگیــر و برنامهریــز آینــده این ســرزمین باشــد.
جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان ،هنــر گفتوگــو بــا نســل جدیــد و بــا ابــزار هنــر اســت؛ آن هــم در شــرایطی کــه گفتوگــو بــا نســل جدیــد امــروز ،گاه بــه چالشــی
بــزرگ تبدیــل میشــود .شــهر اصفهــان کــه سالهاســت هنــر و فرصــت میزبانــی از رویــداد بینالمللــی جشــنواره فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان را برعهــده دارد،
یودومین دوره ایــن جشــنواره نیــز تمامقــد بــه میــدان آمــده تــا اکــران بینظیــری از رویــدادی از جنــس فیلــم و تماشــا و دغدغــه را بــه نمایــش بگــذارد .رســم
در سـ 
مهماننــوازی بــرای همــه آنهایــی را بهجــا آورد کــه بــه بهانــه فیلــم و ســینما و بــا دغدغهمنــدی نســبت بــه دنیــای کــودکان و نوجوانــان ،بــه اصفهــان آمــده و
آثارشــان را بــه جلــوهگاه ایــن شــهر آوردهانــد .مدیریــت شــهری اصفهــان؛ شــهر دوســتدار کــودک ،شــهروندان دوســتدار فرهنــگ و هنــر ایــن شــهر ،هنرمنــدان و همــه
آنهایــی کــه بــه اعجــاز هنــر بــه عنــوان زبانــی مشــترک و فراتــر از مرزهــا و بــه دیپلماســی فرهنگــی اعتقــاد دارنــد ،میکوشــند تــا بــا بــه خدمــت گرفتــن تمامــی
امکانــات و ظرفیتهــا ،راه را بــرای بالندگــی و غنــای ایــن رویــداد جهانــی بــاز کننــد.
بــه همــه شــرکتکنندگان و مهمانــان ایــن رویــداد خوشآمــد گفتــه و امیــدوارم در کنــار مخاطبــان فهیــم و اصیــل ایــن جشــنواره ،رویــدادی نــاب و مانــدگار همچــون
دورههــای گذشــته را رقــم بزننــد تــا دنیــای کــودکان و نوجوانــان ایــران و جهــان ،پنجرههــای وســیع و تــازه خــود را بــه روشــنای افقهــای فــردا بــاز کنــد .تــا دنیــا
جایــی بهتــر بــرای کــودکان و نوجوانــان باشــد...
قدرتاله نوروزی
شهرداراصفهان
تابستان1398

به نام خالق زیباییها

در آستانهی دیگر شدن

سـیودومین جشــنوارهی بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان را در شــرایطی در شــهر تاریخــی اصفهــان آغــاز میکنیــم کــه شــاید در تاریــخ نــه چنــدان طوالنــی
صنعــت تصویــر در ایــران ،کمتــر شــرایطی مشــابه آن را میتــوان ســراغ گرفــت .گســترش بیســابقهی دامنـهی نفــوذ صنعــت تصویــر در کشــور ،کــه با پشتســر گذاشــتن
آثــار مکتــوب و شــنیداری ،بــرای نخســتینبار در تاریــخ بــه لحــاظ آمــاری باالتریــن رتبــه را در مصــرف فرهنگــی کــودکان و نوجوانــان بــه خــود اختصــاص داده اســت ،یکی
از ارکان مهــم شــرایط پدیــد آمــده اســت .در کنــار ایــن رشــد بیســابقهی اقبــال کــودکان و نوجوانــان بــه آثــار ســینمایی ،رونــق کارآفرینــی و تحــول در نگــرش بــه فرهنگ
کســب و کار ،تغییــر و ورود نســل جدیــد بــه دنیــای حرفـهای صنعــت ســرگرمی ،خلــق ادبیــات نویــن در ایــن عرصــه و باالخــره تســهیل ارتباطات رســمی و غیررســمی بین
جوامــع جهانــی ،از دیگــر عواملــی اســت کــه میتــوان رویــدادی چــون جشــنوارهی سـیودوم را در پرتــو جشــنواره از منظــر دیگــری فهــم و تفســیر کــرد.
بــه عنــوان دبیــر جشــنواره ،مفتخــرم اعــام کنــم؛ تحولــی کــه ســالها بــود صــدای پــا و نشــانههای وقوعــش را در صنعــت تصویــر بــه صــورت عــام ،و در هنــر ـ صنعــت
ســینما بــه صــورت خــاص ،میشــنیدیم و میدیدیــم ،در ایــن دوره از جشــنواره حضــور و نمــودی پــر رنــگ پیــدا کــرده اســت .حضــور قابــل توجــه فیلمســازان کــودک و
نوجــوان فیلــم اولــی ،کــه نشــانگر پوسـتاندازی و تحــول نگــرش در ایــن حــوزهی ســینمایی اســت ،در کنــار تأســیس بخــش «وبســری» ،به عنــوان مکمل پــازل صنعت
تصویــر (در کنــار بخشهــای پویانمایــی کوتــاه ،فیلــم کوتــاه و فیلــم بلنــد غیرســینمایی) ،تأســیس جایــزهی ویــژهی «کســب و کار» و باالخــره تدویــن نمایـهی اقتصــادی
فیلمهــای ســینمایی موجــود در جشــنواره ،نشــانههایی از ایــن حضــور هســتند .ســینمای کــودک و نوجــوان ایــران ،کــه ســالها پیــش و در اوج قدرتنمایــی ســینمای
نخبهگــرای کشــورمان ،توانســت پرچــم آشــتی بــا مخاطــب در ســینمای ایــران را بــه دســت بگیــرد و بــا عمــوم مــردم ارتبــاط برقــرار کنــد ،حــاال بــار دیگــر حامــل پیــام
بنیادینــی در ایــن هنــر ـ صنعــت شــده اســت .ســینما در مقــام یــک نهــاد تأثیرگــذار صنعتــی ـ هنــری ،نمیتوانــد بــه تحــوالت شــگرف دنیــای پیرامونــش بیتفــاوت باشــد
و ایــن ســینمای کــودک و نوجــوان اســت کــه در ایــن دوره از جشــنواره ،ایــن واقعیــت مهــم را بــه روشــنی بــرای مخاطبــان و فعــاالن ســینمایی ،بــه نمایــش میگــذارد.
امیــد ،و تــاش بــرای خلــق روزهایــی بهتــر ،شــاید بهتریــن کلیدواژههــا بــرای توصیــف وضعیــت مــا ،در آســتانهی ورود بــه روزهــای نخســتین سـیودومین جشــنوارهی
بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان باشــد .عصــری در ســینما بــه پایــان خــود نزدیــک میشــود و روزهــای تــازهای در حــال آغــاز اســت .جامعـهی ســینمایی کشــور،
در کنــار یکدیگــر و نگــران و مشــتاق ،در حــال آزمــودن راههــای نرفتــه در ایــن روزگار جدیــد اســت و جشــنوارهی سـیودوم ،نمایانگــر نخســتین گامهایی اســت که کاشــفان
جســور و فروتــن ایــن زمانـهی نــو ،در فضایــی جدیــد و ناشــناخته برداشــتهاند .در پایــان چــه آرزویــی میتــوان داشــت جــز اینکــه ایــن گامهــای نخســت در رویــداد پیــش
رو ،بــه مســیری ختــم شــود کــه در آن ســینمای ایــران بــار دیگــر قــدرت و غنــای پایانناپذیــر مضمونــی خــود را بــه نمایــش بگــذارد و نقــش خــود را در مقــام سرچشــمهی
خالقیــت در ســینمای جهــان تحکیــم و تثبیــت کند.
علیرضاتابش
دبیر سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

 قائممقام بنیاد سینمایی فارابی/ حبیب ایلبیگی

Ghodratollah Nourouzi / Isfahan Mayer

 شهردار اصفهان/ قدرتاله نوروزی

Alireza Tabesh / Festival Secretary

 دبیر جشنواره/ علیرضا تابش

Alireza Rezadad / Senior Consultant to Cinema Organization

 مشاور ارشد سازمان سینمایی/ علیرضا رضاداد

Rasoul Sadr Ameli / Filmmaker

 فیلمساز/ رسول صدرعاملی

Habib Ilbeigi / Vice Chairman Farabi Cinema Foundation

شورای برنامهریزی
Planning Council

FaridehRoushan /HeadofCulturalCommitteeofIsfahanIslamicCityCouncil

 ریاست کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان/ فریده روشن

Fatollah Moein / Head of Isfahan City Council

 رییس شورای شهر اصفهان/ فتحاله معین

MohammadAliAnsari /GeneralManagerofIsfahanCulturalAdministration

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان/ محمدعلی انصاری

MortezaTehrani /Economy&FinancedeputyofMunicipalityofIsfahan

 معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان/ مرتضی طهرانی

InternationalAffairsofIsfahanMunicipality

Iman Hojati / GeneralManagerofCommunication&

 مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان/ ایمان حجتی

 عضو شورای شهر اصفهان/ مهدی ُمقدری

Municipality

Director of Socio-Cultural & Sport Organization of Isfahan

Mohammad Eidi / Deputy of Isfahan Mayor & Managing

 اجتماعی و، معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی/ محمد عیدی
ورزشی شهرداری اصفهان

Morteza Kazemi

مرتضی کاظمی

Marzieh Broumand / Filmmaker

 فیلمساز/ مرضیه برومند

Mehdi Moghtaderi / Member of Isfahan City Council

ستاد اجرایی جشنواره

 علیرضا تابش:دبیر

Festival Secretary: Alireza Tabesh

 بهروز شجاعی، حسین شیخاالسالمی، محمدرسول صادقی، جمال امید:مشاوران دبیر
Consultants of the Secretary:

Jamal Omid, Mohammad Rasoul Sadeghi, Hossein Sheikholeslami,
Behrooz Shojaie

 سیدمهدی سجادی:مدیر مالی ـ حقوقی

Legal & Finance Officer: Seyed Mehdi Sajadi

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

ستاد اجرایی جشنواره

Executive Administration of Festival

 ایمان حجتی:مدیر اجرایی

Executive Manager: Iman Hojati
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 ایرج تقیپور:مدیر هنری

Art Director: Iraj Taghipour

 کیوان عسگریپور:قائممقام اجرایی

Executive Deputy: Keyvan Asgaripour

سیمونسیمونیان:مدیردبیرخانه

Secretariat Manager: Simon Simonian

 محسن دلیلی:مدیر ارتباطات

CommunicationManager:MohsenDalili

 عزتاله علیزاده:مدیر پشتیبانی فنی

Technical Support Manager: Ezatoallah
Alizadeh

 رائد فریدزاده:مدیر بینالملل

InternationalAffairsDirector:RaedFaridzadeh

Executive Administration of Festival
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 میالد شکرخواه:مدیر کنترل پروژه

 بابک بیات:مدیر تشریفات

Project Control Manager: Milad Shokrkhah

حبیبایلبیگی:مدیرالمپیاد

Protocol Manager: Babak Bayat

 حسین سیدی:مدیر استانها

Olympiad Manager: Habib Ilbeigi

Provinces Manager: Hossein Seyedi

 هامون شیرازی:مدیر ستاد جشنواره و سینمای رسانه

Administration Manager & Media Cinema: Hamoon Shirazi

مهدیتیموری:)مدیرتشریفات(مدعوینوهنرمندان

Manager of Protocol Affairs (Guests & Artists):
Mehdi Teymouri

مهردادقسمتی،رضاآژ:مدیرپشتیبانیوتدارکات

 رضا دهقان:مدیر سینماهای جشنواره

Manager of Support & Supply Affairs: Reza

Manager of Festival Cinema Halls:

Aaj, Mehrdad Ghesmati

Reza Dehghan

 حمید رسولی:مدیر باشگاه مخاطبان

Manager of Audience Club: Hamid Rasouli

 محمدجواد شمسیآرا:مدیر فضاسازی شهری
:مدیر برنامهریزی مهیمانان و هنرمندان
عباساحمدینیا

Guests & Artists Planning manager: Abbas
Ahmadi Nia

Manager of City Spheres: Mohammad
Javad Shamsi Ara

 ستار مهراحمدی:مدیر بازاریابی

Marketing Manager: Satar Mehr Ahmadi

Cinema School Principal: Farid Salavati

Manager of Iran’s Workshops: Ali Shah
Mohammadi

افسونپناهی:مدیرتأمینوتوزیعآثار

Manafer of Supply & Distribution of works:
Afsoon Panahi

 مهدی سجادزاده:مسئول دبیرخانه

Secretariat Supervisor: Mehdi Sajadzadeh

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

ستاد اجرایی جشنواره

فریدصلواتی:مدیرمدرسهیسینمایی

علیشاهمحمدی:مدیرکارگاهآموزشیایران

نفیسهقانیان:مسئولاطالعرسانیوروابطعمومی

Public Relation & Information Supervisor:
Nafiseh Ghanian

 میثم احمدی:مسئول جلوگاه امید
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OMID Prade Supervisor: Meysam Ahmadi

 نفیسه حاجاتی، علی رخشانی:مسئول امور تشریفات بینالملل و گردشگری

Tourism & International Protocol Affairs Supervisor: Ali Rakhshani, Nafiseh Hajati

 علیاکبر محمودی:مسئول امور مالی

Financial Affairs Supervisor: Aliakbar
Mahmoodi

سعیدمحمدیپناه:مسئولتبلیغاتمحیطی
Outdoor Publicity Supervisor: Saeed
Mohammadipanah

 علی زاهدی:مسئول رویدادهای شهری
City Events supervisor: Ali Zahedi

 علی عباسی:مسئول امور میهمانانکمتوان

Supervisor of Guests with Disabilities: Ali
Abbasi

Executive Administration of Festival
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 احمدرضا مرآثی:مسئول خبرنگاران نوجوان

Youth Journalists Supervisor: Ahmad Reza Merathi

 زینب امینی:مسئول کمیتهی بینرشتهای

Supervisor of Interdisciplinary committee:
Zohreh Amimni

 پژمان زهاب:کارگردان مراسم اختتامیه

Director of Closing Ceremony: Pejman Zehab

 سعید نصر:کارگردان مراسم افتتاحیه

Director of Opening Ceremony: Saeed Nasr

 اعظم قربانی:امور مستندسازی

Documentation Affairs: Aazam Ghorbani

 مژگان باباگلی:کنترل پروژهی ستادی

Administrative Project Control: Mojgan babagoli

 ایمان شجاعی، مرتضی محبی:مدیر حقوقی

LegalManager:MortezaMohebi,ImanShojaee

 مجید قادری:مدیر مالی

Finance Manager: Majid Ghaderi

 حسین پناهی، جعفر انصاریفر:حراست

Security Affairs: Jafar Ansarifar, Hossein Panahi

 سیدعلی الفت:مسئول امور قراردادها

Supervisor of Contracts Affairs: Seyed Ali Olfat

Administrative Staff
 کارشناس امور مالی:عباس شراهی

Secretariat / دبیرخانه

 کارشناس امور مالی:پدیده مراد

 کارشناس ارشد دبیرخانه:زهرا راستی

Abbas Sherahi: Financial Affairs Expert
Padideh Morad: Financial Affairs Expert

 پذیرایی: حسین عسگریزاده،علی نجفی

Ali Najafi, Hossein Asgarizadeh: Reception

 مراسالت:محمد علیپور

Mohammad Alipour: Delivery

 قاســم، نــدا عابــدی، داریــوش ململــی:بــا تشــکر ویــژه از
، فرهــاد پــاری، امیــر جهانگیرونــد، ابراهیــم بختیــار،تاجیــک
، حســین نیکجــو، حســن ماهوتچیــان،شــهروز شــکاری
 داود هاللــی،حمیدرضــا گــودرزی
With Special Thanks to: Dariush Malmali, Neda Abedi,

Ghasem Tajik, Ibrahim Bakhtiar, Amir Jahangirvand,
Farhad Pari, Shahrooz Shekari, Hassan Mahootchian,
Hossein Nikjoo, Hamidreza Godarzi, Davoud Helali

Zahra Rasti: Senior Expert of Secretariat

 امور هماهنگی با صاحبان آثار:حمیدرضا اکبری

Hamidreza Akbari: Coordination Affairs with Right

Holders of works

 امور پشتیبانی:حمیدرضا صابری

Hamid Reza Saberi: Support Affairs

 مسئول دفتر:شیرین رحیمی

Shirin Rahimi: Office Staff

 پشتیبانی فنی:رامین نجاتی

Ramin Nejati: Technical Support

 ویراستار فیلمهای خارجی:بهزاد طهماسبی

Behzad Tahmasebi: Foreign Films Editor

 انفورماتیک: مهدی بهزادپور،منصور کاشی

Mansour Kashi, Mehdi Behzadpour: Informatics

International Affairs / بینالملل
 معاون مدیر بینالملل:حامد سلیمانزاده

 امور هماهنگی:محمد نیکبخت

Mohammad Nikbakht: Coordination Affairs

 ثبتنام صاحبان آثار:محمد بهشتی

Hamed Soleimanzadeh: Deputy of Director to Int’l Affairs

Mohammad Beheshti: Registration of Right Holders of Works

Shahla Rostamkhani: Film Market Supervisor & Coordinator

Razieh Sajadi: Secretariat Expert

MahsaFariba:Interpreter&Children’sJuryCommitteeSupervisor

Sanaz Mavedat: Secretariat Expert

 مسئول هماهنگی بازار و خریداران فیلم:شهال رستمخانی

ت داوری کودک و نوجوان
  مترجم و سرپرست هیئ:مهسا فریبا

 مسئول بخش تأمین فیلمهای خارجی:تندیس طباطبایی

 کارشناس دبیرخانه:راضیه سجادی
 کارشناس دبیرخانه:ساناز مودت

 امور اجرایی هنرمندان:پژمان ذکایی

Tandis Tabatabaie: Foreign Films Provision

Pejman Zokaie: Executive Affairs of Artists

Mostafa Ahmadi: Co-Production Panel

Mohammad Lezer Gholami: Web Seri

Mostafa Sayari: Co-Production Panel

Mohammad Gorgani: Web Seri

 پنل تولید مشترک:مصطفی احمدی
 پنل تولید مشترک:مصطفی سیاری

 مترجم و همراه هیئتهای داوری:سپهر سلیمی

 وبسری:محمد لزرغالمی
 وبسری:محمد گرکانی

 مسئول امور نمایش:علیرضا طالیی

Sepehr Salimi: Interpreter & Jury Committees Attendant

Alireza Talaie: Screening Expert in Charge

Bahman Nouraie: Interpreter & Jury Committees Attendant

Zohreh Fazli: Public Relation Expert

 مترجم و همراه هیئتهای داوری:بهمن نورایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

همکاران ستادی

همکارانستادی

 کارشناس روابط عمومی:زهره فضلی

18

Administrative Staff

32nd International Film Festival for Childern and Youth

 مسئول امور رسانهها:بشیر جعفرینیا

Bashir Jafari Nia: Media Affairs

Elnaz Khoshdel: Interpreter & Jury Committees Attendant

Somayeh Khalili: Archive Coordination

Abbas Hasani: International Sections Coordination

Meysam Mohammadi: NewsDesk

Mehrdad Abolghasemi: Communication Coordination

Nejla Peykanian: Editorial Secretary

Samareh Khodarahmi: Visa affairs & Jury Committees Attendant

Staff Colleagues: Melika Nassiri, Omid Pooyanfar, Mehdi

:Hamoun Shirazi: International Educational Workshops
 امور اجرایی کارگاههای آموزشی:جاللالدین اعتباریان

 امور هماهنگی و آرشیو:سمیه خلیلی
 دبیر ستاد خبری:میثم محمدی

 دبیر تحریریه:نژال پیکانیان

 ســارا، مهدی درســتی، امیــد پویانفــر، ملیــکا نصیــری:همــکاران
 مریــم جودکی، عاطفــه نــوذری،راعــی

Dorosti, Sara Raei, Atfeh Nouzari, Maryam Joudaki

، منوچهــر جهانــی، منصــور جهانــی:ســتاد خبــری بینالملــل
 مریــم آذیــش،محمــد ابوالجدایــل

International NewsDesk: Mansour Jahani,Manochehr
Jahani,Mohammad Aboljadayel,Maryam Azish

Electronic Bulletin / نشریه الکترونیکی
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 مترجم و همراه هیئتهای داوری:الناز خوشدل

 سردبیر:سید محمدحسین لواسانی

Seyed Mohammad Hossein Lavasani: Editor

 مدیر امور هنری:احمد غالمی

Ahmad Gholami: Art Direction

، محمدرضا کاظمی، مجتبی اردشــیری،ســارا کنعانی:اعضای تحریریه
 مونا اســامی، کامبیز حضرتی، شـراره داودی،صــدف فاطمــی

Ediotorial Staff : Sara Kanani, Mojtaba Ardeshiri, Mohammad
Reza Kazemi, Sadaf Fatemi, Sharareh Davoudi, Kambiz
Hazrati, Mona Eslami

 دبیر عکس:امیرحسین غضنفری

Amir Hossein Ghazanfari: Stills Supervisor

Yasaman Zohoortalab: /  عکاس:یاسمن ظهورطلب

Photographer

Documentary / مستندسازی

 تهیهکننده و کارگردان:ایمان رحیمپور

Iman Rahimpour: Director&Producer

 امور هماهنگی بخشهای بینالملل:عباس حسنی

 هماهنگیهای ارتباطاتی:مهرداد ابوالقاسمی

 مترجم و همراه هیئتهای داوری، امور روادید:ثمره خدارحمی

 کارگاههای آموزشی بینالملل:هامون شیرازی

Jalaledin Eatebarian: Executive Affairs of Workshops

 مسئول کتابخانه ویدیویی:شیرین نادری

Shirin Naderi: Video Library officer

 همکار کتابخانه ویدیویی:لیال حسینی

Leila Hosseini: Video Library Colleague

 همکار کتابخانه ویدیویی:مسعود بخشی

Masoud Bakhshi: Video Library Colleague

 مدیر پشتیبانی فنی کتابخانه ویدئویی:مهدی شکریآذر

Mehdi Shokri Azar: Manager of Technical Support Video Library

 مسئولدفتر بینالملل:زهرا معماری

Zahra Memari: International Affairs Officer

 هماهنگی تشریفات:مهدی طالیی

Mehdi Talaie: Protocol Affairs coordination

لونقل و ُمراسالت
  حم:محمدحسن احدی

Mohammad Hasan Ahdi: Delivery & Transport

 امور پورتال و ایونتیوال:سلمان مهمانچی

Salman Mehmanchi: Portal Affairs & Event Wall

 هماهنگیهای دیپلماتیک:علی قاسمی

Ali Ghasemi: Diplomatic Coordination

 کارشناس بینالملل:مونا صاحب

Mona Saheb: International Affairs Expert

 پذیرایی:مظفر قهرماننژاد

Mozafar Ghahreman Nejad: Reception

 گزارشگر:مینا قاسمیزواره

Public Relation / روابط عمومی

 تدوین:محمدمهدی محمدپور

 مشاور مدیر روابط عمومی:سیدمحمدصادق لواسانی

Mina Ghasemi Zavareh: Reporter
Mohammad Mehdi Mohammadpour: Editing

Seyed Mohammad Sadegh: Consultant to PR Manager

 تصویربرداران: محسن قربانلو،علی مرادی

Matin Tayefi / متین طایفی

Ali Moradi, Mohsen Ghorbanloo: Cameramen

Mina Rezaie / مینا رضایی

Ghazal Nahani: Podcast

Fereshteh Goodarzi /فرشته گودرزی
Arash Ahmadi / آرش احمدی

Maedeh Rahmani / مائده رحمانی
Pooria Nazari / پوریا نظری

Beheshteh Goodarzi / بهشته گودرزی

Mehran Malekuti / مهران ملکوتی

Behran Behboodi / بهرنگ بهبودی
Ali Hashemi / علی هاشمی

Mansour Jahani / منصور جهانی

Arman Ahmbadi / آرمان احمدی

Soheil Soltani / سهیل سلطانی

Mehdi Khosrojerdi / مهدی خسروجردی

Ali Azimi / علی عظیمی

Mehdi Shamin / مهدی شمین

Mohammad Shah Hosseini / محمد شاهحسینی
Sadegh Ibrahimzadeh /صادق ابراهیمزاده

Mohammadreza Erfani / محمدرضا عرفانی
Sajad Hayat Bakhsh / سجاد حیاتبخش
Keyvan Eshaghi / کیوان اسحاقی

Mostafa Hesari/ مصطفی حصاری
Shila Sazandeh/ شیال سازنده

 پادکست جشنوارهر:غزل نهانی

 امور هنری و گرافیکی:سمانه مقرری

Samaneh Mogharari: Art& Graphic affairs

 امور اجرایی خبرنگاران:فرامرز روشنایی

Faramarz Roushanaie: Journalists Affairs

 برگزاری نشستها: مونا اسالمی،شادی رفاهی

Shadi Refahi, Mona Eslami: Execution of Sessions

)پشتیبانیفنی(دوبلورهایهمزمان

TechnicalSupport(SimultaneousDubbing)
Maryam Radour: Team Head /  سرگروه:مریم رادپور

Mahvash Afshari: Team Head /  سرگروه:مهوش افشاری

Shervin Ghetehei: Team Head /  سرگروه:شروین قطعهای

Shoukat Hojat /شوکت حجت

Hemat Mommivand/ همت مومیوند

Mahsa Erfani /مهسا عرفانی
Shila Ajir/ شیال آژیر

Bijan Alimohammadi / بیژن علیمحمدی
Nazanin Yari/ نازنین یاری

 سرپرست گروه دوبله:ابوالقاسم صفر یزدی

Parto Mousavi/ پرتو موسوی

Abolghasem Safaryazdi: Dubbing Team Supervisor

Akram Salehifard / اکرم صالحیفرد

Hadi Masoudi: Dubbing Supervisor

Shiva Sazandeh / شیوا سازنده

Elham Salehi/ الهام صالحی

Shiva Ashyan / شیوا آشیان

 سرپرست دوبلهی:هادی مسعودی

Iman Shojaie: Legal Affairs /  امور حقوقی:ایمان شجاعی

 امور سینماها:اردالن محمدی

Yasin Eshaghi / یاسین اسحاقی

Ardalan Mohammadi: Cinema Halls Affairs

/ سعید رمضانی
Hamed Salehifard / حامد صالحیفرد
 امور المپیاد فیلمسازی نوجوانان:سیدمهدی طباطبایی

Farnoosh Hedayat: Executive Affairs JelvehGah Omid

Fatemeh Amirazodi / فاطمه امیرعضدی
Saeed Ramezani

Seyed Mehdi Tabatabaie: Youth Filmmaking Olympiad Affairs

 پشتیبانی و تدارکات:خلیل خالقی

Khalil Khaleghi: Supply & Support

 هماهنگی اموال:رسول صادقی

Rasoul Sadeghi: Properties Coordination
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همکاران ستادی

Amir Hossein Esfahani / امیرحسین اصفهانی

 امور اجرایی جلوهگاه امید:فرنوش هدایت

 امور ویدیویی:علی ایزدپرست

Ali Izad Parast: Video Affairs

Protocol Committee / کمیتهی تشریفات
Farnaz Khaledi / فرناز خالدی

Hossein Ahmadi / حسین احمدی

Abbas Yasini / عباس یاسینی
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Reza Sadeghi / رضا صادقی

Administrative Staff

32nd International Film Festival for Childern and Youth

Mohammad Javad Sharififar / محمدجواد شریفیفر
Ali Yazdani / علی یزدانی

Mohammad Mirheidari / محمد میرحیدری
Pegah Amini / پگاه امینی

Alireza Babaei /علیرضا بابایی
Sara Rajabi / سارا رجبی

Kimia Yousefi / کیمیا یوسفی

Amirmohammad Ahmadian / امیرمحمد احمدیان
Kasra Daneshian / کسری دانشیان

Fatemeh Kafami / فاطمه کفعمی

SeyedShahaboldinLouhMousavi/بالدینلوحموسوی
 سیدشها

Safarali Akbari: Properties Coordination

امور اجرایی کارگاههای آموزشی
Executive Affairs of Workshops

Jalalaldin Eatebairan / جاللالدین اعتباریان

Jamalaldin Eatebarian / جمالالدین اعتباریان

Volunteers / داوطلبان
Zeynab Amini / زینب امینی

Athar Rahnama / اطهر رهنما

Zahra Soleimani / زهرا سلیمانی

Narjes Louh Mousavi / نرجس لوح موسوی

Fatemeh Sadat Louh Mousavi / فاطمه سادات لوحموسوی

Matin Nasr Esfahani / متین نصراصفهانی

Shahrzad Rasouli / شهرزاد رسولی

Kimia Mahavi / کیمیا مهدوی

Sahar Modaresi / سحر مدرسی

Mohammad Zamani / محمد زمانی

Mohammad Jamshidi / محمد جمشیدی

Setareh Farkhani / ستاره فرخانى

Shirin Halkouei / شیرین حالکوئی

Ali Zarei / علی زارعی
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 هماهنگی اموال:صفرعلی اکبری

Pegah Rajabi /پگاه رجبی

Masoud Khademian /مسعود خادمیان
Setare Farkhani / ستاره فرخانی

Samaneh Aghajani /سمانه آقاجانی

Bahareh Dadkhah / بهاره دادخواه

Nasim Ashrafi / نسیم اشرفی

Maedeh Sadat Tabatabaie / مائدهسادات طباطبایی

Mohammadreza Ghotbizadeh / محمدرضا قطبیزاده

Neda Nasr Esfahani /ندا نصراصفهانی

Shima Jelvani / شیما جلوانی

Saba Ahmadi / صبا احمدی

Ali Alirezaei / علی علیرضایی
Sana Bidi /ثنا بیدی

Fatemeh Hatami / فاطمه حاتمی

Elam Rahnama /الهام رهنما

Hanieh Kafami / حانیه کفعمی
Khalil Rahnama / خلیل رهنما

Negar Khosravi /نگار خسروی

Alireza Ahmadi Bani / علیرضا احمدی بنی

Sahar Modaresi /سحر مدرسی

Shirin Halkouei / شیرین حالکوئی

Maedeh Mahdavi / مائده مهدوی

Bahareh Dadkhah /بهاره دادخواه

Maedeh Panahi / مائده پناهی

Mohammad Jamshidi / محمد جمشیدی

Fardis Sabet / فردیس ثابت

Minoo Mahdavi / مینو مهدوی

Hosna Rezayatmand / حسنا رضایتمند
Zahra Shafieepour / شفیعیپور

زهرا
Negin Soleimani / نگین سلیمانی
Hananeh Tabanfar / حنانه تابانفر
Samaneh Zamani Estaki / سمانه زمانی استکی
Neda Sadat Louh Mousavi / نداسادات لوحموسوی
Mohammad Shayan Vahabirad / محمد شايان وهابيراد
Mohammad Harandi / محمد هرندی

Seyed Pouya Hashemi /سید پویا هاشمی

Siavash Soleimani / سیاوش سلیمانی

Amirreza Ahmadibani /امیررضا احمدی بنی
Yousef Emami / یوسف امامی

Amirabbas Khanahmadi / امیرعباس خاناحمدی
Ghazaleh Modares / غزاله مدرس

Mehdi Moradabbasi / مهدی مرادعباسی
Keyvan Navidpour / کیوان نویدپور

مقررات

مقررات
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یودومین جشــنوارهی بينالمللــي
براســاس توافقنامــه ســازمان امــور ســینمایی و ســمعی و بصــری ،شــهرداری اصفهــان و بنیــاد ســینمایی فارابــی ،سـ 
فيلمهــاي کــودکان و نوجوانــان از  28مــرداد تــا  ۴شــهریورماه ( ۱۳۹8همزمــان بــا عیــد ســعید غدیرخــم) برابــر بــا  19تــا  26آگوســت  ۲۰۱9در دو بخــش
«ملــی» و «بیــن المللــی» بــر اســاس شــرایط و مقــررات زیــر در شــهر تاریخــی اصفهــان برگــزار میشــود.

 .1اهداف جشنواره
 )1-1معرفی آثار برتر سینمای کودک و نوجوان در عرصهی ملی و بینالمللی
 )1-2زمینهسازی برای توسعهی پایدار و متوازن سینمای کودک و نوجوان
 )1-3زمینهســازی بــرای تبــادل اندیشــه و تعامــل دسـتاندرکاران ســینمای
کــودک و نوجــوان ،صاحبنظــران و همـهی ارکان زنجیــرهی تولیــد ،عرضــه و
ترویــج صنایــع فرهنگی
 )1-4تــاش بــرای ارتقــاء کیفــی و گســترش ضریــب نفــوذ ســینمای کــودک و
نوجــوان از طریــق شناســایی ظرفیتهــا و بازیابی ســرمایههای انســانی و فرهنگی
 .2بخشهای اصلی جشنواره
 )1-2مسابقه سینمای بینالملل
 )2-1-1مسابقه فیلمهای سینمایی
بهترين فيلمنامه فیلم سینمایی
بهترين کارگرداني فیلم سینمایی
بهترين فيلم سینمایی
بهترین فیلم سینمایی پویانمایی
جایزه ویژه هیئت داوران
 )2-1-2مسابقه فیلمهای کوتاه
بهترين فيلم کوتاه داستانی
بهترین فیلم کوتاه پویانمایی
 )2-2مسابقه سینمای ایران
 )2-2-1مسابقه فیلمهای سینمایی
بهترین بازیگر فیلم سینمایی
بهترين فيلمنامه فیلم سینمایی
بهترين کارگرداني فیلم سینمایی
بهترين فيلم سینمایی
بهترین فیلم سینمایی پویانمایی
جایزه ویژه هیئت داوران
 )2-2-2مسابقه فیلمهای کوتاه
بهترين فيلم کوتاه داستانی
بهترین فیلم کوتاه پویانمایی
 )2-2-3مسابقه فیلمهای بلند داستانی
بهترین فیلمنامه فیلم بلند داستانی
بهترین کارگردان فیلم بلند داستانی
بهترين فيلم بلند داستانی
 )2-2-4جوایز ویژه دبیر
در ایــن دوره ،ذیــل بخــش مســابقه ســینمای ایــران ،بــه
آثــاری کــه «نــوآوری»« ،ظرفیــت کســب و کار» و «پیوســت
فرهنگــی» را مــورد توجــه قــرار داده باشــند ،از ســوی دبیــر
جشــنواره جوایــز ویــژهای اهــدا میشــود .منظــور از «پیوســت
فرهنگــی» ظرفیتهــای یــک فیلــم بــرای گســترش بــه صنایع
مجــاور و تبدیــل آن بــه منظوم ـهای از آثــار فرهنگــی اســت.

 )2-2-5آثار قابل تبدیل به وبسری
بــا توجــه بــه گســترش قلمــرو فضــای مجــازی و تــاش بــرای
تولیــد محتــوای بومی ویــژهی گروه ســنی کــودکان و نوجوانان،
بــه عنــوان مأموریــت ملــی ،در این دوره از جشــنواره در بخشــی
ویــژه بــه «آثــار وبســری» پرداختــه میشــود.
 )3-2جایزهی سیفژ
یــک هیئــت داوری بینالمللــی (یــک داور ایرانــی و دو داور خارجــی) معرفــی
شــده از ســوی ســازمان ســیفژ (ســازمان بینالمللــی فیلمهــای کــودک و
نوجــوان) جایــزهی اصلــی ایــن ســازمان جهانــی را بــه بهتریــن فیلــم بلنــد
جشــنواره اهــدا خواهنــد کــرد .ایــن جایــزه بــه تشــخیص هیئــت داوران ،بــه
کارگــردان و یــا تهیهکننــده فیلــم اهــدا میشــود .همچنیــن ایــن هیئــت یــک
دیپلــم افتخــار نیــز بــه یــک فیلــم کوتــاه یــا پویانمایــی کوتــاه اهــدا میکنــد.
 )4-2جایزه هیئت داوران کودک و نوجوان بینالملل
در ایــن بخــش یــک گــروه داوري ،متشــکل از کــودکان و نوجوانــان ایرانــی و
خارجــی کــه از ســوی دبیرخانــه جشــنواره برگزيــده خواهند شــد ،بــه بهترين
فيلــم ســینمایی در ایــن بخــش پروانــه زریــن اهــدا میکننــد.
 )5-2جایزه شهید بهنام محمدی
در ایــن بخــش تندیــس زريــن اولیــن شــهید نوجــوان دوران دفــاع مقــدس به
تهیهکننــده یــا کارگــردان یــک فیلــم کــه بــا مضامیــن ایثــار ،دفــاع مقــدس،
مقاومــت و ارزشهــای اســامی تولیــد شــده باشــد اهــدا میشــود.
 )6-2جایزه ویژه زاون قوکاسیان
در ایــن بخــش یــک گــروه داوری ،متشــکل از منتقــدان ،فعــاالن فرهنگــی
و هنــری و ســینماگران اصفهــان کــه از ســوی دفتــر جشــنواره در اســتان
برگزیــده خواهنــد شــد ،بــه بهتریــن فیلــم در بخــش ســینمای ایــران ایــن
جایــزه را اهــدا میکننــد.
 )7-2جایزه هیئت داوری کودکان و نوجوانان ایران
در ایــن بخــش یــک گــروه داوري از کــودکان و یــک گــروه داوری از نوجوانــان
کــه از ســوی دفتــر جشــنواره در اصفهــان برگزيــده خواهنــد شــد ،بــه بهترين
فيلــم ســینمایی گــروه مخاطــب خــود پروانــه زریــن اهــدا میکننــد.
 )8-2نمایشهای ویژه
شــامل نمایــش فیلمهایــی کــه مربــوط بــه یــک فیلمســاز باشــد یــا
نمایــش فیلمهایــی کــه مربــوط بــه یــک کشــور باشــد و یــا مجموع ـهای از
فیلمهــای دارای موضــوع مشــترک ،یــا هــر بســته نمایشــی دیگــری بر اســاس
رویکردهــای جشــنواره اســت کــه بــه صــورت غیــر رقابتــی و بــه تشــخیص
دبیــر جشــنواره عرضــه میشــود.
 .3داوری
 )3-1هیئتهــای داوری مســتقلی بــرای بخشهــای بینالملــل و ســینمای
ایــران حداقــل  ۵نفــر در هــر بخــش متشــکل از هنرمنــدان ،صاحبنظــران و
فعــاالن ســینما توســط دبیــر جشــنواره انتخــاب شــده و آثــار داوری میشــوند.
چ یــک از دســتاندرکاران اصلــی تولیــد آثــار بخشهــای رقابتــی
 )3-2هیــ 
نمیتواننــد عهــدهدار مســئولیت انتخــاب و یــا داوری فیلمهــای آن بخش باشــند.

 )3-3یــک نماینــده از طــرف دبیــر جشــنواره جهــت برگزاری جلســات هیئت
داوران بــدون حــق رای شــرکت میکنــد.

نســخه مقــررات بــه  3زبــان انگیســی و عربــی و فارســی تدویــن شــده اســت
و در صــورت ایــراد در تفســیر قوانیــن ،نســخه فارســی معیــار قضــاوت خواهــد
بو د .
نشــانی دبیرخانــه :تهــران ،خیابــان ولیعصــر ،بعــد از بــاغ فــردوس ،خیابــان
طــوس ،نبــش کوچــه دلبــر ،پــاک  ،۱۳طبقــه دوم ،دبیرخانــه جشــنواره
تلفنهایتماس،+۹۸۲۱۲۲۷۴۱۲۵۱- ۲۲۷۴۱۲۵۰- ۲۲۷۳۵۰۹۰:فاکس+ ۹۸۲۱۲۲۷۳۴۸۰۱:
نشانی پست الکترونیک :دبیرخانه داخلی  ،info@icff.irدبیرخانه بینالملل
intl@icff.ir
اصفهــان :خیابــان آمــادگاه ،روبـهروی هتــل عباســی ،مجتمــع عباســی ،دفتــر
دائمــی جشــنوارهی بینالمللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان اصفهــان
تلفن ،031-32225535:فاکس ،031-32221298:کدپستی8144917886:

Regulations

م برای جشنواره
 .5ارسال فیل 
 )5-1متقاضیــان بــرای ارائـهی نســخه اولیــه ،فیلمهــای خــود را بــه صــورت
( )DVD, Blu-Rayو بــا زیرنویــس انگلیســی و یــا از طریــق WeTransfer
بــه دفتــر جشــنواره ارســال کننــد.
 )5-2دفتــر جشــنواره آمــاده دریافــت فایلهــا از طریــق بارگــذاری اســت
و بــرای اســتفاده از ایــن امــکان بــه جــای ارســال پســتی اثــر و یــا تحویــل
حضــوری ،متقاضیــان فایــل فیلــم را بارگــذاری کــرده و لینــک فیلــم را از
طریــق نشــانی پســت الکترویکــی  intl@icff.irیــا  info@icff.irارســال
کننــد .صاحبــان آثــار ظــرف  ۴۸ســاعت از دریافــت اثــر توســط دبیرخانــه
مطلــع خواهنــد شــد.
 )5-3تکمیــل فــرم ثبــت نــام بــه شــکل آنالیــن از طریق وبســایت جشــنواره
در پرتــال جشــنواره قابل مشــاهده اســت.
 )5-4یادداشــت کارگــردان دربــاره فیلــم ،بیوگرافــی ،فیلموگرافــی ،عکــس
کارگــردان و چنــد قطعــه عکــس از فیلــم ،پوســتر ،بروشــور و تراکــت فیلــم از
طریــق ســایت جشــنواره بارگــذاری شــود.
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 .4مقررات جشنواره
 )1-4انتخــاب فیلــم توســط هیئتهــای انتخــاب مســتقل بــا حکــم دبیــر
جشــنواره انجــام خواهــد شــد و در صــورت بــه حــد نصــاب نرســیدن تعــداد
آثــار منتخــب هــر بخــش از مســابقه (حداقــل  7فیلــم) ،آثــار انتخابــی بــه
صــورت غیررقابتــی بــه نمایــش درخواهنــد آمــد.
 )2-4آثــار ارائــه شــده بایــد از نظــر محتــوا و شــیوه روایــت ،قابلیــت جــذب
مخاطبــان کــودک و نوجــوان را دارا باشــند و بــرای کــودکان و نوجوانــان
ســاخته شــده باشــند.
 )3-4تاریــخ تولیــد فیلمهــای بخــش مســابقه ســینمای بینالملــل نبایــد
قبــل از ســال  2017میــادی و فیلمهــای بخشهــای مســابقه ســینمای
ایــران نیــز نبایــد قبــل از ســال  ۱۳۹7شمســی باشــد.
 )4-4فیلمهــای شــرکتکننده در بخــش مســابقه تــا قبــل از برگــزاری
جشــنواره ،نبایــد در شــهر اصفهــان نمایــش داده شــده و یــا از شــبکههای
نمایــش خانگــی و تلویزیونــی کشــور پخــش شــده باشــند و یــا در یکــی از
دورههــای گذشــته جشــنواره کــودکان و نوجوانــان شــرکت کــرده باشــند.
فیلمهــای پذیرفتــه نشــده در دورههــای قبــل نیــز امــکان شــرکت در دوره
جدیــد را نخواهنــد داشــت.
 )5-4در تمامــی بخشهــای مســابقه بینالملــل ،از هــر کشــور غیــر ایرانــی
حداکثــر  ۲فیلــم و از کشــور ایــران حداکثــر  ۳فیلــم حضــور خواهنــد داشــت.
 )6-4آثــار ســینمایی در ایــن دوره از جشــنواره در  ۲گــروه ســنی کــودک و
نوجــوان نمایــش داده خواهــد شــد.
 )7-4فیلمهــای کوتــاه کمتــر از  15دقیقــه و فیلمهــای ســینمایی بیشــتر از
 ۷۵دقیقــه میتواننــد متقاضــی حضــور در جشــنواره باشــند.
 )8-4دبیرخانــه جشــنواره امــکان حضــور حداکثــر  6نفــر از عوامــل اصلــی
فیلمهــای ســینمایی (کارگــردان ،تهیهکننــده ،فیلمنامهنویــس و  3نفــر
بازیگــر) و  1نفــر از فیلمهــای کوتــاه (کارگــردان) و حداکثــر  3نفــر از عوامــل
اصلــی آثــار بلنــد داســتانی (کارگــردان ،تهیهکننــده ،فیلمنامهنویــس) را بــه
تناســب جــدول نمایــش در تعــدادی از روزهــای جشــنواره فراهــم میکنــد.
 )9-4حضــور هیئتهــای میهمــان آثــار پذیرفتــه شــده در برنامههایــی نظیــر
کنفرانــس مطبوعاتــی ،مصاحبــه بــا رســانهها و جلسـهی تحلیــل بــازار هــدف و
آنالیــز اقتصــادی فیلمهــا کــه از ســوی جشــنواره برگــزار خواهد شــد الزامی اســت.
 )10-4تهیهکننــده یــا پخشکننــده قانونــی فیلــم ،کــه متقاضــی شــرکت در
جشــنواره اســت ،میبایســت بــا مراجعه بــه ســایت جشــنواره ()www.icff.ir
مراحــل ثبــت نــام خــود را تکميــل کنــد و اطالعــات فیلــم را بــه همــراه عکس
فیلــم در پرتــال جشــنواره ثبــت نماید.

 )5-5آنونــس تنهــا بــرای فیلمهــای بلنــد حداکثــر تــا  3دقیقــه از طریــق
 WeTransferبارگــذاری شــود.
 )6-5فهرست دیالوگ فیلم از طریق ایمیل ارسال شود.
 )5-7بــرای تبلیــغ فیلــم در رســانههای ملــی و بینالمللــی ،ضــروری اســت
تــا تیــزری از صحنههــای فیلمهــای بلنــد حداکثــر بــه مــدت  3دقیقــه و
بــرای فیلمهــای کوتــاه حداکثــر  1دقیقــه ارســال شــود.
 )5-8دبیرخانــه جشــنواره از هــر فیلــم بلنــد یــک نســخه را بــه عنوان ســابقه
نگهــداری میکنــد و در صــورت نیــاز بــرای امــور پژوهشــی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد.
 )5-9تمــام نســخههای ارســالی جهــت اکــران در جشــنواره بایــد توســط
صاحبــان آثــار بیمــه شــود و در زمــان برگــزاری توســط دفتــر جشــنواره بیمــه
خواهنــد شــد.
 )5-10فیلمهــا در جشــنواره بــه صــورت DCPنمایــش داده خواهــد شــد.
صاحبــان آثــار الزم اســت بــرای نســخههای  DCPکــه رمزگــذاری شــده
اســت ،کــد رمــز مربوطــه ( )DKDMرا بــه آدرس ایمیــل جشــنواره ارســال
کننــد.
 )5-11تمامــی نســخه DCPفیلمهــا بایــد بــه زبــان اصلــی ارائــه شــوند و
اگــر زبــان فیلمهــا غیرانگلیســی اســت بایــد نســخهای از فیلــم ارائــه شــود که
دارای زیرنویــس بــه زبــان انگلیســی باشــد.
 )5-12آخریــن مهلــت ثبتنــام در پرتــال جشــنواره و ارائــهی فیلمهــای
ایرانــی و غیــر ایرانــی تــا  15تیرمــاه  ۱۳98مصــادف بــا  6جــوالی ۲۰۱9
تعییــن میشــود.
 )5-13آخریــن مهلــت تحويــل نســخهی اصلــی یــا DCPفیلمهــای
پذيرفتــه شــده ،در بخشهــاي مختلــف جشــنواره حداکثــر تــا  15مــرداد
 ۱۳۹8مصــادف بــا  ۶آگوســت  ۲۰۱9اســت( .هزین ـهی آمادهســازی فیلمهــا
برعهــدهی متقاضیــان اســت).
 )5-14دبیرخانــه جشــنواره بــرای تمامــی آثــار پذیرفته شــده ،گواهی شــرکت
صــادر میکنــد.
 )5-15بــه منظــور احتــرام بــه مقــررات و مخاطبــان ،در صــورت عــدم ارائـهی
نســخه مذکــور در تاریــخ مقــرر دبیرخانه جشــنواره میتوانــد فیلــم را از تمامی
برنامههــای اعــام شــده کنــار بگــذارد.
 )5-16برنامهریــزی و تعییــن نوبتهــای نمایــش فیلمهــای پذیرفتــه شــده
بــه عهــدهی دبیرخانــه جشــنواره اســت.
 )5-17پــس از تحويــل نســخه آثــار بــه دبيرخانــه جشــنواره ،امــکان کنــار
گذاشــتن آنهــا از برنامــه وجــود نــدارد.
 )5-18ثبتنــام در ســایت جشــنواره و تحویــل فیلــم ،بــه منزلــهی قبــول
کامــل مقــررات و ضوابــط نمايــش فيلــم در ايــران از ســوی صاحبــان قانونــی
فیلمهــا اســت.
 )5-19اطالعرســانی اخبــار جشــنواره ،نتایــج انتخــاب و ســایر مــوارد صرفـاً از
طریــق مســئوالن و یــا ســایت جشــنواره صــورت میپذیــرد.
 )5-20تفســیر و اخــذ تصميــم نهایــي دربــاره مــوارد پیشبینــی نشــده و یــا
دارای ابهــام بــه عهــدهی دبیــر جشــنواره اســت.
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نادرهترکمانی
متولــد  1344اراک اســت .در رشــتهی کارگردانــی از دانشــکدهي ســینما و تئاتــر فار غالتحصیــل شــده اســت .از جملــه آثــار وی میتـوان به ســاخت مســتندهای کوتاه و فیلمهای ســینمایی
ی و شــپرتی» اشــاره کــرد .همچنیــن نــگارش فیلمنامــهی «نخــل ایســتاده» ،گــردآوری ،تحقیــق و تألیــف کتابهای «بیســت ســال
«خالــه سوســکه»« ،گوردالــه و عمهغولــه» و «شــرت 
قصهنویســی»« ،مشـقهای آســمانی» و «بررســی و تحلیــل شــخصیت زن در ســینمای ایـران» از دیگــر فعالیتهــای وی به شــمار مـیرود.

حامدجعفری
متولــد  ۱۳۶۴تهـران اســت .وی دانشآموختـهی رشــتهی اقتصــاد اســت .از ســال  1386بــه عنـوان تهیهکننــده در مؤسسـهی فرهنگــی هنــری هفتســنگ (هنرپویــا) آغــاز بــه کار کرد و
در مجمــوع تاکنــون تهیهکنندگــی بیــش از 150برنامـهی مختلــف ،ســینمایی ،ســریال ،مجموعه و فیلــم کوتاه را برعهده داشــته اســت .تهیهکنندگی آثــاری چــون «انقراض»« ،فیلشــاه»،
«شــاهزاده روم» و « 9 :20دقیقــه در بوشــهر» از جملــه فعالیتهــای وی بــه شــمار مـیرود.

جواد حاتمی
متولــد ســال  1352آمــل اســت .در حــال حاضــر مدیــر گــروه روانشناســی دانشــگاه تهـران و عضــو شــورای کــودک و نوجـوان بنیــاد فارابــی اســت .ســالها بهعنوان نویســنده و مشــاور با
گــروه کــودک تلویزیــون همــکاری داشــتهاند کــه نویســندگی برنامـهی «نیـمرخ» یکــی از فعالیتهای وی به شــمار مـیرود.

حسین شیخاالسالمی
متولــد  1361تهـران اســت .دانشآموختـهی دکتـرای فلســفه ،نویســنده ،مترجــم و پژوهشگــر اســت .از جملـ ه کتابهــای وی میتـوان بــه «ســازمان قوریهــای متحــد»« ،چـرا گاوها
همــه ایــن رنگیانــد» و ترجمـهی «تئــوری ادبــی» و «بــارت» از جاناتــان کولیــر اشــاره کرد.

سهيلموفق
متولــد  ۱۳۵۹شــمیران اســت .بهعنـوان تهيهكننــده ،كارگــردان و بازيگر ســريالهايي نظير «شــهرك ترافيك»« ،محلــه تهرونيا» ،فیلـ م تلویزیونی «مســابقه ازدواج» با تلويزيــون همكاري
کــرده اســت .از جملــه فعالیتهــای وی میتـوان به ســاخت فیلمهــای «شــکالتی» و «پاســتاریونی» اشــاره کرد.

نادرهترکمانی

Nadereh Torkamani

حامدجعفری

Hamed Jafari

جواد حاتمی

Javad Hatami

Hossein Sheikhol Eslami

حسینشیخاالسالمی

سهيلموفق

Sohail Movafagh

Nadereh Torkamani
She was born in 1965 in Arak province. She has graduated from Faculty of Cinema & Theatre. She has directed & produced short
documentaries & feature films."Khale sooske", "Gourdaleh va Ame Ghooli" and "Sherti-o-Sheperti" are among her works. Besides
directing, she has authored books & scenarios such as "Standing Palms", compiling a research on "20 Years of Story Writing", and a
"survey on Women’s Character in Iranian Cinema".

Hamed Jafari
He was born in Tehran in 1985.He is a graduate of Economy. He has been active as a producer for Art & Culture Institute of Haft Sang
(Honare Pooya) since 2007. He has collectively produced more than 150 films, serials, series & shorts which "Princess of Rome","The
Elephant King", "9.20 in Bushehr" and "Distinction" are among his works.

Javad Hatami
He was born in Amol in 1973. He is the head of Psychology Department of Tehran University at the moment. He is a member of Children
& Youth Council of Farabi Cinema Foundation. He has a long experience of cooperation with Children & Youth Program Department of
Iranian Radio & TV. “Nimrokh” (Profile), was one of successful TV hits for youth which he was in charge of scripts.

HosseinSheikholEslami
He was born in Tehran in 1982. He has a PhD in Philosophy. He is a researcher, translator & author of different books. He has authored
"United Pots Organization", and translated "Barthes" & "Literary Theory" by Jonathan Culler.

Sohail Movafagh
HewasborninShemiranin1980.Hehasbeenactiveinproducing,actinganddirectingTVprograms."ShahrakTraffic","Tehrani’sNeighborhood"
and"MarriageCompetition"(TVDrama)areamonghisactivities.Hehasalsoproducedtwofeatures,"PastaRioni"and"Chocolaty".

هیئت داوران مسابقهی سینمای ایران
Iran Cinema Jury Committee

امراهلل احمدجو
فارغالتحصیــل فیلمبــرداری از مدرسـهی عالی تلویزیون و ســینما در ســال  1354اســت .نخســتین فعالیت ســینمایی او
متولــد 1332ـ زیادآبــاد ،بخــش میمـهی اصفهــان ،
نویســندگی و کارگردانــی فیلـ م ســینمایی «شــاخههای بیــد» ( )1367اســت .مجموعههــای «روزیروزگاری» (« ،)1371تفنــگ ســرپر» ( )1381و «پشــت کوههای بلند»
( )1391و فیلمهــای کوتــاه «عمــو ابراهیــم»« ،فایــدهی درخــت»« ،قالیچــه»« ،همشــاگردی ســام» از دیگــر آثــاری اســت کــه توســط ایشــان کارگردانی شــده اســت.

Amrollah Ahmadjou
& He was born in Ziad Abad, Meymeh county of Isfahan in1953. In 1975 he graduated from Higher School of Film
)Television majoring as a Director of Photography. Screenwriting & directing feature film:, “Willow Branches” (1988
and TV series: “Once Upon Time”(1992), “Muzzleloader” (2002), “Beyond High Mountains” (2012), and short films:
“Uncle Ibrahim”, “Uses of Tree” , “Rug” and “Salute Classmate” are among his cinematic activities.

مرجان اشرفیزاده
متولــد 1360ـ تهـران ،دارای مــدرک کارشناســی ارشــد ادبیــات نمایشــی اسـت .از آثــار وی میتـوان بــه فیلـ م ســینمایی «آبجــی» ،فیلمهای بلند داســتانی «ســه روز و دو شــب»،
«بهارنارنــج»« ،عصــر بارانــی»« ،نامههــای خیــس» و «قفــل یعنی کلیــد» اشــاره کرد.

Marjan Ashrafizadeh
She was born in Tehran in 1981 and has MA degree of Dramatic Literature. Among her works we can name feature film
“AAbji” (The Sister), and TV features “3 Days & 2 Nights”, “Bahar Narenj” (Orange Blossom), “Rainy Evening”, “Wet
Letters” and “Lock Means Key”.

ساره بیات
متولــد1358ـ تهـران ،رشــته تحصیلـی :تکنســین صنایــع فــرش .او به عنوان ســفیر صنایع دســتی معرفــی شــده اسـت .از فعالیتهــای وی میتوان بــه طراحی لباس ،نقاشــی،
بازیگــری تئاتــر ،تلویزیــون و ســینما از ســال 1379اشــاره کــرد .وی دارای مــدرک بازیگری از مؤسسـهی کارنامه اسـت .تعدادی از جوایز ایشــان عبارت اســت از :بهترین بازیگر نقش
مکمــل ســال در جشــنوارهی حلقـهی طــای منتقدان و نویســندگان لنــدن ،دریافت خرس نقــرهای برلین بـرای بازی در فیلــم «جدایی نادر از ســیمین» و جایــزهی بهترین بازیگر
زن جشــنواره شـانگهای برای فیلم «زرد».

Sareh Bayat
She was born in Tehran in 1982. She is a graduate of Carpet Industry. She is known as the Ambassador of Handicrafts.
Among her other activities we can name Costume Design, Painting and Acting in theatre, cinema & television. She has a
’acting diploma from Karnameh Institute. Some of her awards are: “Best Supporting Actress “in London’s Film Critics
Golden Circle, “Silver Bear” from Berlin Film Festival for “Separation”, and the Best Actress from Shanghai Film Festival
for “Yellow”.

حامدجعفری
متولــد  ۱۳۶۴تهـران اســت .وی دانشآموختـهی رشــتهی اقتصــاد اســت .از ســال  1386بــه عنـوان تهیهکننــده در مؤسسـهی فرهنگی هنری هفتســنگ (هنرپویــا) آغاز
بــه کار کــرد و در مجمــوع تاکنــون تهیهکنندگــی بیــش از 150برنامـهی مختلف ،ســینمایی ،ســریال ،مجموعــه و فیلم کوتاه را برعهده داشــته اســت .تهیهکنندگــی آثاری
چــون «انقـراض»« ،فیلشــاه»« ،شــاهزاده روم» و « 9 :20دقیقــه در بوشــهر» از جملــه فعالیتهــای وی به شــمار میرود.

Hamed Jafari
He was born in Tehran in 1985.He is a graduate of Economy. He has been active as a producer for Art & Culture Institute of Haft
Sang (Honare Pooya) since 2007. He has collectively produced more than 150 films, serials, series & shorts which "Princess of
Rome","The Elephant King", "9.20 in Bushehr" and "Distinction" are among his works.

غالمرضارمضانی
متولــد ،1339اراک .وی فعالیــت ســینمایی را بــا دســتیاری کارگــردان فیلــم «دونــده» بــه کارگردانی امیــر نادری آغاز کرده اسـت .او فیلمهای ســینمایی ضربـهی فنــی ( ،)1397فرار
از اردو ( ،)1393گنجشــکک اشیمشــی ( ،)1392همبــازی ( ،)1388ســبز کوچــک ( ،)1386قفلســاز ( ،)1385بــازی ( ،)1383حیــات ( ،)1383چــرخ ( )1376و عبــور از تلــه ( )1372را
کارگردانــی کرده اسـت.

Gholamreza Ramezani
He was born in 1960 in Arak. He was first Assistant of Amir Naderi in “Davandeh” (The Runner). He has been the director
of feature films: “Knock Down” (2018), “Escape from the Camp”(2014),
“The Little sparrow” (2013), “Playmate” (2009), “The Little Green” (2007), “Locksmith” (2006), “The Game” (2004),
“Hayat” (2004), “Cart” (1997), “Through the Trap” (1993) .

ایرجطهماسب
متولــد ،1338تهـران .فار غالتحصیــل تئاتــر از دانشــکدهی هنرهــای زیبای دانشــگاه تهـران اسـت .وی فعالیت هنــریاش را با بــازی در فیلم «آن ســوی مــه» آغاز کــرد .بازیگری،
کارگردانــی و نویســندگی فیلمهایــی چــون «کالهقرمــزی و پســرخاله»« ،یکــی بــود یکــی نبــود»« ،دختــر شــیرینیفروش»« ،کالهقرمــزی و ســروناز»« ،زیــر درخــت هلــو» و
«کالهقرمــزی و بچهننــه» را در کارنامـهی هنــریاش دارد .وی نخســتین کتــاب داســتان خــود را بــا نــام «ســه قصــه» منتشــر کرده اسـت.

Iraj Tahmasb
He was born in Tehran in 1959 and has graduated from Faculty of Fine Arts, Tehran University in Theatre Performance.
His art career began by acting in “Beyond the Fog” feature film. He has also a record of acting, directing and screenwriting
& in films: “Red Hat & the Cousin” (Kolah Ghermezi va Pesar khaleh), “ Once Upon A Time…” , “Pastry Girl” , “ Red Hat
Sarve Naz” , “ Under the Peach Tree” , “ Red Hat & Cry Baby”. His first novel “Three Tales” has been recently published.

علی مظاهری
متولــد  ،1345اصفهــان و دانشآموختـهی دکتـرای روانشناســی از دانشــگاه لنــدن اســت .در حــال حاضــر وی رییــس دانشــکدهی علوم تربیتی دانشــگاه شــهید بهشــتی
است.

Ali Mazaheri
He was born in Isfahan in 1966. He has a PhD in Psychology From London University. He is the Dean of Faculty of
Educational Sciences at Shahid Beheshti University at the moment.

سینمای ایران
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نمایشهای ویژه
Special Screenings

Short Animated Films

فیلمهای کوتاه پویانمایی

Feature Animated Films

فیلمهای بلند پویانمایی

Short Live Action Films

فیلمهای کوتاه داستانی

Feature-Length Live Action Films

فیلمهای بلند سینمایی

International competition

سینمای بینالملل

Commemorations

بزرگداشتها

Filmmaking Olympiad

المپیادفیلمسازی

Web Series Production

آثار قابل تبدیل به وبسری

Short Animated Films

فیلمهای کوتاه پویانمایی

Short Live Action Films

فیلمهای کوتاه داستانی

Feature Fiction Films

فیلمهای بلند داستانی

Feature-Length Live Action Films

فیلمهای بلند سینمایی
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مسابقه سینمای ایران
Iran Competition

فیلمهای بلند سینمایی

Feature-Length Live Action Films

THE OCEAN BEYOND THE WINDOW اقیانوس پشت پنجره
BAZIVOU بازیوو

BENJAMIN (Animation) )بنیامین (پویانمایی
THE 23 بیستوسه نفر

TORNA2 2 تورنا

THE SUNNY NIGHT (Animation-Out of Competition) ) خارج از مسابقه-شب آفتابی (پویانمایی

THE COMMANDER OF WATER (Animation-Out of Competition) ) خارج از مسابقه-فرمانروای آب (پویانمایی
THAT NIGHT’S TRAIN قطار آن شب

NO-FLY ZONE منطقهی پرواز ممنوع

فیلمهای بلند سینمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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اقیانوس پشت پنجره

THE OCEAN BEYOND THE WINDOW
بابک نبیزاده
 ،1353تهران
فیلمشناســی :مــن کــی گــم شــدم ،دس ـتخالی
دل پــر ،مانــدن در وضعیــت قرمز ،در مســیر جاودانگی،
بـرای چشـمهایت ،روشــنایی در پوتیــن
Babak Nabizadeh
1974, Tehran
Filmography: When Did I Get Lost?, Dasteh khali Dele Por, Remaining in Red Alert,
InTheRouteofImmortality,ForYourEyes,
Illumination in Boots

خالصهی داستان

در جزیــرهای دورافتــاده ،برهــان ـ نوجــوان روســتایی ـ
بـرای توریسـتهای خارجــی موســیقی و نمایــش اجرا
میکنــد.

Synopsis
In a remote island, Borhan a young rural, plays folk music & perform for the
tourists.

 85 ،1398دقیقه
کارگردان :بابک نبیزاده
فیلمنامهنویسان :بابک نبیزاده
ن پرورش
تهیهکنندگان :سیدجالل چاوشیان-کانو 

فکری کودکان و نوجوانان
مدیر فیلمبرداری :حمید مهرافروز
تدوینگر :محمود غالمی
صدابردار :جعفر علیاننسب
صداگذار :حسین قورچیان
طراح صحنه و لباس :مجید علیاسالم
موسیقی :محمد فرشتهنژاد
چهرهپرداز :داریوش صالحیان
جلوههای ویژهی بصری و میدانی :اصغر بشارتی
بازیگران :جعفر قاسمی ،حدیثه کرمی ،فرهاد نصر،
بهرام کمیجانی ،محمدطاهر عزیزپور
بازیگــران نوجوان :محمــد آزادی ،نیمــا نیکونژاد،
حســین قنبــری ،حســن ذاکــری ،محمدعلــی قویدل،
یوســف رنجبر

2019, 85 Minutes

Director: Babak Nabizadeh

Screenwriter: Babak Nabizadeh
Producers: Seyed Jalal Chavoushian- Institute for the
intellectual Development of children and Young Adults
DOP: Hamid Mehr Afrooz

Editor: Mahmood Gholami
Sound: Jafar Alian Nasab

Sound Dubbing: Hossein Ghoorchian

Set & Costume Design: Majid Ali Eslam
Music: Mohammad Fereshtehnejad
Make- Up: Dariush Salehian
VFX&CGI: Asghar Besharati

Cast:Jafar Ghasemi, Haditheh Karami, Farhad Nasr,
Bahram Komeyjani, Mohammad Taher Azizpour
Cast (Youth): Mohammad Azadi,Nima

Nikounejad, Hossein Ghanbari, Hassan Zakeri,
Mohammad Ali Ghavidel, Yousef Ranjbar

Feature-Length Live Action Films

32nd International Film Festival for Childern and Youth
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بازیوو

BAZIVOU
امیرحسین قهرایی
 اصفهان،1332
 ســریالهای چــاق و الغــر و:فیلمشناســی
علــی کوچولــو
Amir Hossein Ghahraiee
1953, Isfahan
Filmography: Fat & Slim, Little Ali (Serial)

2019, 86 Minutes

Director: Amir Hossein Ghahraiee

Screenwriter: Salman Khorshidi

Producer: Seyed Gholamreza Mousavi
DOP: Sohail Noroozi

Editor: Sheiban Khaghani
Sound: Amir Hatami

Sound Dubbing: Naiem Meschian

Set Designer: Bahman Zarbakhsh

خالصهی داستان

 مایــان خالق،در کهکشــانی دوردســت بــه نــام بازیــوو
بازیهــای کــودکان دچــار مشــکلی شــده کــه فقــط
.بــه دســت یــک قهرمــان زمینــی قابــل حــل اســت

Synopsis
In a far Galaxy called Bazivou, Mayan who is the creator of Children’s
Games faces a problem, and this
problem can only be solved by a terrestrial hero.

Costume Designer: Bahar Khalili Fard
Music: Armin Gheytasi

Make - Up: Meysam Gharagozloo

VFX (CGI): Amir Mohammad Zadeh

Cast: Pejman Bazeghi, Borzoo Arjmand,

Mohammadreza Hedayati, Linda Kyani, Reza
Shafiee Jam, Majid Afshari, Faranak Khalili

Cast (Children): Ileia Nasroallahi, Helia Sama-

dzadeh, Arian Dehghannejad, Hannaneh Ajorloo,MohammadHadiJafari,VeyhanMearaji

 دقیقه86 ،1398

 امیرحسین قهرایی:کارگردان
 سلمان خورشیدی:فیلمنامهنویس
 سیدغالمرضا موسوی:تهیهکننده
 سهیل نوروزی:مدیر فیلمبرداری
 شیبان خاقانی:تدوینگر
 امیر حاتمی:صدابردار
 نعیم مسچیان:صداگذار
 بهمن زربخش:طراح صحنه
 بهار خلیلیفرد:طراح لباس
 آرمین قیطاسی:موسیقی
 میثم قراگزلو:چهرهپرداز
 امیر محمدزاده:جلوههای ویژهي بصری
 محمدرضا، برزو ارجمند، پژمان بازغی:بازيگران
، مجید افشاری، رضا شفیعیجم، لیندا کیانی،هدایتی
فرانک خلیلی
، هلیا صمــدزاده، ایلیــا نصرالهی:بازیگــران خردســال
، محمدهــادی جعفــری، حنانــه آجرلــو،آریــن دهقاننـژاد
ویهــان معراجی

فیلمهای بلند سینمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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بنیامین (پویانمایی)

)BENJAMIN (Animation

محسن عنایتینوشآبادی
 ،1368کاشان
فیلمشناسی :انیمیشن مهزیار
Mohsen Enayati Noosh Abadi
1989, Kashan
Filmography: Mahzyar Animation

خالصهی داستان

بنیامیــن بــرای آزادی جــان مــادرش مجبــور بــه
ســفری خطرنــاک میشــود .در ایــن ســفر بــا
حوادثــی روبــهرو میشــود کــه دیدگاهــش را
نســبت بــه زندگــی عــوض میکنــد.
Synopsis
To save the life of his mother; Benjamin has to take a dangerous journey.
During this effort he faces incidents
which turns his attitude towards his
route of life.

 89 ،1397دقیقه
کارگردان :محسن عنایتینوشآبادی
فیلمنامهنویس :محسن عنایتینوشآبادی
تهیهکننده :مصطفی مزرعتی حسنآبادی
تصویربردار :علیرضا زارع
تدوینگر :محسن عنایتی نوشآبادی
صدابردار :سینا زند
صداگذار :فرشید جلیلینژاد
سرپرست کامپوزیت :جواد رضایی
طراح پسزمینه و شخصیت :حامد فرهادی
سرپرست متحرکسازی :علیرضا زارع
موسیقی :بهزاد عبدی
جلوههای ویژهی بصری :ابوالفضل مزرعتی
مدیر دوبالژ :امیر زند
صداپیشگان :چنگیز جلیلوند ،ناصر طهماسب،

اکبر منانی ،سعید مظفری ،مریم شیرزاد

2018, 89 Minutes

Director: Mohsen Enayati Noosh Abadi

Screenwriter: Mohsen Enayati Noosh Abadi
Producer: Mostafa Mazreati Hassan Abadi
Cameraman: Alireza Zare

Editor: Mohsen Enayati Noosh Abadi
Sound: Sina Zand

Sound Dubbing: Farshid Jalili Nejad
Head of Composite: Javad Rezaee

Character & Background Designer:Hamed Farhadi
Head of Motion: Alireza Zare

Music:Behzad Abdi

VFX (CGI): Abolfazl Mazrati

Dubbing Supervisor: Amir zand

Voices: Changiz Jalilvand, Naser Tahmasb,

Akbar Manani, saeed Mozafari, Maryam Shirzad
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بیستوسه نفر
THE 23

مهدی جعفری
 اهواز،1348
 ایستگاه اتمسفر:فیلمشناسی
Mehdi Jafari
1969, Ahwaz
Filmography: Atmosphere Station

خالصهی داستان

داســتان روایــت نوجوانانــی اســت کــه اســارت در
.عــزت را بــه آزادی بــا ذلــت ترجیــح میدهنــد

Synopsis
This is the story of a group of youngsters who prefer captivity rather than
a freedom based on abjection.

2018, 100 Minutes

Director: Mehdi Jafari
Screenwriter: Mehdi Jafari
Producer: MojtabaFaravardeh(OujArt&MediaOrganization)
DOP: Morteza Gheydi
Editor: Meysam Molaie
Sound: Bahman Ardalan,Ahmad Ardalan
Sound Design & Mix: Bahman Ardalan
Set Designer: Kamyab Amin Ashayeri
Costume Design: Sara Samiei
Music: Arya Aziminejad
Make - Up: Abbas Abbasi
Field Special Effects: Mohsen Roozbehani
VFX (Iraq Section): Amir Saharkhiz
VFX (War Section): Seyed Hadi Eslami
Cast: Saeed Albo Ebadi, Reza Nouri, Majid Potki,
Hossein Poorideh, Abdolhalim Taghalobi
Cast (Youth):Hossein Sharifi, Abolfazl Dadi Nasab, Malek
Mohammad Abadi, Milad Taraghikhah, Roozbeh Soltani,
Mohammad Rashno, Mehdi Ghasemi, Amir Abbas Safari,
HamedNadri,AmirRezaZare,AmiraliMahmoodi,SajadMohammadzadeh, Soorena Bayramloo, Mohammad Javad
Sheikh,AliPiri,AlirezaSharifi,SobhanSharifi,AliAzadmand,
Nima Yousefpour, Peyman Nouri, Erfan Forootan, Amirali
Chahardoli,AlirezaGharehdaghi

 دقیقه100 ،1397
 مهدی جعفری:کارگردان
 مهدی جعفری:فیلمنامهنویس
) مجتبی فرآورده (سازمان هنری رسانهای اوج:تهیهکننده
 مرتضی قیدی:مدیر فیلمبرداری
 میثم موالیی:تدوینگر
 احمد اردالن، بهمن اردالن:صدا
 بهمن اردالن:طراحی و ترکیب صدا
 کامیاب امینعشایری:طراح صحنه
 سارا سمیعی:طراح لباس
 آریا عظیمینژاد:موسیقی
 عباس عباسی:چهرهپرداز
 محسن روزبهانی:جلوههای ویژهی میدانی
 امیر سحرخیز:)جلوههای ویژهي بصری (بخش عراق
 سیدهادی اسالمی:)جلوههای ویژهی بصری (بخش جنگ
 حسین، مجید پتکی، رضا نوری، سعید آلبوعبادی:بازيگران
 عبدالحلیم تقلبی،پوریده
 مالک، ابوالفضل دادینســب، حســین شــریفی:بازیگــران نوجوان
 مهدی، محمد رشــنو، روزبه ســلطانی، میــاد ترقیخـواه،محمدآبــادی
 امیرعلــی، امیررضــا زارع، حامــد نــدری، امیرعبــاس صفــاری،قاســمی
، محمدجــواد شــیخ، ســورنا بایراملــو، ســجاد محمــدزاده،محمــودی
 نیما، علــی آزادمنــد، ســبحان شــریفی، علیرضــا شــریفی،علــی پیــری
، امیرعلــی چهاردولــی، عرفــان فروتــن، پیمــان نــوری،یوســفپور
علیرضــا قرهداغــی

فیلمهای بلند سینمایی
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تورنا 2

TORNA 2

سیدجواد هاشمی
 ،1344تهران
فیلمشناسی :آهوی پیشونی سفید 3 ،2 ،1
Seyed Javad Hashemi
1965, Tehran
Filmography: White Forehead 1, 2, 3

خالصهی داستان

پروفســور میخواهــد رســتوران ســفینهمانندش
را پــرواز دهــد تــا انســانی را کــه قب ـ ً
ا بــه اعمــاق
کهکشــان فرســتاده نجــات دهــد.
Synopsis
Professor wants to blast off his spaceship-like restaurant to save a human
whom he sent in a land in depth of galaxies before.

 80 ،1398دقیقه
کارگردان :سیدجواد هاشمی
فیلمنامهنویس :سیدجواد هاشمی
تهیهکننده :سیدجواد هاشمی
مدیر فیلمبرداری :وحید ابراهیمی
تدوینگران :سیدجواد هاشمی ،مهران گنبدلو
صدابردار :احمد اردالن
صداگذار :علی ابوالصدق
طراح صحنه :علی شایانفر
طراح لباس :سوسن نوروزی
موسیقی :بهنام صبوحی
چهرهپرداز :شهرام خلج
جلوههای ویژهی بصری :محمدرضا نجفیامامی
بازيگران :اکبر عبدی ،کامران تفتی ،بهنوش

بختیاری ،الناز حبیبی ،ارسالن قاسمی ،عباس
جمشیدیفر ،وحید نفر ،امیر رونقی ،فرزانه زهرهوند
بازيگران نوجوان :امیررضا احمدی ،نگار نافذ
بازيگران خردسال :راستین عزیزپور ،محمدمهدی
ایرانی

2019, 80 Minutes

Director: Seyed Javad Hashemi

Screenwriter: Seyed Javad Hashemi
Producer: Seyed Javad Hashemi
DOP: Vahid Ebrahimi

Editors:SeyedJavadHashemi,MehranGonbadlou
Sound: Ahmad Ardalan

Sound Dubbing: Ali Abolsedgh
Scene Designer: Ali Shayanfar

Costume Designer: Susan Norouzi
Music: Behnam Sabuhi

Make-up: Shahram Khalaj

VFX (CGI): Mohammadreza Najafi Emami

Cast:AkbarAbdi,KamranTafti,BehnoushBakhtiari,

Elnaz Habibi, Arsalan Ghasemi, Abbas Jamshidifar,
VahidNafar,AmirRounaghi,FarzanehZohrevand

Cast (Youth): Amirreza Ahmadi, Negar Nafez

Cast (Children): Rastin Azizpour, Moham-

madmahdi Irani
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)شبآفتابی(پویانمایی

THE SUNNY NIGHT (Animation)
Seyed Ali Madani
1978, Tehran

خا
رج از
م
س
ابقه

سیدعلی مدنی
 تهران،1357

F
TO
OU TITION
PE
COM

2018, 90 Minutes

Director: Seyed Ali Madani

Screenwriter: Younes Lotfi

Producer: Zahra Moshtagh

Character & Costume Design: Elham Bajlan

خالصهی داستان

صندوقچــهی قصهگــوی شــهر گــم میشــود و
.چنــد کــودک شــروع بــه جس ـتوجو میکننــد
Synopsis
The story teller’s ark is lost, some
children start to search for it .

Editor: Seyed Ali Madani
Sound: Ashkan Sadeghi

Sound Dubbing: Younes Lotfi
Music: Armin Rahbar

Art Director & Scene Designer: Azadeh Madani
VFX & Composite: Seyed Adel Madani

Dubbing Supervisor: Ashkan Sadeghi

 دقیقه90 ،1397

 سیدعلی مدنی:کارگردان
 یونس لطفی:فیلمنامهنویس
 زهرا مشتاق:تهیهکننده
 الهام باجالن:طراح شخصیت و لباس
 سیدعلی مدنی:تدوینگر
 اشکان صادقی:صدابردار
 یونس لطفی:صداگذار
 آرمین رهبر:موسیقی
 آزاده مدنی:مدیر هنری و طراح صحنه
 سیدعادل مدنی:جلوههای ویژه و کامپوزیت
 اشکان صادقی:مدیر دوبالژ

فیلمهای بلند سینمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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فرمانروای آب (پویانمایی)

THE COMMANDER
)OF WATER (Animation

مجید اسماعیلی
 ،1350اصفهان
فیلمشناســی :تهیهکنندگــی پویانمایــی داســتان
سامرا
Majid Esmaieli
1971, Isfahan
)Filmography: Samarra (As Producer

خالصهی داستان

نوجوانــی پــدرش را در یــک جریــان حادثــهی
تروریســتی در عــراق از دســت داده اســت.

Synopsis
A youth has lost his father in a terroristic incident.

مسابقه
خارج از

OUT
COMP OF
ETITIO

N

 1396ـ  79 ،1398دقیقه
کارگردان :مجید اسماعیلی
فیلمنامهنویس :مجید اسماعیلی
تهیهکنندگان :حسین سلطانی ،مجتبی امینی
مدیر تصویربرداری :اسماعیل کراری
تدوینگر :حسین رجبعلیزاده
صدابردار :فرشید فرجی
صداگذار :علیرضا علویان
کامپوزیت :کاظم نادریان
موسیقی :بهزاد عبدی
جلوههای ویژه :سیدمحمود صدیقی
مدیر دوبالژ :سعید مقدممنش
انیماتورها :امیر فروغیزاد ،فرزاد سهرابی ،مهدی

محمودی ،مجید شمشیری ،فرهاد شهیدی

2017 – 2019, 86 Minutes
Director:Majid Esmaieli

Screenwriter: Majid Esmaieli

Producers: Hossein Soltani, Mojtaba Amini
Cameraman: Esmaiel Karrari

Editor: Hossein Rajabalizadeh
Sound: Farshid Faraji

Sound Dubbing: Alireza Alavian

Composite: Kazem Naderiyan
Music: Behzad Abdi

Special Effects: Seyed Mahmoud Sedighi

Dubbing Supervisor: Saeed Moghadam Manesh

Animators:AmirForoughizadeh,FarzadSohrabi,Me-

hdiMahmoodi,MajidShamshiri,FarhadShahidi
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قطار آن شب

THAT NIGHT’S TRAIN
حمیدرضا قطبی
 تهران،1340

 جامهدران:فیلمشناسی
Hamidreza Ghotbi
1961, Tehran
Filmography: Jameh Daran

2019, 86 Minutes

Director: Hamidreza Ghotbi

Producer: Behrooz Rashad (Karen Film)

Screenwriter:BehroozRashad,HamidrezaGhotbi

خالصهی داستان

دختربچـهای در قطــار بــا معلم نویســندهای آشــنا
 دختــرک بــرای تلفــن و دیــدار او بــه.میشــود
انتظــار مینشــیند؛ ولــی معلــم بــا نوشــتن رمانــی
.دیدارشــان را جاودانــه میکنــد

Synopsis
A girl meets a teacher on the train
who is an author. The girl awaits her
phone call or a meeting date but the
teacher makes their meeting eternal
by writing a novel.

DOP: Mohammad Rasouli

Editors: Hasan Hasndoost, Nima Hasandoost
Sound: Hossein Bashash

Sound Dubbing: Hossein Abolsedgh

Scene & Costume Design: Hooman Masoumi
Music: Saeed Ansari

Make-up: Nahid Alami

CGI: Babak Mirfarahnak

Cast: Siamak Safari, Afshin Hashemi, Behnaz

Naderi, Maryam Bubani

Cast (Child): Aylin Rashidian

 دقیقه86 ،1398

 حمیدرضا قطبی:کارگردان
) بهروز رشاد (کارن فیلم:تهیهکننده
 حمیدرضا قطبی، بهروز رشاد:فیلمنامهنویسان
 محمد رسولی:مدیر فیلمبرداری
 نیما حسندوست، حسن حسندوست:تدوینگران
 حسین بشاش:صدابردار
 حسین ابوالصدق:صداگذار
 هومن معصومی:طراح صحنه و لباس
 سعید انصاری:موسیقی
 ناهید عالمی:چهرهپرداز
 بابک میرفرحناک:جلوههای ویژهی بصری
 بهناز، افشین هاشمی، سیامک صفری:بازيگران
 مریم بوبانی،نادری
 آیلین رشیدیان:بازیگر خردسال

فیلمهای بلند سینمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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منطقهی پرواز ممنوع

NO-FLY ZONE
 102 ،1397دقیقه

امیر داسارگر
 ،1344تهران
فیلمشناسی :هنگامه ،سر به راه ،اکسیژن
Amir Dasargar
1986, Tehran
Filmography: Hengameh, Obedient,
Oxygen

خالصهی داستان

 3نوجــوان تــاش دارنــد بــرای شــرکت در
مســابقه دانشآمــوزی ،هواپیمایــی بســازند کــه
در روز آزمایــش آن متوجــه اتفاقاتــی میشــوند.

Synopsis
Three teenagers are trying to build an
airplane to participate in a competition but they find out about something
on the testing day.

کارگردان :امیر داسارگر
تهیهکننده :حامد بامروتنژاد (مدرسهی سینمایی عمار)
فیلمنامهنویس :امیر داسارگر
مدیر فیلمبرداری :علی رنجبر
تدوینگر :ابوذر حیدری
صدابردار :داود قلیپور
صداگذار :محمدحسین ابراهیمی
طراح صحنه و لباس :پیام حسینسوری
موسیقی :فرید سعادتمند
چهرهپرداز :امیر ترابی
جلوههای ویژهی بصری :سیدهادی اسالمی
جلوههایویژهیمیدانی(بخشجنگ):رضاترکمان
جلوههای ویژهی میدانی (بخش آتشسوزی):

حمید رسولیان

بازيگــران :هــادی حجازیفــر ،بهــار نوحیــان ،علــی
نالعابدیــن تقیپــور ،پوریــا ســلطا نزاده،
زکریایــی ،زی 
ســوده ازقنــدی ،مســعود غزنچایــی ،عصمــت عســگری،
حمیــد مجــد آبــادی ،امیــر عبدی بــا حضور محمــد فیلی
بازیگران نوجوان :متین پاکزاد ،متین کرمانی،
علیرضا اکبری ،یزدان عیدی
بازیگر خردسال :زینب کیوانینژاد شیروانهده

2018, 102 Minutes
Director:Amir Dasargar
)Producer: Hamed Barutnejad (Ammar Film
Screenwriter: Amir Dasargar
DOP: Ali Ranjbar
Editor: Abouzar Heidari
Sound: Davood Gholipour
Sound Dubbing: Mohammadhossein Ebrahimi
Scene & Costume Designer: Payam Hossein Souri
Music: Farid Saadatmand
Make-up: Amir Torabi
CGI: Seyyed Hadi Eslami
Field Special Effects (War Scenes): Reza Torkaman
Field Special Effects (Fire Scenes): Hamid Rasoulian
Cast: Hadi Hejazifar, Bahar Noahian, Ali Zakariayi,
Zeinolabedin Taghipour, Pourya Soltanzadeh, Soudeh Azghandi, Masoud Ghazanchayi, Esmat Asgari,
HamidMajdabadi,AmirAbdi,MohammadFili
Cast (Youth): Matin Pakzad, Matin Kermani,
Alireza Akbari, Yazdan Adie
Cast(Child):ZeynabkeyvaninejadShirvanehdeh

مسابقه سینمای ایران

Iran Competition

فیلمهای بلند داستانی

Feature Fiction Films

#, THE CYCLIST  دوچرخهباز،#

HERE IS MY HOME اینجا خانهی من است

TREASURE ISLAND جزیرهی گنج

JAVANMARDAN (WARRIORS) (Animation) )جوانمردان (پویانمایی
SCRAWLED DREAMS (NIGHTMARES) خوابهای خطخطی

THE GREEN VOYAGE (Animation) )سفر سبز (پویانمایی
CHILD OF EARH فرزند زمین

فیلمهای بلند داستانی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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 ،#دوچرخهباز

#, THE CYCLIST
مصطفی نظریزاده
 ،1362تهران
فیلمشناسی :بچههای پرواز
Mostafa Nazrizadeh
1983, Tehran
Filmography: Children of Flight

خالصهی داستان

حاجیبابــا پیرمــردی اســت کــه تنهــا همدمــش
یــک دوچرخــه اســت .وی در اثــر تصــادف راهــی
بیمارســتان میشــود؛ امــا یــک مشــکل بــزرگ
وجــود دارد و آن هــم اینکــه یــک نفــر دوچرخــه
را از صحنـهی تصــادف برداشــته اســت.
Synopsis
HajiBaBa is an old man with his only
friend a bicycle, after an accident
he is hospitalized. But there is a big
problem, someone has picked up the
bicycle from the accident scene.

 82 ،1398دقیقه

کارگردان :مصطفی نظریزاده
تهیهکننده :پیمان سبزهعلی( ،صدا و سیمای مرکز
اصفهان با همکاری شهرداری اصفهان)
فیلمنامهنویس :علی خودسیانی
مدیر تصویربرداری :علی حسینزاده
تدوینگر :گلناز ایزدان
صدابردار :علی عبدالحسینی
صداگذار :سعید بهرامی
طراح صحنه و لباس :مریم محمدی
موسیقی :سیداحمد میرمعصومی
چهرهپرداز :نفیسه علیزاده
بازيگران :حسن اکلیلی ،مهران هادی ،شهره موسوی
بازیگران نوجوان :سیدهصدف غرضی ،فرزاد
کریمی ،رهام نصیری ،امیرحسین کاظمی
بازیگر خردسال :آسنا کریمیان

2019, 82 Minutes

Director: Mostafa Nazrizadeh

Producer: Peyman Sabzeh Ali (A Co-produc-

)tion of Isfahan TV & Municipality of Isfahan
Screenwriter: Ali Khodsiyani

Cameraman: Ali Hosseinzadeh
Editor: Golnaz Izadan

Sound: Ali Abdolhosseini

Sound Dubbing: Saeed Bahrami

Set & Costume Designer: Maryam Mohammadi
Music: Seyed Ahmad Mir Masoumi
Make -Up: Nafiseh Alizadeh

Cast:HassanAklili,MehranHadi,ShohrehMousavi

Cast (Youth): Seyedeh Sadaf Gharazi, Farzad

Karimi, Roham Nassiri, Amirhossein Kazemi
Cast (Children): Asena Karimian
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اینجا خانهی من است

HERE IS MY HOME

خیراله تقیانیپور
 کرج،1362
 تونل:فیلمشناسی

khieoroallah Taghianipour
1983, Karaj
Filmography: Tunnel

2018, 78 Minutes

Director: khieoroallah Taghianipour

Screenwriter: Kheiroallah Taghianipour
Producer: Javad Nouri

Cameraman: Hassan Asadi

Editor: Emad Khodabakhsh
Sound: Ahmad Ardalan

Sound Dubbing: Mehrshad Malekouti
Set Designer: Javad Nouri

Costume Designer: Maryam Jafari Tari

خالصهی داستان

طاهــر کــه عشــیرهاش را از دســت داده میخواهــد
 ورود او همزمان اســت.از ارونــدرود وارد ایــران شــود
.بــا تجــاوز نیروهــای بعثی

Synopsis
Taher who has lost his family is planning to cross Arvanrood (River) &
enters Iran’s border. As soon as he
enters Iraqi forces invade Iran.

Music: Masoud Sekhavatdoost
Make-Up: Ali Bahramifar

VFX (CGI): Hassan Najafi Manesh, Ali Farshchi
Field Special Effects: Iman Karamian

Cast: Kambiz Dirbaz, Linda Kyani, Ali Soliem-

ani Saransari, Maral Farjad, Mostafa Sasani,
Javad Pourzand, Morteza Shahkaram

Cast (Children): Abolfazl Badbedast, Mo-

hammad Hassan Zalfard, Isun Hadad

 دقیقه78 ،1397

 خیراله تقیانیپور:کارگردان
 خیراله تقیانیپور:فیلمنامهنویس
 جواد نوری:تهیهکننده
 حسن اسدی:مدیر تصویربرداری
 عماد خدابخش:تدوینگر
 احمد اردالن:صدابردار
 مهرشاد ملکوتی:صداگذار
 جواد نوری:طراح صحنه
 مریم جعفریطاری:طراح لباس
 مسعود سخاوتدوست:موسیقی
 علی بهرامیفر:چهرهپرداز
 علی فرشچی، حسن نجفیمنش:جلوههای ویژهی بصری
 ایمان کرمیان:جلوههای ویژهی میدانی
 علی، لیندا کیانی، کامبیز دیرباز:بازيگران
 جواد، مصطفی ساسانی، مارال فرجاد،سلیمانیسرنسری
 مرتضی شاهکرم،پورزند
 محمدحسن، ابوالفضل بادبدست:بازیگران کودک
 آیسان حداد،زالفرد

فیلمهای بلند داستانی
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جزیرهی گنج

TREASURE ISLAND
حمیدرضا لوافی
 ،1351اصفهان
فیلمشناسی :خاتون ،بهمنشیر

Hamidreza Lavafi
1972, Isfahan
Filmography: Khatun, Bahmanshir

خالصهی داستان

گروهــی از نوجوانــان بــرای بازدیــد از یادمانهای
دفــاع مقــدس از تهــران راهــی جنــوب میشــوند.
پــس از اســتقرار ،حــس کنجــکاوی آنهــا باعــث
میشــود تعــدادی از گــروه جــدا شــوند.
Synopsis
A group of teenagers travel to south
of Iran for sightseeing of the remains
& monuments of Holy Defence. Their
curiosity leads them to depart from
the group.

 88 ،1397دقیقه

کارگردان :حمیدرضا لوافی
فیلمنامهنویس :حمیدرضا لوافی
تهیهکننده :سعید مرادی( ،صدا و سیمای مرکز
آبادان)
مدیر تصویربرداری :فرخ مجیدی
تدوینگران :مهدی مهرنیا ،آرمین مهدوی
صدابردار :مهرداد دادگری
صداگذار :احسان افشاریان
طراح صحنه و لباس :مجید علی اسالم
موسیقی :رضا خسروی
چهرهپرداز :مسعود عربی
جلوههای ویژهی بصری :فرشاد معتمدیپور،
مهرداد علیپور
جلوههای ویژهی میدانی :حمید رسولیان
بازيگــران :علــی ســلیمانی ،محمــد رشــنو،
بهنــام کاوه ،عبدالرضــا ســواعدی ،مســعود بغالنــی
بازیگــران نوجــوان :محمدامیــن همتآبــادی،
ابراهیــم امیــری ،ســورنا بایراملــو ،پویــا بیکمحمدی،
نیــکان نــوری ،محمدطاهــر پارســا ،حســین
پوریــده ،ســینا دریــا

2018, 88 Minutes
Director: Hamidreza Lavafi
Screenwriter: Hamidreza Lavafi
& Producer: Saeed Moradi, (Iranian Radio
)Television Abadan Province
Cameraman: Farrokh Majidi
Editor: Mahdi Mehrnia, Armin Mahdavi
Sound: Mehrdad Dadgari
Sound Dubbing: Ehsan Afsharian
Scene & Costume Designer: Majid Ali Eslam
Music: Reza Khosravi
Make-up: Masoud Arabi
VFX (CGI): Farshad Motamedipour, Mehrdad
Alipour
Field Special Effects: Hamid Rasoulian
Cast: Ali Soleimani, Mohammad Reshno, Behnam
Kaveh,AbdolrezaSavaedi,MasoudBaghlani
Cast (Youth): Mohammadamin Hemmatabadi, Ebrahim Amiri, Sourena Bayramlou, Pouya
Beikmohammadi, Nikan Nouri, Mohammadtaher Parsa, Hosein Purideh, Sina Darya
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)جوانمردان(پویانمایی

علی احمدی
 تهران،1328

 محمــد، خمــره، قصههــای حســنی:فیلمشناســی
 فرزن ـدان آفتاب،امیــن

Ali Ahmadi
1949, Tehran
Filmography: Tales of Hasani, Vat,
Trustworthy Mohammad, Children
of Sun

خالصهی داستان

پویانمایــی جوانمــردان بــه دورهی حملـهی مغولها
بــه ایــران برمیگــردد و رشــادتهای گروهــی را
نشــان میدهــد کــه بــا ایــن قــوم بــه مقابلــه
.برخاســتهاند
Synopsis
The story goes back to the era in which
Mongols attacked Iran. It shows bravery of the Iranian warriors who stood
against their attack.

JAVANMARDAN (WARRIORS)
(Animation)
2018, 84 Minutes

Director: Ali Ahmadi

Screenwriter: Hossein Memari
Producer: Elham Ebrahimi

Editors: Alireza Sepehri rad,Vahid Sadeghi Sefat
Sound: Omid Asghari, Naser Farhoudi
Sound Dubbing: Behzad Tavakoli

Character Designer: Omid Nekuhemat

Computer Scene Designer: Milad Ramezani,

Milad Aligholia

Animation Modeling: Omid Moradi

Motion: Arash Ehsan, Saeed Moradi

Sound Design & mix: Behzad Tavakoli
Music: Armin Rahbar

CGI: Mahdi Khaleghi, Mahdi Nazari
Visual Effects: Mohsen Mousavi

Dubbing Supervisor: Saeed Sheikhzadeh

 دقیقه84 ،1397

 علی احمدی:کارگردان
 حسین معماری:فیلمنامهنویس
 الهام ابراهیمی:تهیهکننده
 وحید صادقیصفت، علیرضا سپهریراد:تدوینگران
 ناصر فرهودی، امید اصغری:صدابردار
 بهزاد توکلی:صداگذار
 امید نکوهمت:طراح شخصیت
، میالد رمضانی:سرپرست طراحی صحنهی رایانهای
میالد علیقلیا
 امید مرادی:سرپرست مدلسازی
 سعید مرادی، آرش احسان:سرپرست متحرکسازی
 بهزاد توکلی:طراحی و ترکیب صدا
 آرمین رهبر:موسیقی
 مهدی نظری، مصطفی خالقی:جلوههای ویژهی بصری
 محسن موسوی:جلوههای ویژه
 سعید شیخزاده:سرپرست گویندگان

فیلمهای بلند داستانی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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خوابهای خطخطی

SCRAWLED DREAMS (NIGHTMARES)
2018, 75 Minutes

Director: Seyed Mohammad Hosseini

Producer: Seyed Mohammad Hosseini

(Yazd Province TV Center)

Screenwriter: Reza Ahmadi

Cameraman: Mohammadreza Zare
Editor: Seyed Reza Hashemizadeh

Sound: Abolfazl Hajmohammad Hosseini
Sound Dubbing: Marzieh Hasanzadeh
Scene Designer: Saeed Aghayi

Costume Designer: Seyedreza Hashemizade,

Mina Karegar

Music: Ali Hosseinian, Mehdi Mohammadi
Make-up: Fakhrolsadat Tabatabaee

Cast: Mohammadreza Yavari, Nazanin Tabatabaie,

Tahereh Hanzayi, Amirhossein Azizi, Nadia Bustani,
Mobin Yousefi, Mohammad Minayi, Maedeh Naser
Bafghi, Afshin Mojahed

Cast (Youth): Saman Sadeqi

Cast (Child): Yasamin Mortezayi

 دقیقه75 ،1397
 سیدمحمد حسینی:کارگردان
 ســیدمحمد حسینی:تهیهکننده

)(ســیمای مرکز یزد
 رضا احمدی:فیلمنامهنویس
 محمدرضا زارع:مدیر تصویربرداری
 سیدرضا هاشمیزاده:تدوینگر
 ابوالفضل حاجمحمد حسینی:صدابردار
 مرضیه حسنزاده:صداگذار
 سعید آقایی:طراح صحنه
، سیدرضا هاشمیزاده:طراح لباس
مینا کارگر
 مهدی محمدی، علی حسینیان:موسیقی
 فخرالسادات طباطبایی:چهرهپرداز
، نازنین طباطبایی، محمدرضا یاوری:بازيگران
 نادیا، امیرحسین عزیزی،طاهره هنزایی
 مائده، محمد مینایی، مبین یوسفی،بوستانی
 افشین مجاهد،ناصر بافقی
 سامان صادقی:بازیگر نوجوان
 یاسمین مرتضایی:بازیگر خردسال

سیدمحمد حسینی
 مهریز،1345
، عــاروس، ضربــان، چــرخ زندگــی:فیلمشناســی
 نمــای نزدیــک، شــوق زندگــی،ماجــرای ســاده
Seyed Mohammad Hosseini
1966, Mehriz
Filmography: Wheel Of Life, Beats, Aroos,
A Simple Affair, Lust Of Life, Close Up

خالصهی داستان

 امــر و.امیرعلــی دچــار خوابگــردی اســت
نهیهــای مــدام پــدر و مــادر نتیج ـهای نمیدهــد
 به،تــا اینکــه مادربــزرگ بــا تغییــر ســبک زندگــی
.بهبــودی او کمــک میکنــد
Synopsis
Amirali is a sleepwalking child. His parent has strict behavior but it doesn’t
work out, till the Grandmother changes his life style and helps him to heal.
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)سفر سبز (پویانمایی

THE GREEN VOYAGE (Animation)
سعید گائینی
 قم،1351

 در شــکم، ابراهیــم در آتــش:فیلمشناســی
، بادبادکهــای آبــی، خورشــید حجــاز،نهنــگ
 داود و جالــوت، درهی ســفید،جزیــرهی مرواریــد
Saeed Gaeeni
1972, Qom
Filmography: Abraham in Fire, In the
Whale’s Belly, Hijaz Sun, Blue Kites,
White Valley, Pearls Island, David &
Goliath

خالصهی داستان

ســینا نوجوانــی اســت کــه بــر اثــر اشــتباهی
کــه میکنــد باعــث میشــود تــا مــادر کنتــرل
.ماشــین را از دســت بدهــد و تصــادف کنــد

Synopsis
Sina is a teenager who makes a mistake
that causes her mother to lose the control of car and an accident happens.

2018

Director: Saeed Gaeeni

Screenwriter: Bahram Jalalipour, Mohammadreza Kouhestani
Producer: Saeed Gaeeni (IRIB Domestic Network- Qum Province)
Editor & Composite: Seyed Alireza Sajadi
Sound: Mehdi Payandeh
Character Designer & Layout: Saeed Gaeeni
Storyboard: MobarakehFallahi,MonirehAstani
2D Section: Safieh Ahmadpour, Fatemeh
Mohammad Salehi
Music: Hamed Jahanbakhsh
VFX: Alireza Imanpour, Mohammad Rahmati
Dubbing Supervisor: Shoukat Hojat

Sound Actors: Jila Ashkan, Fatemeh Borzuyi, Ali Jal-

ilibaleh, Shoukat Hojat, Hossein Khodadadbeigi, Saeed

Sheikhzadeh, Ardeshir Monazam, Narges Fouladvand,
Amirmohammad Samsami, Bijan Alimohammadi, Ali

Hemmat Moomivand, Rahbar Nourbakhsh, Aliasqar
Rezaeenik,ShayanShambayati

1397

 سعید گائینی:کارگردان
 محمدرضا، بهرام جاللیپور:فیلمنامهنویسان
کوهستانی
 سعید گائینی (سیمای مرکزی قم ـ:تهیهکننده
)شبکهی نور
 سیدعلیرضا سجادی:تدوینگر و کامپوزیت
 مهدی پاینده:صدابردار
 سعید گائینی:طراح شخصیت و لیاوت
 منیره آستانی، مبارکه فالحی:استوریبورد
 فاطمــه، صفیــه احمدپــور:بخــش دوبعــدی
محمد صا لحــی
 حامد جهانبخش:موسیقی
محمدرحمتی،علیرضاایمانپور:جلوههایویژهیبصری
 شوکت حجت:مدیر دوبالژ
 علی، فاطمــه برزویــی، ژیــا اشــکان:صداپیشــگان
، حســین خدادادبیگــی، شــوکت حجــت،جلیلیبالــه
، نرگــس فوالدونــد، اردشــیر منظــم،ســعید شــیخزاده
 علــی، بیــژن علیمحمــدی،امیرمحمــد صمصامــی
 علیاصغــر، رهبــر نوربخــش،همــت مومیونــد
 شــایان شــامبیاتی،رضایینیــک

فیلمهای بلند داستانی
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فرزند زمین

CHILD OF EARTH
مژگان بیات
 ،1358تهران
فیلمشناسی :تالقی ،تیزاب ،طالی کثیف
Mozhgan Bayat
1979, Tehran
Filmography: Conflux, Tizab, Dirty Gold

 84 ،1397دقیقه
کارگردان :مژگان بیات
تهیهکننده :محمد نجیبی
فیلمنامهنویسان :مژگان بیات ،امید میرزایی،

یــک کشــتی ایرانــی پســر بچـهای را از آبهــای
آزاد نجــات میدهــد .او از جنگزدههــای یمنــی
اســت کــه قایقشــان غــرق شــده اســت.

مدیر تصویربرداری :محمد سجادیان
تدوینگر :مستانه مهاجر
صدابردار :هادی افشار
صداگذار :آرش قاسمی
طراح صحنه و لباس :منیژه عزیزی
موسیقی :بابک میرزاخانی
چهرهپرداز :سپیده نقدی
بازيگران :ابراهیم تمهید ،هدی نوریزاده،
مجید فیلی
بازیگر نوجوان :فاطمه دهقان
بازیگر خردسال :علی توربانه

کیوان تقیه

خالصهی داستان

Synopsis
An Iranian ship rescues a boy from the
high seas. He is from Yemen’s war refugees and they have missed their boat.

2018, 84 Minutes

Director: Mozhgan Bayat

Producer: Mohammad Najibi

Screenwriters: Mozhgan Bayat, Omid Mirzaee,

Keyvan Taghieh

Cameraman: Mohammad Sajaadian
Editor: Mastaneh Mohajer
Sound: Hadi Afshar

Sound Dubbing: Arash Ghasemi

Scene & Costume Designer: Manijeh Azizi
Music: Babak Mirzakhani

Make-up: Sepideh Naghdi

Cast: Ebrahim Tamhid, Hoda Nourizadeh,

Majid Fili

Cast (Youth): Fatemeh Dehghan
Cast (Children): Ali Tourbaneh

مسابقه سینمای ایران

Iran Competition

فیلمهای کوتاه داستانی

Short Live Action Films

WILD PLUM آلوهای وحشی
FOR AMIR برای امیر
WIRLESS بیسیم

MARINE BOY پسر دریا

HORRIPILATION چندش

THE FUTURE STORY داستان آینده
THE LAST HOUR زنگ آخر
RED AND BLUE سرخابی

ABSOLUTE ZERO صفر کلوین
CLASSMATE همکالسی

فیلمهای کوتاه داستانی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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آلوهای وحشی

WILD PLUM

2018, 15 Minutes

Director: Farid Hashemzadeh

Screenwriter: Farid Hashemzadeh

Producer:Farid Hashemzadeh

(Fars Domestic TV Network)

Cameraman: Farid Hashemzadeh

Editor: Mohammad Hassan Khardel
Sound: Milad Fotoohi

Sound Dubbing: Shokrallah Damoogh,

Mohammad Hassan Khardel

Set Design: Farid Hashemzadeh

Costume Design: Abbas Edalatfar
Music: Hamid Lotfallhi

Cast: Mohammad Hassan Kowsari,Kowsar Kowsari,

Mohammad Ibrahim Mohammadi, Seyed Ali Hosseini,
Hassan Kowsari

 دقیقه15 ،1397

 فرید هاشمزاده:کارگردان
 فرید هاشمزاده:فیلمنامهنویس
، فرید هاشمزاده:تهیهکننده
)(شبکهی فارس
 فرید هاشمزاده:تصویربردار
 محمدحسن خردل:تدوینگر
 میالد فتوحی:صدابردار
، شکراله داموغ:صداگذار
محمدحسن خردل
 فرید هاشمزاده:طراح صحنه
 عباس عدالتفر:طراح لباس
 حمید لطفاللهی:موسيقي
، کوثر کوثری، محمدحسن کوثری:بازیگران
، سیدعلی حسینی،محمدابراهیم محمدی
حسن کوثری

فرید هاشمزاده
 شیراز،1355
 قمر زمین، تمدار، کیتول:فیلمشناسی
Farid Hashemzadeh
1976, Shiraz
Filmography: Keitol,Tamdar, Lunar
Calendar for Earth

خالصهی داستان

در یکــی از روســتاهای دورافتــاده عینــک کوثــر
 دوســت کوثــر درصــدد اســت تــا مشــکل.میشــکند
.او را حــل کنــد

Synopsis
In a far roadless village province, Kowsar’s glasses break…her friend is trying to
help the situation.
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برای امیر

FOR AMIR
جواد حکمی
 قم،1371

 سجده، رهگذر، برجک، کافه:فیلمشناسی

Javad Hokmi
1992, Qom
Filmography:Caf é, Turret, Passerby,
Prostrate

2018, 4 Minutes

Director: Javad Hokmi

Screenwriter: Javad Hokmi

Producer: Mohammadreza Kheradmandan
Cameraman: Rohollah Davari

خالصهی داستان

امیــر پســربچهای اســت کــه بــا دوســتش بر ســر
.ســاختن یــک کاردســتی رقابــت دارند

Synopsis
Amir is a young boy who competes
with his friend in making a handicraft.

Editor: Javad Hokmi
Sound: Mehdi Safari

Sound Dubbing: Javad Hokmi

Set & Costume Designer: Saeed Ahmadi
Cast: Alireza Nematollahi, Majid Rangi,

Ali Rashidi

 دقیقه4 ،1397

 جواد حکمی:کارگردان
 جواد حکمی:فیلمنامهنویس
 محمدرضا خردمندان:تهیهکننده
 روحاله داوری:تصویربردار
 جواد حکمی:تدوینگر
 مهدی صفری:صدابردار
 جواد حکمی:صداگذار
 سعید احمدی:طراح صحنه و لباس
، مجید رنگی، علیرضا نعمتاللهی:بازیگران
علی رشیدی

فیلمهای کوتاه داستانی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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بیسیم

WIRELESS

محمدحسین امانی
 ،1367تهران

فیلمشناسی :حضرت مهندس ،شیرینی ،گیت
Mohammad Hossein Amani
1988, Tehran
Filmography: His Mr. Engineer, Sweets,
Gate

خالصهی داستان

آرزوی یــک کــودک پــس از اتفاقــی خطرناک محقق
میشــود.

Synopsis
A child’s wish comes true after a dangerous accident.

 4 ،1397دقیقه
کارگردان :محمدحسین امانی
فیلمنامهنویس :محسن ملکی
تهیهکننده :حسین دارابی

(محصول ناجی هنر ـ باشگاه فیلم سوره)
تصویربردار :علی آقایی
تدوینگر :علی گورانی
صدابردار :امین جعفری
صداگذار :رامین ابوالصدق
طراح صحنه و لباس :علیرضا باقربیگی
چهرهپرداز :علیرضا باقربیگی
بازیگران :هاشم بافقی ،رادمهر رزمجوی

2018, 4 Minutes

Director: Mohammad Hossein Amani
Screenwriter: Mohsen Maleki
Producer: Hossein Darabi

)(Naji Honar Institute & Sooreh Film Club
Cameraman: Ali Aghayi
Editor: Ali Gurani

Sound: Amin Jafari

Sound Dubbing: Ramin Abolsedgh

Scene & Costume Design: Alireza Bagherbeigi
Make-up: Alireza Bagherbeigi

Cast: Hashem Bafghi, Radmehr Razmjuy
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پسر دریا

MARINE BOY
عباس جاللییکتا
 تهران،1358
 هزار افسان، آقای بنفش:فیلمشناسی
Abbas Jalali Yekta
1979, Tehran
Filmography: Mr. Purple, A Thousand
Myth

2018, 10:15 Minutes

Director: Abbas Jalali Yekta

Screenwriter: Abbas Jalali Yekta

Producer: Abbas Jalali Yekta (Documemtary

& Experimental Film Center)

Cameraman: Davoud Malek

Editors: Ismail Alizadeh, A.J.Yekta
Sound: Ehsan Shafiee

Sound Dubbing: Hossein Ghoorchian

Set & Costume Designer: Ziba Morshedlou

خالصهی داستان

زن و شــوهر جوانــی بــه همــراه پســری کــه روی
.دیــوار طراحــی شــده زندگــی میکننــد

Synopsis
A young couple live with a boy drawn
on the wall.

Character Designer: Abbas Jalali Yekta

Animators: HojatAazampour,AbbasJalaliYekta
Composite: Hossein Adib
Music: Sahand Niknejad

Make-Up: Hasna Khan Mohammadi

Cast:SoniaSanjari,MisaghZare,ArshamAmroodi

 دقیقه10:15 ،1397

 عباس جاللییکتا:کارگردان
 عباس جاللییکتا:فیلمنامهنویس
 (محصول مرکز، عباس جاللییکتا:تهیهکننده
)گسترش سینمای مستند و تجربی
 داود ملک:تصویربردار
 عباس جاللییکتا، اسماعیل علیزاده:تدوینگران
 احسان شفیعی:صدابردار
 حسین قورچیان:صداگذار
 زیبا مرشدلو:طراح صحنه و لباس
 عباس جاللییکتا:طراح شخصیت
 عباس جاللییکتا، حجت اعظمپور:انیماتورها
 حسین ادیب:کامپوزیت
 سهند نیکنژاد:موسيقي
 حسنا خانمحمدی:چهرهپرداز
 آرشام امرودی، میثاق زارع، سونیا سنجری:بازیگران

فیلمهای کوتاه داستانی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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چندش

HORRIPILATION
میالد محمدی
 ،1373تهران

فیلمشناسی :فیلم کوتاه هر سال اربعین ،دم
عید ،فیلم داستانی مرگ در ماه اردیبهشت

Milad Mohammadi
1995, Tehran
Filmography: Every Year on Arbaain’s
day, Around New Year, Death in Ordibehesht

خالصهی داستان

اعضــای خانـوادهای در حــال تـدارک جشــن روز پــدر
هســتند ،امــا دســت بــه کاری میزننــد کــه برایشــان
چنــدشآور اســت.

Synopsis
Family members are preparing for father’s day but they do something that is
disgusting for them.

 6:30 ،1397دقیقه

کارگردان :میالد محمدی
فیلمنامهنویس :محسن ملکی
تهیهکننده :حسین دارابی (گروه هنری کات)
تصویربردار :سیدمهدی معنوی
تدوینگر :میالد محمدی
صدابردار :رضا رهبر
صداگذار :میالد محمدی
طراح صحنه و لباس :میالد محمدی
چهرهپرداز :فاضل حائری
بازیگران :بهینا احمدزاده،
فرزانه خان محمدی ،مهدی عظیمی

2018, 6:30 Minutes

Director: Milad Mohammadi

Screenwriter: Mohsen Maleki

)Producer: Hossein Darabi (Cut Art Group
Cameraman: Seyed Mahdi Manavi
Editor: Milad Mohammadi
Sound: Reza Rahbar

Sound Dubbing: Milad Mohammadi

Scene & Costume Designer: Milad Mohammadi
Make-up: Fazel Haeri

Cast: Behina Ahmadzadeh,

Farzaneh Khan Mohammadi, Mehdi Azimi
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داستان آینده

THE FUTURE STORY
میثم ملکیپور
 تهران،1362
 عاشقی، یادگاری:فیلمشناسی
Meysam Malekipour
1984, Tehran
Filmography: Souvenir, Being in Love
2018, 3:30 Minutes

Director: Meysam Malekipour

Screenwriter: Meysam Malekipour

Producer: Mohammad Hossein Bozorgi Rad

خالصهی داستان

شــغلهای متفــاوت آینــدهی کــودکان در قالــب
.نقاشــی ســر کالس درس کشــیده میشــود

Synopsis
Different types of future jobs children
draw in their paintings during the school
class.

(Ammar film)

Cameraman: Cyrus Kafash
Editor: Majid Rastegar

Dubbing Sound & Mix: Mahdi Jamshidian
VFX: Majid Rastegar

Cast: Masoud Pourjamshid, Abtin Ziayi, Yahya

Khamisi, Danial Shetabi

 دقیقه3:30 ،1397

 میثم ملکیپور:کارگردان
 میثم ملکیپور:فیلمنامهنویس
، محمدحسین بزرگیراد:تهیهکننده
)(مؤسسهی سینمایی عمار
 سیروس کفاش:تصویربردار
 مجید رستگار:تدوینگر
 مهدی جمشیدیان:طراحی و ترکیب صدا
 مجید رستگار:جلوههای ویژه
، آبتین ضیایی، مسعود پورجمشید:بازیگران
 دانیال شتابی،یحیی خمیسی

فیلمهای کوتاه داستانی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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زنگ آخر

THE LAST HOUR

حیدرعلی رحمانی قهدریجانی
 ،1369اصفهان
Heidarali Rahmani Ghahdarijani
1990, Isfahan

 9 ،1397دقیقه

خالصهی داستان

دو پســربچهی دبســتانی در مســابقهی دو با هم درگیر
میشــوند و مدیــر آنهــا را از مســابقه اخـراج میکنــد.

Synopsis
Two elementary school boys get in fight
with each other in the running competition and the manager fires them.

کارگردان :حیدرعلی رحمانی قهدریجانی
فیلمنامهنویس :حیدرعلی رحمانی قهدریجانی
تهیهکننده :انجمن سینمای جوانان نجفآباد،
حیدرعلی رحمانی قهدریجانی
تصویربردار :محمد کریمی
تدوینگر :امین نصیران
صدابردار :علیرضا باستانی
صداگذار :علی جعفرزاده
طراح صحنه و لباس :ابوالفضل یادگاری،
جواد حاجیان
چهرهپرداز :محمدرضا بنیآزاد
بازیگران :مجید آقایی ،امیرعلی عموچی

2018, 9 Minutes

Director: Heidarali Rahmani Ghahdarijani

Screenwriter: Heidarali Rahmani Ghahdarijani

Producers: Iranian Youth Cinema Society of Naja-

fabad, Heidarali Rahmani Ghahdarijani
Cameraman: Mohammad Karimi
Editor: Amin Nasiran

Sound: Alireza Bastani

Sound Dubbing: Ali Jafarzadeh

Set & Costume Designer: Abolfazl Yadegari, Javad

Hajian

Make-up: Mohammadreza Baniazad
Cast: Majid Aghayi, Amirali Amoochi
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سرخابی

RED AND BLUE
مرتضی آسمانی
 کرمانشاه،1351
 مجموعه سکوی عشق، سیب، کفش:فیلمشناسی
Morteza Asemani
1972, Kermanshah
Filmography: Shoes, Apple, Platform of
Love
2018, 8:19 Minutes

Director: Morteza Asemani

Screenwriter: Mahshid Faridfar

خالصهی داستان

امیــر و محمــود دو نوجــوان ناشــنوا هســتند کــه هر
 ایــن موضــوع.کــدام طرفــدار قرمــز و آبــی هســتند
.باعــث اختــاف آنهــا میشــود
Synopsis
Amir and Mahmoud are two deaf teenagers, one of them is for the team in Red
and the other is for Blue. This causes arguments between them.

Producer: Majid Abbasi (Ryton Group)

Cameraman: Mohammadreza Sharafoldin
Editor: Gholamreza Sagharchian
Sound: Mehran Behrouzinia

Sound Dubbing: Hossein Ghourchian

Scene & Costume Designer: Mahshid Faridfar

Cast: Alireza Rezaian, Mohsen Moradi, Omid

Ebrahim Mojtahed

 دقیقه8:19 ،1397

 مرتضی آسمانی:کارگردان
 مهشید فریدفر:فیلمنامهنویس
)مجیدعباسی(تهیهشده درگروهریتون:تهیهکننده
 محمدرضا شرفالدین:تصویربردار
 غالمرضا ساغرچیان:تدوینگر
 مهران بهروزینیا:صدابردار
 حسین قورچیان:صداگذار
 مهشید فریدفر:طراح صحنه و لباس
، محسن مرادی، علیرضا رضائیان:بازیگران
امیدابراهیم مجتهد

فیلمهای کوتاه داستانی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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ِصفر کلوین

ABSOLUTE ZERO

سبحان واقعی
 ،1375مشهد
علی فیضیپور
 ،1373تهران

Sobhan Vaghei
1996, Mashad
Ali Feizipour
1994, Tehran

خالصهی داستان

امیــر پســر بچ ـهای اســت کــه بــه صنعــت هوایــی
عالقهمنــد اســت .ایــن امــر باعــث شــده کــه نســبت
بــه درســش بیتفــاوت باشــد.
Synopsis
Amir is a boy who is enthusiastic about
aviation industry. On the other hand,
this has caused him to be distracted
from his education.

 15 ،1398دقیقه

کارگردانان :سبحان واقعی ،علی فیضیپور
فیلمنامهنویسان:سبحانواقعی،علیفیضیپور
تهیهکننده:مهدی سالم،
(دانشگاه صدا و سیما ،شبکهی امید)
تصویربردار :رسول همتی
تدوینگر :شاهین سپهری
صدابردار :اسماعیل کمالیروستا ،کسرا تیرسحر
صداگذار :حسین مختاری
طراح صحنه و لباس :رکسانا میپوشی
موسيقي :علی وحید (انتخابی)
چهرهپرداز :سنا امینی
بازیگران:هادیرضایی،رضاامامپور،داریوشرضایی
بازیگرانخردسال:آریننصرالهی،طاهرمیرآقایی،
ساتیا نوروزی

2019, 15 Minutes

Directors: Sobhan Vaghei, Ali Feizipour

Screenwriters: Sobhan Vaghei, Ali Feizipour
Producer: Mahdi Salem,

)(Omid TV Network & IRIBU

Cameraman: Rasoul Hemmati
Editor: shahin Sepehri

Sound: Esmail Kamaliroosta, Kasra Tirsahar
Sound Dubbing: Hossein Mokhtari

Scene & Costume Designer: Roxana Maypoushi
)Music: Ali Vahid (Selected
Make-up: Sana Amini

Cast: Hadi Rezayi, Reza Emampour, Daryoush Rezayi

Cast (Children): Arian Nasrollahi, Taher Miraghayi,

Satia Nourouzi
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همکالسی

CLASSMATE
مجتبی حیدری
 تهران،1366
، ســفید مثــل یــک روز برفــی:فیلمشناســی
 مهمان، حــال حافــظ خــوب اســت،چراغهــای رابطــه
Mojtaba Heidari
1987, Tehran
Filmography: White As A Snowy Day,
Lights Of Relationship, Hafez Is Fine,
Guest

2018, 3 Minutes

Director: Mojtaba Heidari

خالصهی داستان

پســری در راه بازگشــت بــه خانــه پشــت چــراغ
قرمــز ناگهــان بــا همکالســی خــود کــه در حــال
.دستفروشــی اســت مواجــه میشــود

Synopsis
A boy is going back home. Suddenly he
notices one of his classmates behind the
traffic jam; he works as a street peddler.

Screenwriter: Mojtaba Heidari

Producer: Hossein Darabi, (Cut Art Group &Tehran

Municipality, Basij Organization)

Cameraman: MohammadJavadNourmohammadi

Sound: Seyed Saleh Seyedin

Sound Dubbing: Mahdi Jamshidian

Cast: Mohsen Sadeqi, Zhiar Mohammadzadeh,

Amirarshia Bagheri

 دقیقه3 ،1397

 مجتبی حیدری:کارگردان
 مجتبی حیدری:فیلمنامهنویس
 (گروه هنری کات و، حسین دارابی:تهیهکننده
)سازمان بسیج شهرداری تهران
 محمدجواد نورمحمدی:تصویربردار
 سیدصالح سیدین:صدابردار
 مهدی جمشیدیان:صداگذار
، ژیار محمدزاده، محسن صادقی:بازیگران
امیرعرشیا باقری

مسابقه سینمای ایران

Iran Competition

فیلمهای کوتاه پویانمایی

Short Animated Films

THIS SIDE, OTHER SIDE  آن سو،این سو
JEBEER جبیر

EATEN خورده شده

GOLDEN TOPKNOT زرزری کاکلزری

RESIDENT OF 3RD FLOOR ساکن طبقه سوم

THE DOG THAT WAS ILL سگی که مرض داشت
WHITE STONES سنگهای سپید

THE SIXTH STRING سیم ششم
THE SPINING TOP فرفره

STORY OF A MAN WITHOUT LIPS قصهی مردی که لب نداشت
TANGLE کالف

EACH OTHER یکدیگر

فیلمهای کوتاه پویانمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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این سو ،آن سو

THIS SIDE, OTHER SIDE
لیدا فضلی
 ،1355زنجان

فیلمشناســی :چ ـرا س ـگها از گربههــا متنفرنــد؟،
بچ ـهی همــه ،مــرگ و پیرزن
Lida Fazli
1976, Zanjan
Filmography:Why Dogs Hate Cats?,
Everybody’s child, Death and Old
Woman

خالصهی داستان

 8:51 ،1397دقیقه
کارگردان :لیدا فضلی
فیلمنامهنویس :لیدا فضلی
تهیهکننده :لیدا فضلی (مرکز گسترش سینمای

مستند و تجربی)
تدوینگر :لیدا فضلی
صدا :مهرشاد ملکوتی
انیماتورها :مریم کرمی ،رسول شیری
رنگ و فضا :مریم کرمی
موسيقي :آرمان موسیپور

دو کودکــی کــه در دو ســوی مــرز ،بــا یکدیگــر دوســت شــدهاند ،بهانـهای بــرای
جنــگ بزرگســاالن میشــوند.

2018, 8:51 Minutes

Director: Lida Fazli

Screenwriter: Lida Fazli

Producer: Lida Fazli, (The Documentary

)& Experimental Film Center
Editor: Lida Fazli

Sound: Mehrshad Malakuti

Animators: Maryam Karami, Rasoul Shiri
Color & space: Maryam Karami
Music: Arman Musapour

Synopsis
Two children become friends on different sides of borders and
that becomes an excuse for adults to start a war.
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جبیر

JEBEER
ریحانه میرهاشمی
 تهران،1363

Reyhaneh Mirhashemi
1984, Tehran

2018, 10 Minutes

Director: Reyhaneh Mirhashemi

Screenwriter: Ashkan Rahgozar

Producers: Ashkan Rahgozar, Arman Rahgo-

zar, Ehsan Alireza Rahgozar
Editor: Ashkan Rahgozar
Sound: Alireza Alavian

Sound Dubbing: Alireza Alavain

Character Designer: Reyhaneh Mirhashemi
Animator: Fargol Ghadimi

Composite: Mahdi Sherkat Masoum,

Negar Sadri, Zahra Mokhtari
Music: Ata Akhgarandooz

Visual Effects: Alireza Malmiri

Synopsis
A forest ranger is patrolling in the protected area. But in the
middle of his daily shift he is faced with some illegal hunters.

 دقیقه10 ،1397
 ریحانه میرهاشمی:کارگردان
 اشکان رهگذر:فیلمنامهنویس
، آرمان رهگذر، اشکان رهگذر:تهیهکنندگان

احسان علیرضا رهگذر
 اشکان رهگذر:تدوینگر
 علیرضا علویان:صدابردار
 علیرضا علویان:صداگذار
 ریحانه میرهاشمی:طراح شخصیت
 فرگل قدیمی:انیماتور
، مهدی شرکتمعصوم:کامپوزیت
 زهرا مختاری،نگار صدری
 عطا اخگراندوز:موسیقی
 علیرضا مالمیری:جلوههای ویژه

خالصهی داستان

 امــا حیــن.محیطبانــی در منطق ـهی حفاظــت شــده بــه گش ـتزنی مشــغول اســت
.گــردش روزانــه بــا شــکارچیان غیرمجــاز مواجــه میشــود

فیلمهای کوتاه پویانمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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خورده شده
EATEN

محسن رضاپور
 ،1364تهران
فیلمشناســی :میــم و جیــم ،وقایــع از آنچــه در
آینــه میبینیــم بــه مــا نزدیکترنــد

Mohsen Rezapour
1985, Tehran
Filmography: M & J, Objects in the Mirror are closer than They Appear

خالصهی داستان

 7:20 ،1397دقیقه

کارگردان :محسن رضاپور
فیلمنامهنویس :محسن رضاپور
تهیهکنندگان :محسن رضاپور ،هاله مؤدبیان
(مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی)
مدیر تصویربرداری :محسن رضاپور
تدوینگر :محسن رضاپور
طراحی صدا :محسن رضاپور
طراحپویانماییوانیماتور:شکیبا شعبانی ،پیام سلطانی
طراح شخصیت و سازندهی عروسک :هاله
مؤدبیان
استوریبورد :مریم طباطبایی
موسيقي :مازیار جاللالدین

در ســیارهای مرمــوز و ناشــناخته ،موجــودی شــبیه بــه خرگــوش خــورده میشــود امــا
ایــن پایــان کار او نیســت.

2018, 7:20 Minutes

Director: Mohsen Rezapour

Screenwriter: Mohsen Rezapour

Producers: Mohsen Rezapour, Haleh Moadabian

)(Documentary & Experimental Film Center
Cameraman: Mohsen Rezapour
Editor: Mohsen Rezapour

Sound Designer: Mohsen Rezapour

Animators: Shakiba Shaabani, Payam Soltani

Character Designer & Puppet maker: Haleh

Moadabian

Storyboard: Maryam Tabatabaie
Music: Maziar Jalaledin

Synopsis
On a mysterious and unknown planet, there they eat a rabbit-like
creature, but it’s not the end of the story.
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زرزری کاکلزری

GOLDEN TOPKNOT
مهین جواهریان
 تهران،1329
 بــه آفتــاب ســامی دوبــاره خواهــم:فیلمشناســی
 بــارون، ارشــمیدس، دویــدم و دویــدم، نــه از خاکــم،داد
میــاد جرجــر و مجموعههــای تلویزیونی
Mahin Javaherian
1950, Tehran
Filmography: Once Again I Salute
the Sun, It’s Raining Cats & Dogs,
Wheat Grain By Grain, I Run & Run,
Archimedes, and some TV series

2019, 6:16 Minutes

 دقیقه6:16 ،1398

Director: Mahin Javaherian

Screenwriter: Mahin Javaherian

Production Company: Institute for the Intellec-

tual Development of Children and Young Adults
Editor: Mohammad Naseri

Sound Dubbing: Changiz Sayyad

Storyboard Designer & Reel: Samaneh Asadi
Animator: Negar Zanjanizadeh,

Pejman Firoozbakht

Music: Maryam Chalesh

Synopsis
After Kakolzari breaks his piggy bank, he wants to go shopping.

 مهین جواهریان:کارگردان
 مهین جواهریان:فیلمنامهنویس
 کانون پرورش فکری کودکان و:تهیهکننده
نوجوانان
 محمد ناصری:تدوینگر
 چنگیز صیاد:صداگذار
 سمانه اسدی:طراح استوریبورد و ریل
، نگار زنجانیزاده:انیماتورها
پژمان فیروزبخت
 مریم چالش:موسيقي

خالصهی داستان

.میخواهدباپولهایشبرایخودشخریدکند،کاکلزریپسازشکستنقلکش

فیلمهای کوتاه پویانمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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ساکن طبقه سوم

RESIDENT OF 3RD FLOOR

مهناز یوسفی
 ،1358مشهد
فیلمشناسی :هیاهوی خاموش مهتاب ،بچههای
باران

Mahnaz Yousefi
1979, Mashad
Filmography: Silent Clamor of Moonlight, Kids of Rain

خالصهی داستان

 7:42 ،1397دقیقه

کارگردان :مهناز یوسفی
فیلمنامهنویس :مهناز یوسفی
تهیهکننده :مهناز یوسفی
مدیر تصویربرداری :مهناز یوسفی
صدابردار :مهناز یوسفی
صداگذار :محسن طیبی
انیماتور :مهناز یوسفی
طراحی استوری بورد :مهناز یوسفی
جلوههای ویژه بصری :مهناز یوسفی
بازیگران :رومینا سزاوار ،روهام سزاوار

داســتان زندگــی چنــد خانــواده از قشــرهای مختلــف جامعــه ،در یــک آپارتمــان ،در یک
ســاختمان ،در چنــد طبقه.

2018, 7:42 Minutes

Director: Mahnaz Yousefi

Screenwriter: Mahnaz Yousefi
Producer: Mahnaz Yousefi

Cameraman: Mahnaz Yousefi
Sound: Mahnaz Yousefi

Sound Dubbing: Mohsen Tayebi
Animator: Mahnaz Yousefi

Storyboard Designer: Mahnaz Yousefi
Visual Effects: Mahnaz Yousefi

Cast: Romina Sezavar, Roham Sezavar

Synopsis
The story of some families with different social status one apartment, one building, different floors.
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سگی که مرض داشت

2019, 9 Minutes

پروین تجوید
مشهد
، زیباتریــن آواز، پــردهی پنــدار:فیلمشناســی
، قصـهی پنیرک،قصههــای خالــه رعنــا و عمــه نســا
 ســلطان و آهــو، خــروس و کشــاورز،یــاد خ ـدا
Parvin Tajvid
Mashad
Filmography: The Curtain of Imagination, The Most Beautiful Song, The
Tales of Aunt Raana & Nessa, Remembering God, The Tale of Panirak, Rooster & The Farmer, The King & Deer

THE DOG THAT WAS ILL
 دقیقه9 ،1398

Director: Parvin Tajvid

Screenwriter: Parvin Tajvid

Producer: Institute for the Intellectual Devel-

opment of Children & Young Adults

Editors: Kianoush Abedi, Homayoun Rahmati

SoundDesign:NaderAlimardani,MaziarBabaBashi
Character Designer, storyboard:

Ehsan Taheri

Animator: Hesam Javaheri

Color and Paint: Simin Tajvid

Composite: Homayoun Rahmati

Naration: Nader Alimardani, Samira Zolfaghar
Music: Milad Movahedi

Synopsis
Veterinarian pulls out all the things that the dog swallowed
and turned sick, but he swallows them again.

 پروین تجوید:کارگردان
 پروین تجوید:فیلمنامهنویس
 کانون پرورش فکری کودکان و:تهیهکننــده
نوجوانان
 همایون رحمتی، کیانوش عابدی:تدوینگران
 مازیار باباباشی، نادر علیمردانی:طراحی صدا
: استوریبورد، فضا،طراح شخصیت

احسان طاهری
حسامجواهری:انیماتور
 سیمین تجوید:رنگ و نقاشی
 همایون رحمتی:کامپوزیت
 سمیرا ذوالفقار، نادر علیمردانی:نریشن
 میالد موحدی:موسيقي

خالصهی داستان

 تمــام چیزهایــی را کــه او،دامپزشــکان کلینیــک ســگ مریضــی را مــداوا کــرده
. همــهی آنهــا را میخــورد،خــورده از شــکمش خــارج میکننــد؛ امــا او دوبــاره

فیلمهای کوتاه پویانمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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سنگهای سپید

WHITE STONES
2018, 6:30 Minutes
Director: Fatemeh Hasani
Screenwriter: Fatemeh Hasani
Producer: Fatemeh Hasani
(The Documentary & Experimental Film Center)
Cameraman: Fatemeh Hasani
Editor: Fatemeh Hasani
Sound: Amirhossein Jalili
Animation Designer: Hadi Tabasi
Storyboard, Layout, Color, Composite: Fatemeh Hasani
Character Designer: Ehsan Sepehr
Animator: Ebrahim Movahedi, Zahra Sadat
Ayatollahi, Fatemeh Hasani, Sepehr Momeni
Music: Amirhossein Jalili

 دقیقه6:30 ،1397

 فاطمه حسنی:کارگردان
 فاطمه حسنی:فیلمنامهنویس
 فاطمه حسنی:تهیهکننده
)(مرکزگسترشسینمایمستندوتجربی
 فاطمه حسنی:مدیر تصویربرداری
 فاطمه حسنی:تدوینگر
 امیرحسین جلیلی:صدا
 هادی طبسی:طراح کانسپت

: کامپوزیت، رنگ، لیآوت،اســتور یبورد

فاطمهحســنی
 احسان سپهر:طراح شخصیت
، زهراسادات آیتاللهی، ابراهیم موحدی:انیماتورها
 سپهر مؤمنی،فاطمه حسنی
 امیرحسین جلیلی:موسيقي

Synopsis
A little boy, who is playing in a Shrine, notices the gravestones
which are not engraved with name. With his father’s help he travels to the past.

فاطمه حسنی
 قم،1369
، مــادر و ســرباز کوچــک، عشــق:فیلمشناســی
 یــک شــب، عشــق و ماهــواره، پــدر،زنــگ نــور
یــک درخــت

Fatemeh Hasani
1990, Qom
Filmography: Love, Mother and Little
soldier, Light Bell, Father, Love & Satellite, One Night One Tree

خالصهی داستان

پســربچهای در حیــاط یــک امــامزاده متوجــه قبرهــای بــدون نــام میشــود و بــه کمک
.پــدرش بــه زمان گذشــته مـیرود
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سیم ششم

THE SIXTH STRING

بهرام عظیمی
 تهران،1345
،1500  تهـران، ســفر نزدیک اســت:فیلمشناســی
 بابا،ماســوله

Bahram Azimi
1966, Tehran
Filmography: Soon the Trip Will be,
Tehran 1500, Masule, Papa

2018, 14:24 Minutes
Director: Bahram Azimi
Screenwriter: Mahnaz Adeli
Producer: Bahram Azimi,
(Documentary & Experimental Film Center)
Editor: Ehsan Azimi
Sound: Kaveh Abedin
Sound Dubbing: Ehsan Azimi
Animator: Leila Shaabani Nejad
Composite & Effect: Yashar Jaafarkhanpour
Story-Board: Bahram Azimi
Character Design: Bahram Azimi, Sepehr Farahzadi, Mahnaz Adeli
Sound Recording: Kaveh Abedin, Mazair
Baba Bashi (Saba Studio)
Music: Fardin khalaatbari, Ali Ghamsari

Synopsis
A musician wants to compose his new music based on the system of a car newly arrived in Iran, 90 years ago.

 دقیقه14:24 ،1397

 بهرام عظیمی:کارگردان
 مهناز عادلی:فیلمنامهنویس
 بهرام عظیمی:تهیهکننده
)(مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
 احسان عظیمی:تدوینگر
 کاوه عابدین:صدابردار
 احسان عظیمی:صداگذار
 لیال شعبانینژاد:انیماتور
 یاشار جعفرخانپور:کامپوزیت و افکت
 بهرام عظیمی:استوریبورد
، سپهر فرحزادی،بهرام عظیمی:طراحیشخصیت
مهنازعادلی
 مازیار باباباشی، کاوه عابدین:ضبط صدا
)(استودیو صبا
 علی قمصری، فردین خلعتبری:موسيقي

خالصهی داستان

 ســال پیــش یــک نوازنــده میخواهــد موســیقی جدیــدش را بــر اســاس90
.سیســتم اتومبیلــی کــه وارد ایــران شــده بســازد

فیلمهای کوتاه پویانمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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فرفره

THE SPINING TOP

شیوا ممتحن
 ،1353تهران
فیلمشناسی :اجل معلق ،سفر دریایی
Shiva Momtahen
1974, Tehran
Filmography: Out of the Blue, The Cruise

خالصهی داستان

 7:32 ،1398دقیقه

2019, 7:32 Minutes

کارگردان :شیوا ممتحن
فیلمنامهنویس :شیوا ممتحن
تهیهکننده :سیما ممتحن،
(مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی)
تدوینگر :شیوا ممتحن
صدابردار :آرش ممتحن
طراح پویانمایی و انیماتور :شیوا ممتحن
میکس و ضبط صدا :احسان عابدی
موسيقي :مریم چالش

فرفــرهی یــک کــودک در خاطــرات او گــم میشــود .در انتهــا کــودک متوجــه میشــود
کــه بزرگ شــده اســت.

Director: Shiva Momtahen

Screenwriter: Shiva Momtahen
Producer: Sima Momtahen,

)(Documentary & Experimental Film Center
Editor: Shiva Momtahen

Sound: Arash Momtahen

Animator and Animation Designer: ShivaMomtahen

Mix and Dubbing: Ehsan Abedi
Music: Maryam Chalesh

Synopsis
Pinwheel gets lost in a child’s memory. At the end, the child realizes that has grown up.
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قصهی مردی که لب نداشت

STORY OF A MAN WITHOUT LIPS
میالد شاهجانی
 قم،1365
، کارگردانــی شــاه گفــت نــزن:فیلمشناســی
عکاســی آغــاز شــد

Milad Shahjani
1986, Qom
Filmography:The King told do not hit,
Photography Began

2018, 15 Minutes

Director: Milad Shahjani

Producer: Milad Shahjani

Screenwriter: Milad Shahjani
Editor: Hoseein Besharati
Sound: Hossein Mafi

Sound Dubbing: MohammadHoseeinBesharati

Character and Space Design: Milad Shahjani

Animation Designer: MiladShahjani,RezaAllahyari
Music: Bomrani Music Band

Narrator: Fatemeh Motamed Arya

Synopsis
A man who doesn’t have lips for laughing. So, he starts a travel
and asks other characters to lend him their lips for laughter.

 دقیقه15 ،1397

 میالد شاهجانی:کارگردان
 میالد شاهجانی:فیلمنامهنویس
 میالد شاهجانی:تهیهکننده
 حسین بشارتی:تدوینگر
 حسین مافی:صدابردار
 محمدحسین بشارتی:صداگذار
 میالد شاهجانی:طراح فضا و شخصیت
 رضا الهیاری، میالد شاهجانی:طراح پویانمایی
 گروه موسیقی بمرانی:موسيقي
 فاطمه معتمدآریا:روایتگر

خالصهی داستان

 بــه همیــن خاطــر وارد ســفری میشــود و از بعضی.مــردی بــرای خندیــدن لــب نــدارد
. لبشــان را بــه او قــرض بدهنــد،شــخصیتها میخواهــد تــا بــرای خندیــدن

فیلمهای کوتاه پویانمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان


70

کالف

TANGLE
ملیحه غالمزاده
 ،1362استهبان
فیلمشناسی ... :رنگ

Maliheh Gholamzadeh
1983, Estehban
Filmography: ...Color

2018, 7:36 Minutes

 7:36 ،1397دقیقه

کارگردان :ملیحه غالمزاده
فیلمنامهنویس :ملیحه غالمزاده
تهیهکننده :سیدجواد حسینینژاد
تدوینگر :ناصر فکور
صداگذار :علی قاسمی

طراح شخصیت و فضا ،استوریبورد ،استوری
ریل ،انیمیت ،رنگ ،کامپوزیت :ملیحه غالمزاده
موسيقي :هومن راد
جلوههای ویژه بصری :سجاد صبور

خالصهی داستان

کالف روایتــی از بیخانمانشــدگان جنــگ اســت .زندگــی و تــاش بــرای زنــده
مانــدن در مرزهــای جغرافیایــی.

Director: Maliheh Gholamzadeh

Screenwriter: Maliheh Gholamzadeh

Producer: Seyed Javad Hosseini Nejad
Editor: Naser Fakour

Sound Dubbing: Ali Ghasemi

Character Design, Storyboard, Story Reel,

An imate, Color, Composite: Maliheh Gholamzadeh
Music: Hooman Rad

Visual Effects: Sajad Sabour

Synopsis
Tangle is a war story narrating the separation of people from their
homeland due to war and the subsequent crisis.
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یکدیگر

EACHOTHER
سارا طبیبزاده
 تهران،1363
 از ســرزمینهای، خانم گلمیخکــی:فیلمشناســی
شرقی

Sara Tabibzadeh
1984, Tehran
Filmography: Lady Pink Flower, From
Eastern Lands

2018, 15 Minutes

Director: Sara Tabibzadeh

Screenwriter: Nader Rezaieian
Producer: Sara Tabibzadeh
Editor: Bahram Omrani

Sound Dubbing: Ensieh Maleki

Character Designer: Sara Tabibzadeh

Animators: Rashid Abedin, Saeed Alvandi

Composite: Negar Fazeli, Shayan Mohammadi
Music: Peyman Yazdanian

Synopsis
Humans take their personal layers to “Layer Cleaning”. A young
man is working in one of these layer cleaning shops, accidentally
he loses one of his own layers.

 دقیقه15 ،1397

 سارا طبیبزاده:کارگردان
 نادر رضائیان:فیلمنامهنویس
 سارا طبیبزاده:تهیهکننده
 بهرام عمرانی:تدوینگر
 انسیه ملکی:صداگذار
 سارا طبیبزاده:طراح شخصیت
 سعید الوندی، رشید عابدین:انیماتورها
 شایان محمدی، نگار فاضلی:کامپوزیت
 پیمان یزدانیان:موسيقي

خالصهی داستان

»انســانها الیههــای شــخصیتی را ماننــد لبــاس بــرای شستوشــو بــه «الیهشــویی
 مــرد جوانــی در یکــی از ایــن الیهشــوییها کار میکنــد کــه تصادفـ ًا یکــی.میبرنــد
.از الیههــای شــخصیتی خــود را از دســت میدهــد

داوران وبسری
Web Series Jurors

امین  حقشناس

مژده  لواساني

حدیث  لزرغالمی

متولــد 1364در ارومیــه اســت .دانشآموختــهی
کارشناســی ارشــد پویانمایــی .تاکنــون ســه فیلــم
کوتــاه پویانمایــی 9 ،موزیــک ویدئــوی پویانمایــی ،ســه
مجموعـهی پویانمایــی تلویزیونی 4 ،وبســری پویانمایی
و بیــش از  60پویانمایــی و موشــنگرافیک تبلیغاتــی
ســاخته اســت.

متولــد  1368تهــران اســت ،وی كارشــناس حقــوق ،فعال
رســانهاي ،مجــري ،تهيهكننــده ســردبير و نويســندهي
راديــو و تلويزيــون اســت .در ســال  1396بــه انتخــاب
مــردم در تلويزيــون بــه عنــوان بهتريــن مجــري زن
ـال تلويزيــون انتخــاب شــد .همچنيــن كتــاب «خــون
سـ ِ
انــار گــردن پاييــز اســت» به قلــم او از انتشــارات نيســتان
منتشــر گرديــده اســت.

متولــد  ۱۳۶۰و کارشــناس ارشــد پژوهــش هنــر اســت.
کتــاب «غوغولــی قوقــو»ی او بــه عنــوان بهتریــن کتاب
تصویــری چهــل ســال اخیــر از طــرف دانشــگاه شــیراز
برگزیــده شــده اســت.

Amin Haghshenas

Mojdeh Lavasani

Hadith Lazer Gholami

He was born in Urmia in 1985. He has a MA degree in Animation. He has produced 3 Short
Animation Films, 9 Music Video, 3 TV Animation series, 4 Animation Web series, and more
than 60 animation & motion graphic commercials.

She was born in Tehran in 1989. She has a
degree in Law and is a media activist. She has
been working with Radio & TV as a host, editor
& producer. She was appreciated as the best
TV host in 2017. Her book named,“The Pomegranates Blood is indebted to Autumn”, has
been published.

ShewasborninShirazin1981.Herbooknamed
“Cock-a-doodle-doo” was appreciated by Shiraz University as the best Illustration Book in
recent 4 decades.

آثار قابل تبدیل به وبسری

Web Series Production
WILD LAND دارالوحوش

DARZNAMEH درزنامه
WHITE VALLEY درهی سفید

COLOURFUL رنگی پنگی
THE YEAR ZERO سال صفر

BONEHEAD VEGETABLES سبزیجات خنگول
JELLY LAND سرزمین ژلهای

BELLYHEAD & HEADYBELLY شکمکله و کلهشکم

POLICY MAKING COUNCIL شورای سیاستگذاری
YOUR SOUND صداتون

PARROT PARROT طوطی طوطی

THE REVERSED AGE 2 2 عصر وارونه
CHEW SQUASH کدو بجو
GAVGOOL گاوگول

MEAT, ONION & RUMP گوشت و پیاز و دنبه
NINI & DADA نینی و دادا
NININAF نینیناف

HAPPY LAND هپی لند
A THOUSAND MYTH هزارافسان

OZIA اوزیا

OHLAND اوهلند

AIRBRUSH ایربراش
MR. O آقای او

Mr. OH آقای اوه

CHILD FOUNDATION بنیاد کودک

AS SIMPLE AS THAT به همین سادگی
BOOGOOLOO بوگولو

BVIZZ بویزیها

REGRETFUL پشیمان
ADVICEFUL پندانه

WORLD’S ONLY MAMOTH تنها ماموت دنیا
TIBI & PISHI تیبی و پیشی

WORKS ESSENCE جوهر کار

ROOMY FAT چاق جادار

FOURTHY MONSTERS چل دیو

SPAGHETTI FAMILY خانواده ماکارونی
BYE BYE BEAST خداحافظ هیوال
LUNATIC خل و چل

اوزیا

OHLAND

OZIA

 سلمان طاهری:کارگردان
 مریم چالش:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت فرهنگمحور:تهیهکنندگان
 سیدمحمد صادق لواسانی،کودک و نوجوان

 کیان قاسمپور:کارگردان
 کیان قاسمپور:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت فرهنگمحور:تهیهکنندگان
 کیان قاسمپور،کودک و نوجوان

Director: Salman Taheri

Director: Kiyan Ghasempour

Screenwriter: Maryam Chalesh

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Culture-

CenteredProductsofChildren&Youth,Mohammad Sadegh Lavasani

Screenwriter: Kiyan Ghasmpour

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for

Culture-Centered Products of Children & Youth, Kiyan Ghasempour

آقای او

ایربراش

MR. O

Director: Mehdi Shad

 مهدی شاد:کارگردان
 مهدی شاد، محمود نظری:فیلمنامهنویسان
 مهدی شاد:تهیهکننده

Screenwriters: Mahmoud Nazari, Mehdi Shad
Producer: Mehdi Shad

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

آثار قابل تبدیل به وبسری

اوهلند

AIRBRUSH
 محسن شیری:کارگردان
 محسن شیری:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت فرهنگمحور:تهیهکنندگان
 محسن شیری،کودک و نوجوان

Director: Mohsen Shiri

Screenwriter: Mohsen Shiri

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Mohsen Shiri
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بنیاد کودک

CHILD FOUNDATION

Director: Faeze Sepehr Sadeghian
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آقای اوه

 فائزه سپهر صادقیان:کارگردان
 اشکان رهگذر:فیلمنامهنویس
 اشکان رهگذر:تهیهکننده

Screenwriter: Ashkan Rahgozar

Mr. OH

Director: Ghasem Saremi

 قاسم صارمی:کارگردان
 حمزه برمر:فیلمنامهنویس
 سیدمحمدصادق لواسانی:تهیهکننده

Screenwriter: Hamzeh Barmar

Producer: Ashkan Rahgozar

Producer: Seyed Mohammad Sadegh Lavasani

بوگولو

به همین سادگی

BOOGOOLOO

AS SIMPLE AS THAT

 محمدرضا حسائی:کارگردان
 پیام ابراهیمی:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت فرهنگمحور:تهیهکنندگان
 اسداله دیانتی،کودک و نوجوان

 میثم زیدی:کارگردان
 نیوشا صدر، میثم زیدی:فیلمنامهنویسان
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت فرهنگمحور:تهیهکنندگان
 میثم زیدی،کودک و نوجوان

Director: Mohammad Reza Hesaie
Screenwriter: Payam Ebrahimi

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Asadollah Diyanati

Director: Meysam Zeydi

Screenwriters: Meysam Zeydi,Neiousha Sadr

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Meysam Zeydi

بویزیها

REGRETFUL

BVIZZ

 امیرمهدی انصاری:کارگردان
 امیرمهدی انصاری:فیلمنامهنویس
شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت فرهنگمحور کودک و:تهیهکنندگان
 امیرمهدی انصاری،نوجوان
Director: Amir Mehdi Ansari

Screenwriter: Amir Mehdi Ansari

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Amir Mehdi Ansari

Director: Mani Vatandoust

Screenwriter: Seyed Javad Rahnama

پندانه

WORLD’S ONLY MAMOTH

ADVICEFUL

 مانی وطندوست:کارگردان
 نیما میربابایی:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت:تهیهکنندگان
 مانی وطندوست،فرهنگمحور کودک و نوجوان

Screenwriter: Nima Mir Babaie

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Mani Vatandoust
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Producer: Seyed Masoud Safavi

تنها ماموت دنیا

Director: Mani Vatandoust

 مانی وطندوست:کارگردان
 سید جواد رهنما:فیلمنامهنویس
 سیدمسعود صفوی:تهیهکننده

Director: Saeed Jalalieh

Screenwriter: Hamzeh Salehi
Producer: Mehdi Safiyari

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

آثار قابل تبدیل به وبسری

پشیمان

 سعید جاللیه:کارگردان
 حمزه صالحی:فیلمنامهنویس
 مهدی صفییاری:تهیهکننده
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جوهر کار

تیبی و پیشی

WORKS ESSENCE

 هادی امیری، بهروز پارسایی:کارگردانان
 هادی امیری، بهروز پارسایی:فیلمنامهنویسان
 هادی امیری، بهروز پارسایی:تهیهکنندگان

TIBI & PISHI
 رامین کرمی:کارگردان
 آرزو دمیرل:فیلمنامهنویس
 رامین کرمی:تهیهکننده

Directors: Behrooz Parsaie, Hadi Amiri

Director: Ramin Karami

Producers: Behrooz Parsaie, Hadi Amiri

Producer: Ramin Karami

Screenwriter: Arezoo Demirl

Screenwriters: Behrooz Parsaie, Hadi Amiri

چل دیو

چاق جادار

FOURTHY MONSTERS

 مریم هاشمنژاد، وریا نیکمنش:کارگردانان
 مریم هاشمنژاد، وریا نیکمنش:فیلمنامهنویسان
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت فرهنگمحور:تهیهکنندگان
 وریا نیکمنش،کودک و نوجوان

Directors: Vouriya Nikmanesh,Maryam Hashemnejad

Screenwriters: Vouriya Nikmanesh,Maryam Hashemnejad

Producers:Content Accelerator of Innovation Center

for Culture-Centered Products of Children & Youth, Vouriya Nikmanesh

ROOMY FAT
 امیرمهدی انصاری:کارگردان
 امیرمهدی انصاری:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهي محتوای مرکز نوآوری محصوالت فرهنگمحور:تهیهکنندگان
 حامد انصاری،کودک و نوجوان

Director: Amir Mehdi Ansari

Screenwriter: Amir Mehdi Ansari

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Hamed Ansari

BYE BYE BEAST

خانواده ماکارونی

SPAGHETTI FAMILY

 گلنوش شریفی:کارگردان
 گلنوش شریفی:فیلمنامهنویس
 شــتابدهندهی محتــوای مرکــز نــوآوری محصــوالت:تهیهکننــدگان
 گلنــوش شــریفی،فرهنگمحــور کــودک و نوجــوان
Director: Golnoush Sharifi

Screenwriter: Golnoush Sharifi

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Golnoush Sharifi

Director: Ramin Karami

 رامین کرمی:کارگردان
 رامین کرمی:فیلمنامهنویس
 رامین کرمی:تهیهکننده

Screenwriter: Ramin Karami
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Producer: Ramin Karami

دارالوحوش

خل و چل

WILD LAND

LUNATIC

 حمیدرضا بیات:کارگردان
 مهدی شاهپیری:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت:تهیهکنندگان
 حمیدرضا بیات،فرهنگمحور کودک و نوجوان

 امیرحسین تجسسی:کارگردان
 الیار روشن، نوید سیدعلیاکبر:فیلمنامهنویسان
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت:تهیهکنندگان
 نوید سیدعلیاکبر،فرهنگمحور کودک و نوجوان

Director: Hamidreza Bayat

Screenwriter: Mehdi Shahpiri

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Hamidreza Bayat

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

آثار قابل تبدیل به وبسری

خداحافظ هیوال

Director: Amir Hossein Tajassosi

Screenwriters: Navid Seyed Ali Akbar, Eliyar Roshan

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Navid Seyed Ali Akbar

Web Series Production
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درهی سفید

WHITE VALLEY

 سعید گائینی:کارگردان
 سعید گائینی:فیلمنامهنویس
 سعید گائینی:تهیهکننده

Director: Saeed Gaieni
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درزنامه

Screenwriter: Saeed Gaieni

DARZNAMEH

 هاجر مهرانی، مرتضی ناییجی:کارگردانان
 محمد عابدی، مسعود اصالنی:فیلمنامهنویسان
 محمد ابوالحسنی:تهیهکننده

Directors: Morteza Naieji,Hajar Mehrani

Screenwriters: Masoud Aslani, Mohammad Abedi

Producer: Saeed Gaieni

Producer: Mohammad Abolhassani

سال صفر

رنگی پنگی

THE YEAR ZERO

 کورش مشهدی:کارگردان
 محمدحسن کیازند، کاوه شاملو، کورش مشهدی:فیلمنامهنویسان
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت:تهیهکنندگان
 مهدی حیدری،فرهنگمحور کودک و نوجوان

Director: Kourosh Mashhadi

Screenwriters: Kourosh Mashhadi, Kaveh Shamloo, Moham-

COLOURFUL
 گلنوش شریفی:کارگردان
 سیدمحمدصادق لواسانی:فیلمنامهنویس
 سیدمحمدصادق لواسانی:تهیهکننده

mad Hassan Kiazand

Director: Golnoush Sharifi

ture-Centered Products of Children & Youth, Mehdi Heidari

Producer: Seyed Mohammad Sadegh Lavasani

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

Screenwriter: Seyed Mohammad Sadegh Lavasani

JELLY LAND

Director: Mansoureh Moulavi

 منصوره مولوی:کارگردان
 سعید گائینی:فیلمنامهنویس
 منصوره مولوی:تهیهکننده

Screenwriter: Saeed Gaieni

Producer: Mansoureh Moulavi

شورای سیاستگذاری

سبزیجات خنگول

BONEHEAD VEGETABLES
 فهیمه ذبیحیسلطانی، رضا احمدیاری:کارگردانان
 فهیمه ذبیحیسلطانی:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت:تهیهکنندگان
 رضا احمدیاری،فرهنگمحور کودک و نوجوان

Directors: Reza Ahmadyari,Fahimeh zabihi Soltani
Screenwriter: Fahimeh Zabihi Soltani

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Reza Ahmadyari

شکمکله و کلهشکم

POLICY MAKING COUNCIL

BELLYHEAD & EADYBELLY

 علی عرفان فرهادی:کارگردان
 پوپک کفیلی:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت:تهیهکنندگان
 پوپک کفیلی،فرهنگمحور کودک و نوجوان

 پژمان مالهمیر:کارگردان
 اعظم مهدوی:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت:تهیهکنندگان
 پژمان مالهمیر،فرهنگمحور کودک و نوجوان

Director: Ali Erfan Farhadi

Screenwriter: Popak Kafili

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Popak Kafili

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

آثار قابل تبدیل به وبسری

سرزمین ژلهای

Director: Pejman Malemir

Screenwriter: Azam Mahdavi

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Pejman Malemir
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طوطی طوطی

PARROT PARROT

YOUR SOUND

 الیکا مهرانپور:کارگردان
 سیدنوید سیدعلیاکبر:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت:تهیهکنندگان
 سیدنوید سیدعلیاکبر،فرهنگمحور کودک و نوجوان

 گلنوش شریفی:کارگردان
 گلنوش شریفی:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت:تهیهکنندگان
 گلنوش شریفی،فرهنگمحور کودک و نوجوان

Director: Elika Mehranpour

Screenwriter: Seyed Navid Ali Akbar
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صداتون

Producers:ContentAcceleratorofInnovationCenterforCulture-Cen-

tered Products of Children & Youth, Seyed Navid Seyed Aliakbar

کدو بجو

CHEW SQUASH
 هاجر مهرانی، مرتضی ناییجی:کارگردانان
 هاجر مهرانی، مرتضی ناییجی، الله ضیایی:فیلمنامهنویسان
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت:تهیهکنندگان
 مرتضی ناییجی،فرهنگمحور کودک و نوجوان

Directors: Morteza Naieji,Hajar Mehrani

Screenwriters: Laleh Ziyayi, Morteza Nayiji, Hajar Mehrani

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Morteza Naieji

Director: Golnoush Sharifi

Screenwriter: Golnoush Sharifi

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Golnoush Sharifi

2 عصر وارونه

THE REVERSED AGE 2
 هادی امیری، رها فرجی:کارگردانان
 هادی امیری، رها فرجی:فیلمنامهنویسان
 مریم خوشاقبال، هادی امیری:تهیهکنندگان

Directors: Raha Faraji,Hadi Amiri

Screenwriters: Raha Faraji,Hadi Amiri

Producers: Hadi Amiri,Maryam Khosh Eghbal

گاوگول

MEAT,ONION & RUMP

GAVGOOL

 مانی وطندوست:کارگردان
 اعظم مهدوی:فیلمنامهنویس
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت:تهیهکنندگان
 اعظم مهدوی،فرهنگمحور کودک و نوجوان

Director: Mani Vatandoust

Screenwriter: Azam Mahdavi

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Azam Mahdavi

نینیناف

NININAF

 قاسم صارمی:کارگردان
 حمزه برمر، گلنوش شریفی:فیلمنامهنویسان
 شتابدهندهی محتوای مرکز نوآوری محصوالت:تهیهکنندگان
 قاسم صارمی،فرهنگمحور کودک و نوجوان

Director: Ghasem Saremi

Screenwriters: Golnoush Sharifi,Hamzeh Barmar

Producers: Content Accelerator of Innovation Center for Cul-

ture-Centered Products of Children & Youth, Ghasem Saremi

Director: Mehdi Shad

 مهدی شاد:کارگردان
 مهدی شاد، محمود نظری:فیلمنامهنویسان
 مهدی شاد:تهیهکننده

Screenwriters: Mahmoud Nazari,Mehdi Shad
Producer: Mehdi shad

نینی و دادا

NINI & DADA
 مقداد اخوان، رامبد جوان تبریزی:کارگردانان
 مقداد اخوان، رامبد جوانتبریزی:فیلمنامهنویسان
 رامبد جوان تبریزی:تهیهکننده

Directors: Rambod Javan Tabrizi, Meghdad Akhavan

Screenwriters: Rambod Javan Tabrizi, Meghdad Akhavan
Producer: Rambod Javan Tabrizi

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

آثار قابل تبدیل به وبسری

گوشت و پیاز و دنبه
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هزارافسان

هپی لند

A THOUSAND MYTH

 عباس جاللییکتا، اصغر صفار:کارگردانان
 افسانه بخشی:فیلمنامهنویس
مرکز پویانمایی صبا، استودیو هوران:تهیهکنندگان

HAPPY LAND

Directors: Asghar safar,Abbas Jalali Yekta

Director: Ramin Karami

Producers: Hooran Studio & SABA Animation Center

Producer: Ramin Karami

Screenwriter: Afsaneh Bakhshi

Screenwriter: Ramin Karami

 رامین کرمی:کارگردان
 رامین کرمی:فیلمنامهنویس
 رامین کرمی:تهیهکننده

 جایزهی ویژهی زاون قوکاسیان:هیئت داوران
Jury Committee: Zaven Ghokasian Special Award

فرشاد    احمديدستگردي

عطیه سلطانی

مجید صدیقی

محمد فضیله

سیاوش گلشیری

متولد 1354
دانشآموختهیکارگردانیسینما
در مقطع کارشناسی از آموزشگاه
عالي سورهی اصفهان

متولد 1357
دانشآموختهیکارشناسی
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کارگردانی سینما از آموزشگاه
عالي سورهی اصفهان

متولد 1357
دانشآموختهی کارشناسی ارشد
تهیهکنندگی از دانشکدهی
صدا و سیما

متولد 1358
دانشجوی دکترای پژوهش هنر،
نویسنده و استاد دانشگاه
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Dastgerdi
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BA of Cinema – Film Directing, Isfahan Sooreh
University
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Born in 1978
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امیرحسینعلیمراد

AmirhosseinAlimorad

حدیث لزر غالمی
Hadith Lazer
Gholami

مسیحشریف

Masih Sharif

مصطفیمصطفوی

مصطفینظریزاده

MostafaNazarizadeh

امیررضامعتمدی

علیشاهمحمدی

Mostafa Mostafavi

Amirreza Motamedi

Ali Shahmohammadi

سامسلیمانی

امور اجرایی کارگاهها :جاللالدین اعتباریان ،جمالالدین اعتباریان

Executive Affairs of Workshops: Jalalaldin Eatebairan,
Jamalaldin Eatebarian

Sam Soleimani

کارگاههای آموزشی ایران
Iran Educational Workshops

فیلمنامهنویسی برای سینمای کودک و نوجوان
جلوههای بصری در سینمای کودک و نوجوان
آشنایی با تصویر و کار با دوربینهای دیجیتال
بازاریابی برای سینمای کودک و نوجوان
استارتاپ در سینما
اصول تحلیل تجربهی دیداری ـ شنیداری مخاطب
اصول تحلیل تجربهی دیداری ـ شنیداری مخاطب با مورد مطالعاتی فیلشاه
کسب و کار قصه و صنعت سینما
کار و قوانین بینالمللی کار با بازیگر کودک و نوجوان
برآورد هزینههای تولید فیلم
Screenwriting for Children & Youth Cinema
Visual effects in Children & Youth Cinema
Basic Knowledge of Image and How to Work with A Digital Camera
Marketing for Children & Youth Cinema
Startup in Cinema
Principles of Analyzing Audiences Audio-Visual Experience
Principles of Analyzing Audiences Audio-Visual Experience / Case Study: The Elephant King
Business in Fiction and Cinema Industry
International Rules & Regulations for Laboring Children & Youth as Actors
Budget Estimation for Film Making Projects

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

اساتید کارگاههای آموزشی

اساتید کارگاههای آموزشی
Workshops Instructors

Maud Amson, France

مود آمسون ،فرانسه

Alexandre Athané , France

الکساندرآتانه،فرانسه
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AnushBabayan,Armenia

آنوش بابایان ،ارمنستان

Dragan Milkonovic, Serbia

دراگانمیلینکوویچ،صربستان

KatharinaDockhorn,Germany

کاترینا دوکورن ،آلمان

Yoojunghyun,SouthKoria

یو جانگ هیون ،کره جنوبی

Hamoon Shirazi:

Executive Affairs

هامون شیرازی :امور اجرایی

LotteSvendsen,Denmark

لوته س ِوندسن ،دانمارک

کارگاههایآموزشیبینالملل

International Educational Workshops

What type of cinema is preferred by children?
Iranian contemporary cinema for children: Focus on Abbas Kiarostami and Majid Majidi
Cannes Film Market
How to present your films in global film markets?
How to make a self-taught short animation film?
VR Cinema in new Age
Contemporary strategies in film critique
Film literacy for children

کودکان طرفدار چه نوع سینمایی هستند؟
سینمای کودک معاصر ایران با تأکید بر سینمای عباس کیارستمی و مجید مجیدی
بازار فیلم کن
چگونه فیلم خود را در بازارهای جهانی عرضه کنیم؟
چگونه می توانید یک پویانمایی کوتاه خود آموخته بسازید؟
سینمای واقعیت مجازی در عصر جدید
استراتژی های معاصر در نقد فیلم
سواد فیلم برای کودکان

شورای برنامهریزی المپیاد فیلمسازی نوجوانان

Planning Council of Filmmaking Olympiad for Youth

سیدصادق موسوی

سعید پوراسماعیلی

حسین شیخاالسالمی

متولــد  ،1358تهــران .دانشآموختــهی
کارشناســی ارشــد مدیریــت توســعه.

متولــد ،1346اصفهان .دانشآموختهی ســینما
از دانشــکده سینما و تئاتر دانشــگاه هنر تهران.
فیلمبــردار فیلــم ســینمایی «ســفر مــردان
خاکســتری» ســاختهی امیرشــهاب رضویان.

متولــد  ،1361تهــران .دانشآموختــهی
دکتــرای فلســفه.

SeyedSadeghMousavi

Saeed Pour Esmaeeli

HosseinSheikholeslami

1979, Tehran. MA of Development
Management.

1967, Isfahan. He has BA of Cinema from Faculty of Cinema and
Theater –Tehran Art University.
He also was the DOP of “Journey of the Gray Men” directed by
Amirshahab Razavian.

1982, Tehran. Graduated in Philosophy with PhD Degree.

وحید گلستان
نویســنده و کارگــردان فیلم ســینمایی «تتل
و راز صندوقچــه» و نویســندهی کتابهــای
،»«نشانهشناســی اســتعاره و مجــاز در درام
.»«ده ثانیــه» و «دســتور ســیاوش

Vahid Golestan

Director and Screenwriter of “Tatal
andtheSecretoftheChest”andauthor of the book “Semiotics of Metaphor&Metonomy” ,“10seconds”
and “Siavash’s Order”.

محمدرضا کریمیصارمی

سهیال عسگری

داود ضامنی

 دانشآموختــهی. مالیــر،1343 متولــد
.ادبیــات نماشــی

 دانشآموختــهی. تهــران،1345 متولــد
.روانشناســی

 دکتـرای مدیریــت و برنامهریزی،1353متولــد
.فرهنگی

Mohammadreza
Karimi Saremi

Soheila Asgari

Davood Zameni

1964, Malayer. Graduated in Dramatic Literature.

1966, Tehran. Graduated in Psychology.

1974, Graduated in Management
of Cultural Planning with PhD Degree.

Marzieh Boroumand

مرضیهبرومند

Kambozia Partovi

کامبوزیاپرتوی

Abolfazl Jalili

ابوالفضلجلیلی

Pouran Derakhshandeh

پوران درخشنده

ِمنتُ ور(استادراهنما)المپیادفیلمسازی
Filmmaking Olympiad Mentors

Rasoul Sadrameli

رسولصدرعاملی

Iraj Tahmaseb

ایرجطهماسب

Abdollah Alimorad

عبداهللعلیمراد

Aliakbar Ghazinezam

علیاکبرقاضینظام

Vahid Nikkhah Azad

وحیدنیکخواهآزاد

فیلمهایالمپیادفیلمسازی
Filmmaking Olympiad Films

فیلمهای المپیاد فیلمسازی
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کارگردان :نرگس فضیلتی
تهیهکننده :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان یزد
خالصهی داستان :پسر بچهای میخواهد به
دیدار مادرش در بیمارستان برود.
Director: Narges Fazilati

Producer: Institute for the Intellectual De-

velopment of Children & Young Adults- Yazd

Synopsis: A young boy wants to visit his

mother at hospital.

110

Filmmaking Olympiad Films

32nd International Film Festival for Childern and Youth

مرد خمیری (تولد)

مدرسهی مینی

MI NI SCHOOL

فیلمهای المپیاد فیلمسازی
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)MODELING CLAY (BIRTH
کارگردان :پارسا محمدی
تهیهکنندگان :انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر
زنجان ،پارسا محمدی
خالصهی داستان :مرد خمیری مدت زیادی است که
منتظر فرارسیدن روز تولدش است .او خانهی خود را چراغانی
کرده و میخواهد شمعش را فوت کند که ناگهان.

کارگردان :محمدامین محمدپور
تهیهکننده :محمدامین محمدپور
خالصهی داستان :در مدرسهی مینیها
دانشآموزی از درس ریاضی نمره  ۵میگیرد و بسیار
ناراحت میشود.

Director: MohammadaminMohammadpour

Director: Parsa Mohammadi

Producer: MohammadaminMohammadpour

Producer:IranianYouthCinemaSociety-Zanjan,

Parsa Mohammadi
Synopsis: A man made of playing dough
is awaiting his birthday, the house is lit up
and he is ready to blow the candle.

Synopsis: In the school of Mi Nis one stu-

dent gets 5 for Maths and becomes upset.

هیبت لو

من

HEYBATLOU

ME
کارگردان :کارن جمالامیدی
تهیهکننده :نواب محمودی
خالصهی داستان :کارن و عالقهاش به جنگهای
جهانی.
Director: Karen Jamal Omidi
Producer: Navab Mahmoodi

Synopsis: Karen & his interest for World

War.

کارگردان :انسیه اسدی شورباخورلو
تهیهکننده :انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر آباده
خالصهی داستان :روند بافت یک قالی ترکی
اصیل که زنان خالق ترک آن را میبافند.
Director: Ensieh Asadi Shoor ba Khorlou

Producer: Iranian Youth Cinema Society

– Abadeh

Synopsis: The process of weaving an origi-

nal Turk rug, usually done by Turk women.

ایدههایالمپیادفیلمسازی
Ideas for Filmmaking Olympiad

ایدههای المپیاد فیلمسازی
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Ideas for Filmmaking Olympiad

32nd International Film Festival for Childern and Youth
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شب تولدم

 ریحانه حسینزاده:فیلمنامهنویس

MY BIRTHDAY’S NIGHT

Screenwriter: Reyhaneh Hosseinzadeh

قصهساز

 هستی جعفرپور:فیلمنامهنویس

STORY MAKER

Screenwriter: Hasti Jafarpour

 شیوه کبک بودن،مادرم دوستت دارم

Screenwriter: Attaallah Sayadi

ماهی قرمز

 کسرا علیزاده:فیلمنامهنویس

GOLDFISH

ماسک

MASK

 سیده ریحانه سادات:فیلمنامهنویس

Screenwriter: Seydeh Reyhaneh Sadat

Screenwriter: Kasra Alizadeh

من و پارلو

 پارسا محمدی:فیلمنامهنویس

ME & PARLOU

Screenwriter: Parsa Mohammadi

مسیر و حیات

 سیدمتین احمدی:فیلمنامهنویس

THE ROUTE & LIFE

Screenwriter: Seyed Matin Ahmadi

مهران بهترین دوست من
 هادی کریمی:فیلمنامهنویس

MY BEST FRIEND, MEHRAN
Screenwriter: Hadi Karimi

من و دوستم رضا

 پرهام گلمیرزائی:فیلمنامهنویس

ME & MY FRIEND REZA

Screenwriter: Parham Golmirrezaie

نارنجیپوش کوچولو

 آراد شجاعی:فیلمنامهنویس

THE LITTLE IN ORANGE UNIFORM
Screenwriter: Arad Shojaie

یک تکه مداد

 امین یونسی:فیلمنامهنویس

A PIECE OF PENCIL

Screenwriter: Amin Younesi

مهربانی

KINDNESS

 نیوشا اصغری:فیلمنامهنویس

Screenwriter: Niousha Asghari

نقش گلیم

 کیانا صابر:فیلمنامهنویس

THE RUG DESIGN

Screenwriter: Kiana Saber

ایدههای المپیاد فیلمسازی

Screenwriter: Sayna Azarfar

 عطااهلل صیادی:فیلمنامهنویس

CHERRY

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان


 ساینا آذرفر:فیلمنامهنویس
I LOVE YOU MOTHER, IN THE STYLE
OF PARTRIDGE

گیالس

104

بزرگداشتها

Commemorations

مهینجواهریان
ـادی بازیهــای (کودکانــه) را
وقتــی متلهــا و افســانههای عامیانــه را نقاشــی کنــی و بخواهــی از دل آنهــا شـ ِ
بیــرون بکشــی شــاید دلــت بخواهــد ســری بــه مهیــن جواهریــان بزنــی .تصویرگــر و انیماتــوری کــه در دلــش،
انبانــی از قصههــای ناگفتــه دارد .بــا رنــگ و ترانــه و متــل ،جــادو جــان میگیــرد و تــو میشــوی بخشــی از
افســانهها .آن رنــگ و نــوری کــه پــر میکنــد دنیــای کودکــی گمشــدهات را.

Mahin Javaherian
When you are drawing fairy tales & myths and try to convert them to cheerful games,

you may wish to salute Mahin Javaherian. She is an animator and illustrator whose

heart is a treasury of untold tales. It is with lyrics, colors & tales that magic comes to
being and you become a part of the myth. Those colors & lights fill your lost childhood world.

علیرضارضاداد
منــش پدرانــه و عشــق برادرانـهات را بــر اهالــی ســینمای ایرانزمیــن ،بــر طبــق اخــاص نهــادی و صبورانــه ،پیشکشــان کــردی.
طــی ســی ســال گذشــته ،هــزاران گــوش شــنوا بــودی بــرای شــنیدن آالم و دردهــای ســینماگران نجیــب ایرانــی و بــا تکیــه بــر
بضاعتــت ،چــه گامهــای بلنــدی کــه برایشــان برنداشــتی .تفکــر ،تعقــل و اندیشــه ،در نازنین وجــودت ،نهادینه اســت و ایــن همه،
مجالــی بــرای تکبــر و فخرفروشــی باقــی نمیگــذارد.

پاس میداریم و ارج می نهیم؛ سالها ممارست و راستاندیشی حضرتعالی را در سینمای وارستهی ایران.

Alireza Rezadad
In the last 30 years all citizens of Iran’s cinema received your fatherly ethos & brotherly love,

you endowed all this patiently, you listened to the pains & hardships of noble filmmakers a

thousand times, and relying on your capacities you did whatever you could for them. The

power of reasoning, mentality & thinking are all born in your tender being, so, these do not
give way to arrogance and snobbishness.

We, cherish & appreciate years of your presence with assiduity and truthfulness in Iran’s
virtuous cinema.

مریم سعادت
عروسـکها مریــم ســعادت را خــوب میشناســند .بــا دسـتها و قلبــش بــه آنهــا جــان داده .شــاید او مســافری باشــد ،آمــده از
دنیــای (تخیلهــا) .آمــده تــا ســرگرممان کنــد .بــا نقشآفرینیهایــش ،ســالهای متمــادی ،قلــب و دل و ســینمای کودکانمــان را،
طــراوت بخشــیده کــه گــذر زمــان هــم نتوانســته ،ذرهای از محبتهــای نابــش بکاهــد .پــاس میداریــم ،خلــوص مهربانیهایــش
ـگ ســالهای نهچنــدان دورمــان ،چیــزی کــم داشــت.
را چراکــه بــاور داریــم اگــر او در ســینما نبــود ،دنیــای هــزار رنـ ِ

Maryam Saadat
Puppets perfectly know Maryam Saadat. She has given them life through her Heart & Hands.

She may have come to us from the outer world of imaginations. For years her role playing has
cheered up our children’s cinema and the passage of time could not diminish her pure kindness.
We cherish her sincere kindness, for we believe if she was not with our cinema, the colorful world
of coming years, missed her for sure.

هئیت داوران یونیسف

UNICEF Jury Comittee

مهتاب کرامتی

متولــد مهــر مــاه  1349در تهــران اســت .او فارغالتحصیــل رشــتهی میکروبیولــوژی بــوده و فعالیــت هنــری خــود را از ســال  1375آغــاز نمود.
همچنیــن از ســال  1384بــا کمپیــن  5ســالهی پیشــگیری از اچآیوی /ایــدز بــا صنــدوق حمایت از کــودکان ســازمان ملل (یونیســف) همراه
شــد کــه در ســال  1385بــه دلیــل تعهداتــش در ایــن زمینــه بــه ســمت ســفیر حسـننیت یونیســف منصــوب شــد و تــا بــه امــروز ایــن
همــکاری ادامــه دارد .در حــال حاضــر عــاوه بــر ســفیر یونیســف ،مهتاب کرامتــی بــه کار حرفـهای بازیگری و تهیهکنندگی مشــغول اســت.

Mahtab Keramati

She was born in Tehran in 1970. She has a degree in Micro Biology & began her art career in 1996. She has been

involved in a prophylaxis campaign for HIV/AIDS since 2005. This was the beginning of a cooperation with
UNICEF and led her to become the Goodwill Ambassador of UNICEF ever since. Karamati is also following her
art career and she is involved in acting & producing films at the moment.

بهناز اندیشه

عضویــت در گــروه بازبینــی و داوری
فیلمهــای جشــنواره کــودک و نوجــوان
اصفهــان از نــگاه یونیســف

Behnaz Andisheh

Jury Member of UNICEF for Children & Youth Films Isfahan

غزاله مبرقعى

دستيار بخش منابع انسانى يونيسف

Ghazalleh Mobarghaie
 Human Resource AssistantUNICEF

زهرا مجدفر

کارشــناس دفتــر بهداشــت و تغذیــه در دفتر
یونیســف ایران

Zahra Majd Far

– Expert of Food & Nutrition
UNICEF Office Tehran

بهاره یگانهفر

کارشناسی ارشد ارتباطات و رسانهها

Bahareh Yeganeh Far
MA of Media & Communication

داوران کودک و نوجوان ایران

Children & Youth Jury Committee
کیارش شهبازی
Kiarash Shahbazi
نیما طهماسبی
Nima Tahmasebi
رزا فتوح
Rosa Fotooh
فرگل فوقی
Fargol Foghi
ملیکا فرزان
Melika Farzan
آریانا قربانیفراز
Aryana Ghorbani Faraz
رضا کبیری
Reza Kabiri
هدی کریمیان
Hoda Karimian
محمدمهدی کیانارثی
Mohammad Mehdi Kian Erthi
غزل لطفیان
Ghazal Lotfian
زهرا موسوی
Zahra Mousavi
هانیه موسویزاهد
Hanieh Mousavi Zahed
محمدنوید میرزایی
Mohammad Navid Mirzaie
هلیا میرزایی
Helia Mirzaie
نوژین نیازبخش
Noujin Niazbakhsh
پرنیا نیری
Parnia Nayeri

فاطمه آرامی
Fatemeh Arami
ملیکا آقایی
Melika Aghaie
کیامهر احمدپور
Kiamehr Ahmadpour
احسان احمدی
Ehsan Ahmadi
سپهر ارجمندیاصل
Sepehr Arjmandi Asl
رهام اکبرپور
Roham Akbarpour
آوا امامیکیا
Ava Emami Kia
نسیم امینی
Nasim Amini
عسل بهادر
Asal Bahador
مهیاس تاجالدین
Mahyas Tajaldin
سارا خاناحمدی
Sara Khan Ahmadi
آوا داروغهدفتر
Ava Daroogheh Daftar
ایلیا دیگاری
Iliea Digari
ریحانه سفیدگر
Reyhaneh Sefidgar
علی شهیدان
Ali Shahidan
نرگس شریفیفر
Narges Sharifi Far

خبرنگاران  نوجوان

Youth Journalists

بهار رضوانیفر

Bahareh Rezvanifar

عادل سلیمانی

ساحل احمدی

Sahel Ahmadi

آوا احمدیورزنه

Adel Soleimani

Ava Ahmadi Varzaneh

Masih Sharifi

Zahra Akbarian

Pantea Sadeghi

Manida Izadkhasti

Kimia Abbasi

Mehdi Blourinejad

Afarin Adili

Narges Poursina

Parnia Ghanooni

Nasim Poursina

Kiarash Kamiabi

Matin Pahlevanzadeh

Yeganeh Mohammadi

Kowsar Taj

Shima Moradi

Zeinab Hadadi

Arefeh Moeinmanesh

Atanaz Halalzadeh

Mohammad Hossein Mirfendereski

Sahar Rashidiani

مسیح شریفی
پانتهآ صادقی

کیمیا عباسی

آفرین عدیلی

پرنیا قانونی

کیارش کامیابی

یگانه محمدی
شیما مرادی

عارفه معینمنش

محمدحسینمیرفندرسکی

زهرا اکبریان

مانیدا ایزدخواستی
مهدی بلورینژاد

نرگس پورسینا

نسیم پورسینا

متین پهلوانزاده
کوثر تاج

زینب حدادی

آتاناز حاللزاده

سحر رشیدیانی

داوران کودک و نوجوان بینالملل

Children & Young Jury
سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

داوران کودک و نوجوان بینالملل

Muhammad Waryam
Mangi, Pakistan

Mahdi Ahmad, Lebanon

مهدی احمد ،لبنان

محمد واریام مانگی ،پاکستان
Ahoora Aboli , Iran

اهورا ابولی ،ایران

Zheng Yang Low, Malaysia

ژنگ یانگ لوو ،مالزی

Aram Dovlatyan, Armenia

آرام دولتیان ،ارمنستان

Mariam Gigilashvili, Georgia
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مریمگیگالشویلی،گرجستان

Maheen Fatima, Pakistan

مهینفاطیما،پاکستان

Ateria Haj Soltani,Iran

آتریا حاج سلطانی ،ایران

Nikoloz Chigogidze, Georgia

نیکولزچیگوگیدزه،گرجستان

DavidMiyamotoSuarez,Japan

داوید میاموتو سوارز  ،ژاپن

Zahra Aghajan,Iran

زهرا آقاجان ،ایران

Angelina Kashirtseva, Russia

آنجلینا کاشیرتسوا ،روسیه

Masti Fouad Jalal, Iraq

مستی فواد جالل ،عراق

Zeinab Sadat
Moradpour,Iran

Roksana Rasouli,Iran

زینبسادات مرادپور ،ایران

رکسانا رسولی ،ایران

Maxim Kukharuk, Russia

ماکسیم کوخاروک  ،روسیه

Syed Muhammad Shabbir
Abbas, Pakistan

سید محمد شابیر عباس  ،پاکستان

فاطیما محمد الو

Fatma Mohamed Alloo

محمدبخشی

Mohammad Bakhshi

دراگان میلینکوویچ فیمون

Dragan Milkonovic Fimon

فاطیما محمد الو
فاطیمــا آلــو در شــهر زنگبــار تانزانیــا متولــد شــد .وی تحصیــات عالیـهی خــود را در رشــتههای مربــوط بــه روزنامهنــگاری و رســانه در بریتانیــا گذرانــده اســت .فعالیتهــای وی بیشــتر بر
اســتفادهی بهینــه از رســانههای ارتبــاط جمعــی بــه عنـوان ابـزاری بـرای ارتقــای آگاهــی و ایجــاد تغییـرات مثبــت جمعــی متمرکــز شــده اســت .همچنیــن وی بنیانگـذار مرکــز منابــع
ســازمان مــردم نهــاد ( )NGORCدر تانزانیــا در ســالهای  1996تــا  1999بــوده و در ســال  1999جایــزه اِمنــت آســیا را ،بهخاطــر مســتندش دربــارهی چگونگــی اســتفاده بانـوان از کانــگا
( )Khangaبــه عنـوان ابـزاری بـرای برقـراری ارتبــاط ،بهدســت آورد .در حــال حاضــر وی نایــب رییــس  ،FEMNETعضــو ثابــت ســیفژ و عضــو هیئــت رییسـهی بنیــاد تحقیقــات آفریقا
در نایروبی اســت.

محمدبخشی
متولــد ( ،1987رفســنجان ،ایـران) و دانــش آموختـهی کارشناســی ارشــد رشــتهی تئاتر اســت .محمد بخشــی بیــش از  120جایــزه از جشــنوارههای داخلــی و خارجی بهدســت آورده اســت،
آثــار او در بیــش از  350جشــنواره از جملــه اســکار ،گویــا ،و بفتا شــرکت جســتهاند.
فیلمشناسی :آیا تو والیبالی؟ ( ،)2017دایره ( ،)2016بوسه بدون سیم (مستند) ( ،)2015شب تولد عماد ()2013

دراگان میلینکوویچ فیمون
در ســال  1949در بوســنی و هرزگویــن بــه دنیــا آمــد .وی در دانشــگاه درامــا بلگـراد مشــغول بــه تحصیل شــد ،و مدرک کارشناســی ارشــد خــود را از دپارتمان لغتشناســی ـ جامعهشناســی
دانشــگاه دریافــت نمــود .در حــال حاضــر ،فیمــون بــه عنـوان تهیهکننــده ،کارگــردان و مشــاور فیلــم در بســیاری از پروژههای ســینمایی و تلویزیونی همــکاری دارد .بیش از  30ســال اســت
نالمللی دیگر اســت.
کــه پروفســور فیمــون عضــو ثابــت  ،FICC،CIFEJ،CILECTو چندیــن انجمن و ســازمان ســینمایی بی 

CIFEJ Jury Committee

هیئت داوران سیفژ

Fatma Mohamed Alloo
Born in Zanzibar, Fatma Alloo finished her primary and secondary school education there. She attained her ‘A’ levels in Britain together
with a course in Pitman’s shorthand and typing while assisting her husband with his Ph.D. theses. After spending a few years as a
housewife, she later on decided to attain further education and became a journalist.
She believes in the use of all forms of media as a mobilizing tool in advocacy and conscious rising for social changes. She is the founder
director of Non-Government Organization Resource Centre (NGORC) based in Zanzibar, a project of Aga Khan Foundation (AKF), in 199699. In 1999 she won an MNET award for her documentary on how women use Khanga as a medium of communication.
Presently, she is the Vice Chairperson of FEMNET – a communication network based in Nairobi. Also board member of CIFEJ and the Africa
Association of Research Foundation(ARRF) based in Nairobi.

Mohammad Bakhshi
He was born in Rafsanjan, Iran in 1987.He gained his MA degree from Azad Islamic University in Theatre. Bakhshi has been awarded more
than 120 prizes from different domestic and international film festivals. His works has participated in many foreign film festivals including
Oscar, GOYA & BAFTA.
Filmography: Are You Volleyball? (2017), The Circle (2016), Stringless Kisses (Documentary) (2015), Emad’s Birthday Night (2013).

Dragan Milkonovic Fimon
He was born in 1949 in Bosnia and Herzegovina. He graduated from the Belgrade Drama School and won his Master’s degree at the Belgrade
Faculty of Philology – Sociology of Literature department. Fimon is also known to be a producer, director and associate of films and TV projects.
For more than thirty years, Professor Fimon is very active member of FICC, CIFEJ, CILECT and a few other international film associations and
organizations.

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای کودکان برای کودکان (سیفژ)
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TO BE CONTINUED
ادامه دارد

ایوارس سلکیس
 ،1934لتونی
فیلمشناســی :در ســایهی درخــت بلــوط (،)2007
ســرمای هداری در تقاطــع ( ،)2013فراتــر از جادههــا،
فراتــر از رود ( ،)2014کیپســاال ()2014
Ivars Seleckis
1934, Latvia
Filmography: In the Shade of the Oak
Tree (2007), Capitalism at Crossroad
Street (2013), Over the Roads, Over the
)River (2014), Ķīpsalā (2014

خالصهی داستان

لتونی 95 ،2018 ،دقیقه
کارگردان :ایوارس سلکیس
فیلمنامهنویس :داسه زنواسکا
تهیهکنندگان :آنترا گایله ،گینتس گروبه
مدیر فیلمبرداری :والدیس سلمینس
تدوینگر :آندرا دوارس
موسیقی :کارلیس اوزانس
شرکت تولیدکننده :میستروس مدیا

زندگــی ،رؤیاهــا و خانــوادهی  5کودکــی کــه در حومــهی یکــی از شــهرهای لتونــی
زندگــی میکننــد بــه تصویــر کشــیده میشــود.

Latvia, 2018, 95 Minutes
Director: Ivars Seleckis
Screenwriter: Dace Dzenovska
Producers: Antra Gaile,Gints Grūbe
DOP: Valdis Celmins
Editor: Andra Doršs
Music: Kārlis Auzāns
Production Company: Mistrus Media

Synopsis
The lives, dreams and family of 5 children who live in Latvian
countryside are shown.

Kids for Kids - CIFEJ

32nd International Film Festival for Childern and Youth
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PAT & MAT - WINTER FUN
پت و مت ـ طنز زمستانه

مارک بنس
 جمهوری چک،1960
 پــت و مــت در یــک فیلــم ســینمایی:فیلمشناســی
)۲۰۱۸(  ماجراهــای پــت و مــت،)۲۰۱۶(

Marek Beneš
1960, Czech Republic
Filmography: Pat and Mat in a Movie
(2016), Pat & Mat in Action Again (2018)

Czech Republic, 2018, 60 Minutes
Director: Marek Beneš
Screenwriter: Štěpán Gajdoš
Producer: Tomáš Eiselt
DOP: Jan Chvojka
Editor: Marek Beneš
Animation: Marek Beneš
Sound: Karel Štulo
Music: Zdeněk Zdeněk
Production Company: Patmat Film

Synopsis
The upcoming winter brings many new challenges and adventures
for Pat and Mat. The two clumsy neighbours have to deal with the
surprisingly big amount of new snow in their gardens.

 دقیقه۶۰ ،۲۰۱۸ ،جمهوری چک
 مارک بنس:کارگردان
 اشتپان گیدوش:فیلمنامهنویس
 توماش ایزلت:تهیهکننده
 ین هووییکا:مدیر فیلمبرداری
 مارک بنس:تدوینگر
 مارک بنس:پویانمایی
 زدنک زدنک:موسیقی
 پتمت فیلم:شرکت تولیدکننده

خالصهی داستان

 دو.زمســتان پیــش رو بــرای پــت و مــت چالشهــا و ماجراهــای زیــادی دربــردارد
همســایهی دســت و پــا چلفتــی بایــد بــا بــرف زیــادی کــه در حیاطشــان نشســته
.دســتوپنجه نــرم کننــد

LOOKING FOR HAPPINESS

درجستوجویخوشبختی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای کودکان برای کودکان (سیفژ)

ایران

کرمانشاه 8 -2 ،شهریور 1398
مربیان :امیرحسین علیمراد ،کریستال کوهستانی

Iran

Kermanshah, August 25th -30th, 2018
Trainers: Amirhossein Alimorad, Crystal Kouhestani

THE MAN AND THE ONKEY

مرد و االغ
تونس

الحمامات 2 ،ـ  10ژوئن 2012
مربی :مایاکی کانتوال

Tunisia

Hammamet, June 2nd -10th, 2012
Trainer: Maikki Kantola
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THE PRINCESS OF SALT

شاهزادهخانمنمک
تونس

الحمامات 10 - 2 ،ژوئن 2012
مربی :مایاکی کانتوال

Tunisia
Hammamet, June 2nd -10th, 2012
Trainer: Maikki Kantola

RECHENKA’S EGGS

تخممرغهایرچنکا
اوکراین

خارکف 28 - 25 ،ســپتامبر 2013
مربی :مایاکی کانتوال

Ukraine

Kharkov, September 25th-28th, 2013
Trainer: Maikki Kantola

BE CAREFUL MR. BANANA
32nd International Film Festival for Childern and Youth

)مراقبباشآقایبنانا(موز
اسپانیا

Spain

2019  فوریه14 – 9 ،والنســیا
 کریستال کوهستانی، امیرحسین علیمراد:مربیان

Valencia, February 9th-14th, 2019

Kids for Kids - CIFEJ

Trainers: Amirhossein Alimorad, Crystal Kouhestani

FOX AND CROW

روباه و کالغ
تونس

Tunisia

2012  ژوئن10 – 2 ،الحمامات
 مایاکی کانتوال:مربی

Hammamet, June 2nd -10th, 2012
Trainer: Maikki Kantola
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THE GOLDEN SWAN

قویطالیی
هندوستان

India

2015  ژانویه20  ـ15 ،بوبانسور
سوالفاحجازی، مایاکیکانتوال:مربیان

Bhubaneswa, January 15th-20th, 2015
Trainers: Maikki Kantola, Sulafa Hijazi

THE KING AND THE MONKEY

پادشاهومیمون
هندوستان

India

Bhubaneswar, January 15th-20th, 2015
Trainers: Maikki Kantola, Sulafa Hijazi

2015  ژانویه20  ـ15 ،بوبانسور
 سوالفا حجازی، مایاکی کانتوال:مربیان

Kids for Kids - CIFEJ

)فیلمهای کودکان برای کودکان (سیفژ
BE CAREFUL MR. BANANA )مراقب باش آقای بنانا (موز
FOX AND CROW روباه و کالغ

THE GOLDEN SWAN قوی طالیی

THE KING AND THE MONKEY پادشاه و میمون

LOOKING FOR HAPPINESS در جستوجوی خوشبختی

THE MAN AND THE DONKEY مرد و االغ

THE PRINCESS OF SALT شاهزاده خانم نمک

RECHENKA’S EGGS تخممرغهای رچنکا

Educational Films

فیلمهای کارگاهی ـ آموزشی
PAT & MAT - WINTER FUN پت و مت ـ طنز زمستانه
TO BE CONTINUED ادامه دارد

مروری بر سینمای کودک و نوجوان دانمارک

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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THE WEIGHT OF ELEPHANTS
وزن فیلها
دانیل بورگمان
 ،1981نیوزلند
فیلمشناسی :بریک ( ،)2010در السکه پیا ()2017

Daniel Borgman
1981, New Zealand
)Filmography:Berik(2010),AtElskePia(2017

 83 ،2013دقیقه
کارگردان :دانیل بورگمان
فیلمنامهنویس :دانیل بورگمان
تهیهکنندگان :کاتیا آدومیت ،لیانه ساندرز
مدیر فیلمبرداری :سوفیا اولسون
تدوینگر :مولی مالنه استنسگارد
صدا :مارک ویلیامز
طراح تولید :کریستی کامرون
موسیقی :کریستین آیدنس اندرسون
شرکتهای تولیدکننده :زنتروپا اینترتینمنت ،سیوره

فیچرز ،تری بردز
بازیگران :دموس مورفی ،آنجلینا کاچرل ،کاترین
ویلیکین ،متیو ساندرلند

خالصهی داستان

آدریــان  10ســاله ،یــک بچـهی تنهــا و حســاس اســت کــه مــادرش در کودکــی او
را بــا مادربــزرگ و عمــوی بیمــارش رهــا کــرده اســت.

2013, 83 Minutes
Director: Daniel Borgman
Screenwriter: Daniel Borgman
Producers: Katja Adomeit, Leanne Saunders
DOP: Sophia Olsson
Editor: Molly Malene Stensgaard
Sound: Mark Williams
Production Design: Kirsty Cameron
Music: Kristian Eidnes Andersen
Production Companies: Zentropa Entertainments, Severe Features, Three Birds
Cast: Demos Murphy, Angelina Cottrell, Catherine Wilkin, Matthew Sunderland

Synopsis
Adrian is a ten year old sensitive and lonely boy, abandoned by
his mum at an early age to live with his grandmother and his sick
uncle.

Retrospective of Danish Cinema for Children & Youth

32nd International Film Festival for Childern and Youth
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UP & AWAY
باال و پرواز
کارستن کیله ریچ
 دانمارک،1955
،)2006(  جوجــه اردک زشــت و مــن:فیلمشناســی
،)1997(  وقتــی زندگــی میپاشــد،)2015 ( آلبــرت
)2017 ( ایــن خونآشــام کوچــک
Karsten Kiilerich
1955, Denmark
Filmography: The Ugly Duckling and
Me!(2006), Albert (2015), When Life Departs (1997), The Little Vampire(2017)

2018, 81 Minutes
Director: Karsten Kiilerich
Screenwriters: Vicki Berlin, Karsten Kiilerich
Producers: Kim Magnusson, Tivi Magnusson,
Anders Mastrup
DOP: Niels Grønlykke
Editor: Hans Perk
Animation: Sem Assink, Michael Glans, Mads
Ringdal, Rik Schutte, Nanda van Dijk
Music: Halfdan E, Sebastian
Production Company: M&M Productions, A.
Film, Danmarks Radio (DR), Det Danske Filminstitut
Voice Actors: Vibeke Dueholm, Peter Frödin,
Erik Holmey, Rebecca Rønde Kiilerich

Synopsis
Hodja borrows a flying carpet to see the world. In return he has to
find and return "diamond" to her grandfather.

 دقیقه81 ، 2018

 کارستن کیلهریچ:کارگردان
 کارستن کیلهریچ، ویکی برلین:فیلمنامهنویسان
، تیوی ماگنوسون، کیم ماگنوسون:تهیهکنندگان
آندره ماستراپ
 نیلز گرونلیکه:مدیر فیلمبرداری
 هانس پرک:تدوینگر
 مدس، مایکل گالنز، ســم آسینک:پویانمایی
 ناندا وندایک، ریک شوته،رینگدال
 سباستین. هالفدان ای:موسیقی
، رادیو دانمارک/ فیلم، اماندام:شرکت تولیدکننده
استودیو فیلم دت دانسک
 اریک، پیتر فرودین، ویبک دوئه هولم:صداپیشگان
 ربکا رونده کیلهریچ،هولمی

خالصهی داستان

 در عــوض بایــد.هوجــا بــرای دیــدن دنیــا یــک قالیچ ـهی پرنــده قــرض میگیــرد
.«المــاس» را بیابــد و بــه پــدر بزرگــش برگردانــد

مروری بر سینمای کودک و نوجوان دانمارک

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان


130

NEXT DOOR SPY
جاسوس خانهی بغلی
کارال وون بنگتسون
 ،1975دانمارک
فیلمشناسی :جاسوس خانهی بغلی ()2017

Karla Von Bengtson
1975, Denmark
)Filmography: Next Door Spy (2017

 77 ،2017دقیقه
کارگردان :کارال وون بنگتسون
فیلمنامهنویس :کارال وون بنگتسون
تهیهکننده :فای اورنزو
تدوینگر :لیندا جیلدملم
صدا :جس ولفزبرگ
پویانمایی :اینگبورگ فیبر ،راسموس نایس هنسن،

جیمی هولمز ،لورا بکرت شیودت ،لوئیز شوتز ،آستا
سیگوردادوتر ،لوئیز برگلت سورنسن
طراحی تولید :جسیکا نیکولز
موسیقی :نیتن الرسن ،لنره ادونالمی
صداپیشگان :دار سلیم ،آلبرت رادبک لیندهارت،
تامی کنتر ،آن گرت بیجار رییس

خالصهی داستان

معمــای اولــی کــه ســر راه آگاتــه قــرار میگیــرد ســاده بهنظــر میرســد امــا
پیچیدهتــر از ایــن حرفهاســت.

2017, 77 Minutes
Director: Karla von Bengtson
Screenwriter: Karla von Bengtson
Producer: Fie Ørnsø
Editor: Linda Jildmalm
Sound: Jess Wolfsberg
Animation: Ingeborg Faber, Rasmus Nyhus Hansen,
Jamie Holmes , Laura Beckert Schjødt, Louise Schultz, Asta
Sigurdardóttir ,Louise Bergholt Sørensen
Production Design: Jessica Nicholls
Music: Nathan Larson, Lanre Odunlami
Voice Actor: Dar Salim, Albert Rudbeck Lindhardt ,
Tommy Kenter, Anne-Grethe Bjarup Riis

Synopsis
Agathe-Christine’s (AC) first mystery appears to be simple to
solve, but before long AC finds herself involved in a much more
complicated affair.
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KIDBUSTERS
بچهدزدها
فردریک ملدال نورگارد
 دانمارک،1976
 بــا تیــم آلبــرت،)2000(  ســرقت:فیلمشناســی
)2015(  ویلــدس فــرا ولبــی،)2018(
Frederik Meldal Nørgaard
1976, Denmark
Filmography: The Heist (2000), Team
Albert (2018), Villads fra Valby (2015)

2017, 81 Minutes
Director: Frederik Meldal Nørgaard
Screenwriter: Frederik Meldal Nørgaard
Producers: Regner Grasten, Tove Grasten
DOP: Morten Bruus, Claus Sisseck
Editors: Ania de Sá Madsen,Søren Ottosen
Costume Design: Helle Nielsen
Sound: Stig Sparre-Ulrich
Music: Simon Ravn
Make-up: Charlotte Laustsen
Cast: Alfred Bjerre Larsen,Luca Reichardt Ben
Coker ,Therese Damsgaard ,Samuel Jacob Hallas

Synopsis
Uncle Georg attempts to kidnap a rich boy. But things don't go as
planned.

 دقیقه81 ،2017

 فردریک ملدال نورگارد:کارگردان
 فردریک ملدال نورگارد:فیلمنامهنویس
 توو گراستین، رگنر گراستین:تهیهکنندگان
 کالوس سیزک، مورتن برووس:مدیر فیلمبرداری
 سورن اوتسن، آنیا د سا مدسن:تدوینگران
 هله نیلسن:طراح لباس
 استیگ اسپاره اولریخ:صدا
 سایمون رون:موسیقی
 شارلوت لوستسن:چهرهپرداز
، لوکا ریکارد بن کوکر، آلفرد بیر الرسن:بازیگران
 ساموئل جیکوب هلس،تیریس دامسگارد

خالصهی داستان

عمــو جــورج قصــد دارد یــک پســر ثروتمنــد را گــروگان بگیــرد؛ امــا همــه چیــز طبــق
.نقشــه پیش نم ـیرود

مروری بر سینمای کودک و نوجوان دانمارک

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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IQBAL FAROOQ
AND THE SECRET RECIPE
اقبال فاروق و دستورالعمل مخفی
تیلده هارکمپ
 ،1969دانمارک
فیلمشناسی :آیزسز استپز ( ،)2008واحد )2000( 1

Tilde Harkamp
1969, Denmark
)Filmography:Isa'sstepz(2008),Unit1(2000

خالصهی داستان

 89 ،2015دقیقه
کارگردان :تیلده هارکمپ
فیلمنامهنویس :رنی سایمنسون
تهیهکنندگان :میکائیل اولسن ،الیزابت ویکتوریا
پولسن ،کریستین پوتالیوو
مدیر فیلمبرداری :یسپر تافنر
صدا :راسموس دامسگارد
موسیقی :هافدن ای
بازیگران :هرکانو سورز ،لیو لمن برندورف ،آرین
تکیار ،رونی لوریزا

وقتــی اقبــال ،بــرادر کوچــک و دوســتش ســیله اتفاقــی مدرســه را منفجــر
میکننــد ،پــدرش تبدیــل بــه کوچکتریــن مشــکلش میشــود.

2015, 89 Minutes
Director: Tilde Harkamp
Screenwriter: Renée Simonsen
Producers: Mikael Olsen, Elisabeth Victoria
Poulsen,Christian Potalivo
DOP: Jesper Tøffner
Sound: Rasmus Damsgaard
Music: Halfdan E
Cast: Hircano Soares,Liv Leman Brandorf,Arien
Takiar,Runi Lewerissa

Synopsis
When Iqbal, his little brother and their friend Sille, accidentally
blow up their school, his father is the slightest of his problems.
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THE INCREDIBLE STORY
OF THE GIANT PEAR

داستان خارقالعادهی یک گالبی غولپیکر
 متولد دانمارک/آملی نسبیفیک
)1996(  صبح بخیر دانمارک:فیلمشناسی

Amalie N æ sby Fick /Born in Denmark
Filmography: Ztriwer (2017) and Go' morgenDanmark(1996)

 دانمارک،1958 /یورگن لردام
 دار و دســتهی اولســن در دردســر:فیلمشناســی
)2008 (  ســفر بــه زحــل، )2013( بــزرگ

JØrgenLerdam /1958, Denmark
Filmography: The Olsen Gang in Deep
Trouble (2013), Journey to Saturn (2008)

 دانمارک،1974 / فیلیپ آینستان لیپسکی
 بســیار، )2011 (  رونــال وحشــی:فیلمشناســی
)2008 ( خوشــحال

PhilipEinsteinLipski /1974, Denmark
Filmography: Ronal the Barbarian (2011),
TerriblyHappy(2008)

2017, 79 Minutes

Directors: Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam,

Philip Einstein Lipski
Screenwriters: Bo Hr. Hansen, Jakob Martin Strid
Producers: Trine Heidegaard, Thomas Heinesen
DOP: Niels Grønlykke

Editors: Hans Perk, Anders Sørensen
Sound: Mikkel Nielsen

Animation: Stine Marie Buhl, Michael Bech Hussein,
Lewis van der Werf, Nanda van Dijk
Music: Fridolin Nordsø

Production Company: A. Film, Einstein Film, Nordisk
Film Production
Voice Actors: Alfred Bjerre Larsen, Liva Elvira Magnussen, Peter Frödin, Henrik Koefoed

Synopsis
Life in Solby is nice and peaceful until
one day Mitcho and Sebastian find a in a
bottle by the harbour.

 دقیقه79 ،2017
 فیلیپ، یورگن لردام، آملی نسبیفیک:کارگردانان
آینستان لیپسکی
 جاکوب مارتین استرید، هانسن. بوهر:فیلمنامهنویسان
 توماس هاینسن، ترینه هایدگارد:تهیهکنندگان
 نیلز گروئنلیک:مدیر فیلمبرداری
 آندرس سورنسون، هانس پرک:تدوینگران
 میکل نییلسن:صدا
 لوئیس، مایکل بک حسین، استینه ماریبول:پویانمایی
 ناندا وندایک،وندرورف
 فریدولین نوردسو:موسیقی
 نوردیسک فیلم، آینستان فیلم.ایفیلم:شرکتتولیدکننده
 پیتر، لیوا الویرا مگنسون، آلفرد الرسن:صداپیشگان
 هانریک کوئوفود،فرودلین

خالصهی داستان

زندگــی آرام و صلحآمیــز در «ســولبی» پیــش مـیرود تــا
 اینکــه روزی میچــو و سباســتین در بنــدرگاه یــک بطر
ی
.پیــدا میکننــد

مروری بر سینمای کودک و نوجوان دانمارک

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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CHECKERED NINJA
نینجای پیچازی
اندرس متسن  ،1975 /دانمارک
فیلمشناســی :در محیــط اطــراف چــه اتفاقاتــی
میافتــد ( ،)2009تــرکل در دردســر ()2004

Anders Matthesen / 1975, Denmark
Filmography: What Goes Around (2009),
)Terkel in Trouble (2004

توربیورن کریستوفرسن
 ،1978دانمارک
فیلمشناســی :تــرکل در دردســر ( ،)2004ســفر
بــه زحــل ( ،)2008رونــال وحشــی ()2011
Thorbj Ø rn Christoffersen
1978, Denmark
Filmography: Terkel in Trouble (2004),
Journey to Saturn (2008), Ronal the
)Barbarian (2011

خالصهی داستان

 81 ،2018دقیقه

کارگردانان :اندرس متسن ،توربیورن کریستوفرسن
فیلمنامهنویس :اندرس متسن
تهیهکنندگان :تراین هایدگارد ،اندرس مسترآپ
مدیر فیلمبرداری :نیلز گرونلیک
صدا :نینو جیکوبسن
موسیقی :سکیب حسن
صداپیشگان :اندرس متسن ،اما سهستد هوگ ،آلفرد
بیر الرسن

یــک عروســک نینجــای افسونشــده بــا یــک پســر نوجــوان همدســت میشــود
تــا انتقــام قتــل بچـهی فقیــری را کــه کارگــر یــک کارخانــه اســت بگیــرد.

2018, 81 Minutes
Directors: AndersMatthesen,ThorbjørnChristoffersen
Screenwriter: Anders Matthesen
Producers: Trine Heidegaard, Anders Mastrup
DOP: Niels Grønlykke
Sound: Nino Jacobsen
Music: Saqib Hassan
Voice Actors: Anders Matthesen,Emma Sehested
Høeg ,Alfred Bjerre Larsen

Synopsis
A possessed Ninja doll teams up with a teenage boy to avenge the
murder of a poor child factory worker.

Retrospective of Danish Cinema for Children & Youth

32nd International Film Festival for Childern and Youth

74

ANTBOY 3
3پسر مورچهای
آسک هاسلباخ
 دانمارک،1979
 پســر،)2013(  پســر مورچــهای:فیلمشناســی
)2014(  انتقــام قرمــز پشــمالو:مورچــهای
Ask Hasselbalch
1979, Denmark
Filmography: Antboy (2013),
Antboy:Revenge of the Red Fury (2014)

2016, 85 Minutes
 دقیقه85 ،2016
Director: Ask Hasselbalch
 آسک هاسلبالخ:کارگردان
Screenwriter: Anders Ø lholm
 آندرس اولهلم:فیلمنامهنویس
Producers: Lea L ø bger,Daniel Buresch,Ole Kampovski  اوله کامپوفسکی، دانیل بورش، لیا لوبگر:تهیهکنندگان
DOP: Niels Reedtz Johansen
 نیلز ریدتز یوهانسن:مدیر فیلمبرداری
Editors: Peter Brandt, Anders Albjerg Kristiansen  آندرس آلبرگ کریستیانسن، پیتر براندت:تدوینگران
Production Design: Sabine Hviid
 سابینه وید:طراح تولید
Sound: Thomas Huus
 توماس هاس:صدا
Music: Peter Peter
 پیتر پیتر:موسیقی
Make-up: Sofie de Mylius, Kevin Murphy
 کوین مورفی، سوفی دو میلیوس:چهرهپردازی
Visual Effects: Dirk Frischmuth, Julian Hermannsen  جولیان هرمانسن، درک فیرشموت:جلوههای ویژه
Production Company: Nimbus Film Productions
 شرکت تولید فیلم نیمبوس:شرکت تولیدکننده
Cast: Oscar Dietz, Amalie Kruse Jensen, Samuel Ting  ساموئل، آملی کروس جنسن، اسکار دییتز:بازیگران
Graf, Astrid Juncher-Benzon
 آسترید یونکر ـ بنزون،تینگ گراف

Synopsis
Exofarm wants to control the world. Antboy tries to stop her with a
skateboard.

خالصهی داستان

 پســر مورچــهای بــا یــک.اگزوفــارم میخواهــد کنتــرل دنیــا را بهدســت بگیــرد
.اسکیتســوار ســعی میکنــد او را متوقــف کنــد
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CHECKERED NINJA نینجای پیچازی

THE INCREDIBLE STORY OF THE GIANT PEAR داستان خارقالعادهی یک گالبی غولپیکر
IQBAL FAROOQ AND THE SECRET RECIPE اقبال فاروق و دستورالعمل مخفی
KIDBUSTERS بچهدزدها

NEXT DOOR SPY جاسوس خانهی بغلی
UP & AWAY باال و پرواز

THE WEIGHT OF ELEPHANTS وزن فیلها

Screenwriters & Directors: Nane Abelyan, Hovnan

Baghdasaryan, Norair Baroyan, Meri Khalikyan, GevorgPoghosyan,InessaManukyan,AniMatevosyan

Producer:“Manana”YouthEducationalCulturalCenter
Music: Sima Cunningham

کارولینا پیلیپنکو
 ، 2005اوکراین
فیلمشناسی :پیادهرویهای آقای پیپ ()2016

Karolina Pilipenko
2005, Ukraine
)Filmography: Walks of Mr. Pip (2016

خالصهی داستان

آقــای پیــپ یــک مــرد ریزانــدام شــاد و
مهربــان اســت .او در اطــراف خــود اعجــاز
میبینــد و خــودش هــم میتوانــد ایــن کار
خارقالعــاده را انجــام دهــد .او ســعی میکنــد
بــا پیــادهروی خارقالعــادهاش در دنیــای
اطــراف خــود هارمونــی بهوجــود بیــاورد.
Synopsis
Mr. Pip is a cheerful and kind little man. He
sees miracles around him and can create
them himself. His magic is always kind, he
tries to bring harmony into everything he
sees during his fantastic walks.

WALKS OF MR. PIP
پیادهرویهای آقای پیپ
اوکراین 4:34 ، 2016 ،دقیقه
کارگردان:کارولینا پیلیپنکو
شــرکت تولیدکننــده :مرکز تولیــد فیلــم منطقه ای

کــودک و نوجوان وســنیانکا
کار گروهــی :داریــا دادن ،ماریــا و ســوفیا یاویــر،
ســوفیا نمتســووا ،الکســاندرا آتامانچــوک ،الکســاندر
اذیــن ،تیموفــی فدرتســوف

Tbilisi Sunrise

Synopsis
A group of people are drawing a
colorful house by helping each other. When they complete it the drawing gets “alive”.

ارمنستان 2:54 ،2016 ،دقیقه

ن و کارگردانــان :نانــه آبلیــان ،اونان
فیلمنامهنویســا 
باغداســاریان ،نورائیــر بارویــان ،مــری خالیکیــان ،گورگ
پوغوســیان ،اینســا مانوکیــان ،آنــی ماته ووســیان
تهیهکننده« :مانانا» مرکز فرهنگی هنری نوجوانان
موسیقی :سیما کانینگهام

Armenia, 2016, 2:54 Minutes

32nd International Film Festival for Childern and Youth

خالصهی داستان

گروهــی از افــراد بــه کمــک یکدیگــر در
حــال نقاشــی یــک خانــهی رنگیــن هســتند.
مــا فقــط دســتان آنهــا را میبینیــم ،وقتــی
کــه کارشــان کامــل میشــود نقاشــی «جــان»
میگیــرد.

MEDLEY WORLD
دنیای آمیخته

Ukraine, 2016, 4:34 Minutes

Director: Karolina Pilipenko

ProducerCompany:TheDnipropetrovskregion-

”al children’s and youth cinema center “Vesnyanka

Team Work: Daria Dodon, Maria and Sofia Ya-

vir, Sofia Nemtsova, Alexandra Atamanchuk, Alexander Azin, Timofey Fedortsov
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اورسوال تاراسکا
 ،2000لهستان
فیلمشناســی :خاط ـرات جلســات ( ،)2014پنجــرهای
به دنیــا ( ،)2015دلیشــون آربکــم ( ،)2016پروانــه (،)2017
مسابقه ()2018
Urszula Taraszka
2000, Poland
Filmography: Session memories (2014),
Window to the world (2015), Delichon Urbi)cum(2016),Butterfly(2017),Match(2018

خالصهی داستان

فیلــم در مــورد انتظاراتــی اســت کــه بــه شــکل
دردناکــی بــه آنهــا صحــه گذاشــته میشــوند.

138

Synopsis
The film is about the expectations that
are painfully verified.

DELICHON URBICU
دلیچون اوربیکو
لهستان1:16 ،2016 ،دقیقه
کارگردان :اورسوال تاراسکا
تدوینگر :ایزومی یوشیدا
صدا :دیمین چایکا ،لوکاژکوشینلی
موسیقی :دیمین چایکا ،لوکاژ کوشینلی
ناظر هنری :ایزومی یوشیدا ،آنیتا کوئیاتکوسکا ـ

ناکوی ،پیوتر ناواروسکی ،آدام میخالوفسکی

Poland, 2016, 1:16 Minutes
Director: Urszula Taraszka
Editor: Izumi Yoshida

Sound: Damian Czajka, Łukasz Kościelny
Music: Damian Czajka, Łukasz Kościelny

Artistic Supervisor: Izumi Yoshida, Anita Kwiat-

kowska-Naqvi, Piotr Nawrocki, Adam Michałowski

جوانا ترختر
 ،1999لهستان

فیلمشناســی :خواهــی دیــد ( ،)2014غافــل
( ،)2014خوشــبختی ( ،)2016مــا میتوانیــم! ()2017
Joanna Trejter
1999, Poland
Filmography: You’ll see (2014), Unno!ticed (2014), HAPPINESS (2016), We can
)(2017

خالصهی داستان

دســتورالعمل خوشــبختی میتوانــد خیلــی
ســاده باشــد .گاهــی بــرای پیداکــردن
خوشــبختی فقط یک کاســه شــکالت الزم
است.
Synopsis
The recipe for happiness can be very
simple. Sometimes, it takes just one
bowl of chocolate to find one.

HAPPINESS
خوشبختی
لهستان 3:39 ،2016 ،دقیقه
کارگردان :جوانا ترختر
فیلمنامهنویس :جوانا ترختر
تهیهکننده :تهیه شده در مدرسهی پوزنان

شمارهی 78

تدوینگر :جوانا ترختر
موسیقی :جوانا ترختر

Poland, 2016, 3:39 Minuets
Director :Joanna Trejter

Screenwriter: Joanna Trejter

Production: This Film was made in the Poznan

School #78

Editor: Joanna Trejter
Music: Joanna Trejter

32nd International Film Festival for Childern and Youth

THE KIND ANT
مورچهی مهربان
خالصهی داستان

Tatar Animation

 خوشقلــب و زحمتکــش قــرار اســت بــه نیازمنــدان کمــک کــرده و دوســتان،مورچـهی مهربــان
 چــرا کســی بایــد بخواهــد بــا کســی کــه بــه دوســتانش پشــت میکند دوســت.جدیــدی پیــدا کنــد
شود؟
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Synopsis
The nice and kind-hearted laborious Ant is going to help those in need and
make new friends. Why would anybody befriend someone who leaves others behind?

FATIMA AND THE NIGHTINGALE
فاطیما و شبگرد

پویانمایی تاتارستان

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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خالصهی داستان

یــک قفــس طالیــی هنــوز هــم یــک قفــس اســت .اســیر بــودن در جایــی بــه دور از خانــواده،
دوســتان و کســانی کــه دوستشــان داریــم غیرقابــل تحمــل اســت .هیــچ چیــز بهتــر از ایــن نیســت
کــه درکنــار خــودت یــار خوبــی داشــته باشــی .چقــدر شــرافتمندانه اســت اگــر دوســتت را آزاد کنــی؟
Synopsis
A golden cage is still a cage. It is an unbearable life to live in captivity far
away from our family, friends and loved ones. During those times, there is
nothing better than having a soulmate beside you. How noble is it to set
?your friend free

THE FOX AND THE GOOSE
روباه و غاز
خالصهی داستان

ایــن عالــیاســت کــه بااســتعداد باشــی .در مواقعــی تــو میتوانــی از اســتعدادت بــه خوبی اســتفاده
ی اســت کــه اوقات خوشــی
کنــی و جــان کســی را نجــات دهــی .ایــن داســتان در مــورد غــاز شــاد 
را میگذرانــد و روبــاه حیلهگــر را در گــرد و غبــار بــه حــال خــودش رهــا میکنــد.

Synopsis
It is great to be talented. At times you can save somebody’s life if you use
your talents well. This is a story about a happy Goose who has a great time
leaving the sly Fox in the dust.

THE GOLDEN GRAINS
دانههایطالیی
خالصهی داستان

ضربههــای کوچــک ،امــا مــداوم ،درخــت تنومنــد بلــوط را بــر زمیــن میانــدازد .ایــن پنــدی اســت
کـ ه شــخصیتهای قصــه قــرار اســت بفهمنــد .مادرشــان قــرار نیســت بــرای همیشــه نــانآور آنها
باشــد ،مگــر نه؟
Synopsis
Little strokes fell great oaks. This is the wisdom characters are going to
learn in the “Golden Grains” cartoon. Their mother is not going to provide
?for them forever, is she

32nd International Film Festival for Childern and Youth

A MOUSE THAT FELL INTO A BOWL OF MILK
موشیکهافتادتوکاسهیشیر
خالصهی داستان

«هیچوقــت تســلیم مــرگ نشــو» یــک شــعار همیشــگی اســت .یــک مــوش کوچــک قــرار اســت
بــرای زندگـیاش مبــارزه کنــد نــه فقــط بــرای کمــک بــه خــودش ،بلکــه بــرای اینکــه در درســت
کــردن یــک کــرهی خوشــمزه بــه خانــم صاحبخانه یــاری برســاند.

THE BOASTING SPARROW
گنجشک مغرور
خالصهی داستان

گنجشــک پیــر یــک قصهگــو (نقــال) فوقالعــاده اســت .ســار فروتــن بــدون اینکــه بــه تخیلــی
بــودن داســتانهایش اهمیتــی بدهــد ،بــا گنجشــک پیــر بــا احتــرام زیــادی برخــورد میکنــد .انگار
کــه هــر افســانهای کــه بازگــو میکنــد درســی بــرای یادگرفتــن اســت.

Synopsis
Old Sparrow is a great tale-teller. Never minding his stories being just a
fantasy, the humble starlings treat the old Sparrow with respect, as every
fable he tells is a lesson to learn for them.

BUNNY AND KITTY
خرگوشوپیشی
خالصهی داستان

کیتــی و بانــی بهتریــن دوســتهای هــم هســتند کــه از قســمت ران بــه هــم وصــل شــدهاند .امــا
یکــی از آنهــا از ترســوترینهای جهــان اســت .دو دوســت همــواره در حــال پشــت ســر گذاشــتن
مشــکالت عجیــب و غریبــی هســتند و کیتــی شــجاع همیشــه هســت تــا بــه بانــی کمــک کنــد از
ترسهــای تمامنشــدنی خــودش خــاص شــود.
Synopsis
Bunny and Kitty are best friends joined at the hip, but one of them is the world’s
biggest coward. Friends are having ridiculous troubles and brave Kitty is always there to help Bunny, encouraging him to get rid of his never ending fears.

Tatar Animation

Synopsis
“Never say die” is an eternal motto. A small mouse is going to fight for its
life, not only helping itself, but also aiding the housewife to churn some
tasty butter.
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Tatar Animation

پویانماییتاتارستان

A MOUSE THAT FELL INTO A BOWL OF MILK موشی که افتاد تو کاسهی شیر
THE BOASTING SPARROW گنجشک مغرور

BUNNY AND KITTY خرگوش و پیشی

FATIMA AND THE NIGHTINGALE فاطیما و شبگرد
THE FOX AND THE GOOSE روباه و غاز

THE GOLDEN GRAINS دانههای طالیی

THE KIND ANT مورچهی مهربان

Tbilisi Sunrise

طلوع تفلیس

DELICHON URBICU دلیچون اوربیکو
HAPPINESS خوشبختی

MEDLEY WORLD دنیای آمیخته

WALKS OF MR. PIP پیادهرویهای آقای پیپ

Annecy International Animation Film Festival

32nd International Film Festival for Childern and Youth

کوئنتین مارکال
 فرانسه،1992
)2017(  مرد با پرندگان:فیلمشناسی
Quentin Marcault
1992, France
Filmography: The Man with Birds (2017)

THE MAN WITH BIRDS

مرد با پرندگان

France, 2017, 6:35 Minutes

Director: Quentin Marcault

Producers: La Poudrière, Annick Teninge

Animation: Morten Riisberg Hansen, Quentin

Marcault, Emma Carré

Editor: Jeanne Fontaine
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Sound: Loïc Burkhardt

Music: Alexis Pecharman

 دقیقه6:35 ، 2017 ،فرانسه
 کوئنتین مارکال:کارگردان
 آنیک تنینژ، الپودریر:تهیهکنندگان
 کوئنتین، مورتن رایزبرگ هانسن:پویانمایی

 ا ِما کار،مارکال
 ژان فونتن:تدوینگر
 لوک برکهارت:صدا
 الکسیس پکرمن:موسیقی

خالصهی داستان

ســاکنین یــک دهکــده کوهســتانی کــه بــرف عبــور و
 منتظر آمــدن مردی،مــرور آن هــا را مختــل کرده اســت
.بــا پرنــدگان هســتند که نویــد پایان زمســتان اسـت

Synopsis
The inhabitants of a mountain village
cut off by snow await the arrival of the
Man with the birds, which is the sign
that winter is over.

کیو چن
متولد چین

)2017(  نسیمهای بهاری:فیلمشناسی

WINDS OF SPRING

Keyu Chen
Born in China
Filmography: Winds of Spring (2017)

نسیمهای بهاری

Canada, 2017, 6 Minutes
Director: Keyu Chen

Screenwriter: Keyu Chen

Producers: Onf - Office National Du Film Du

Canada, Marc Bertrand
Animation: Keyu Chen
Editor: Oana Suteu Khintirian
Sound: Olivier Calvert
Music: Daniel Scott

 دقیقه6 ،2017 ،کانادا
 کیو چن:کارگردان
 کیو چن:فیلمنامهنویس
،اف ـ دفتر ملی فیلم کانادا.ان. او:تهیهکنندگان

مارک برتراند

 کیو چن:پویانمایی
 اوآنا سوتو خینتیریان:تدوینگر
 اولیویر کالورت:صدا
 دانیل اسکات:موسیقی

خالصهی داستان

دختــری جــوان بــه قصــد خودکفــا شــدن تصمیــم
.میگیــرد کانــون خانــواده را تــرک کنــد

Synopsis
A young girl, driven by the irrepressible
need for self-fulfillment, decides to
leave the family nest.

جشنوارهی بینالمللی پویانمایی اَنِسی فرانسه

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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گزیــدهی فیلمشناســی :بــراچ ،پــرواز (،)2015
تیلهــادس ،دورگههــا ( ،)2017پویــول ،روی
ســیم ( ،)2015تیریــون ،کتــاب جنــگل دیزنــی
( ،)2015دورگههــا ( ،)2017جنــگ بیپایــان
انتقامجویــان ( ،)2018پســری کــه پادشــاه خواهــد
شــد ( ،)2018تیــرو ،دورگههــا()2017
Selected Filmography:Brauch, La Fuite
(2015), Tailhades, Hybrids (2017), Pujol,
Sur le Fil (2015), Thirion, Disney’s Jungle
Book (2015), Hybrids (2017), Avengers
Infinity War (2018), The Kid Who Would
)be King (2018), Thireau, Hybrids (2017

خالصهی داستان

هنگامیکــه حیــات وحــش دریایــی مجبــور بــه
ســازگاری بــا آلودگــی میشــود ،زنجیــرهی غذایــی
تغییــر میکنــد.

Synopsis
When marine wildlife has to adapt to
pollution, the food chain changes.

HYBRIDS

دورگهها

فرانسه 6:22 ،2017 ،دقیقه
فیلمنامهنویسان و کارگردانان :فلورین براچ،

France, 2017, 6:22 Minutes

ماتیو پویول،کیم تیلهادس ،یوهان تیرو ،رومن تیریون
تهیهکنندگان :موپا ،آنه بروتت
پویانمایی :فلورین براچ ،یوهان تیرو
صدا :فلورین براچ ،ماتیو پویول ،کیم تیلهادس،
یوهان تیرو ،رومن تیریون
موسیقی :وینسنت گوویندین

Screenwriters & Directors: Florian Brauch, Matthieu
Pujol,KimTailhades,YohanThireau,RomainThirion
Producers: Mopa, Anne Brotot

Animation: Florian Brauch, Yohan Thireau

Sound: Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim

Tailhades, Yohan Thireau, Romain Thirion
Music: Vincent Govindin

رابرت لوبل
 ،1984آلمان

فیلمشناسی :نسیم ( ،)2013جزیره ()2017

Robert Loebel
1984, Germany
)Filmography: Wind (2013), Island (2017

LINK

اتصال

خالصهی داستان

دو شــخصیت کــه موهایشــان بــه یکدیگــر اتصــال
دارد ،بــا هــر حرکتــی دیگــری را تحــت تأثیــر قــرار
میدهنــد.
Synopsis
Two characters which are linked by their
hair influence each other with every
move they make.

آلمان 7:34 ،2017 ،دقیقه
کارگردان :رابرت لوبل
فیلمنامهنویس :رابرت لوبل
تهیهکننده :رابرت لوبل
تدوینگر :رابرت لوبل
پویانمایی :آنه ـ لو ارامبرت ،دانته زاباال،

گیــل کومین ،کتی وربز ،الیزابت وال جنرکا
صدا :دیوید کمپ

Germany, 2017, 7:34 Minutes
Directors: Robert Löbel

Screenwriter: Robert Löbel

Producer: Robert Löbel
Editor: Robert Löbel

Animation: Anne-Lou Erambert, Dante Zaballa, Guille

Comin,OliviaBlanc,KathyWürbs, Elisabeth VahleJanerka
Sound: David Kamp

Annecy International Animation Film Festival

32nd International Film Festival for Childern and Youth

اوآنا الکرویکس
 سوییس،1989
)2018(  پرندگان رنگی:فیلمشناسی
Oana Lacroix
1989, Switzerland
Filmography: Colorbirds (2018)

COLORBIRDS

پرندگان رنگی

Switzerland, 2018, 6:35 Minutes
Director: Oana Lacroix

Screenwriter: Oana Lacroix

Producers: Julien Duret, Alexandra Ruepp
DOP: Oana Lacroix

Editor: Julien Duret
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Sound: Jacques Zürcher
Music: Jacques Zürcher

 دقیقه6:35 ،2018 ،سوییس
 اوآنا الکرویکس:کارگردان
 اوآنا الکرویکس:فیلمنامهنویس
 الکساندرا روئپ، جولین دورت:تهیهکنندگان
 اوآنا الکرویکس:مدیر فیلمبرداری
 جولین دورت:تدوینگر
 ژاک زورچر:صدا
 ژاک زورچر:موسیقی

خالصهی داستان

 هــر ک ـدام از پرنــدگان رنگارنــگ در یــک بیش ـ ه
ی
. جــای خــود را روی درخــت پیــدا کردهانــد،بــزرگ

Synopsis
In a large forest, each one of singlecolored birds has found their place on
a tree.

 نیر.کریشنا چاندران آ
متولد هندوستان
)2016(  کافه چاندران:فیلمشناسی

FUNNY FISH

Krishna Chandran A. Nair
Born in India
Filmography: Chandran’s Cafe (2016)

ماهی بانمک

France, Switzerland, 2018, 6:21 Minutes
Director: Krishna Chandran A. Nair

Screenwriter: Krishna Chandran A. Nair

Producers: Folimage, Reginald De Guillebon,

Nadasdy Film, Nicolas Burlet

 دقیقه6:21 ،2018 ، سوییس،فرانسه
نیر. کریشنا چاندران آ:کارگردان
نیر. کریشنا چاندران آ:فیلمنامهنویس
، رینال دو گیلهبون، فولیماژ:تهیهکنندگان

 نیکال برلت،ناداسدی فیلم

Animation:KrishnaNair,FlorentRibeyron,MarcRobinet  مارک روبینت، فلورن ریبیرون، کریشنا نیر:پویانمایی
Editor: Hervé Guichard
Sound: Loïc Burkhardt

Music: Frédéric Le Junter

 هرو گوئیچارد:تدوینگر
 لوک برکهارت:صدا
 فردریک له ژونتر:موسیقی

خالصهی داستان

گروهــی از ماهیهــا بــرای نجــات ماهــی
قرمزرنگــی روی آب میآینــد غافــل از آنکــه او
.بادکنکــی بیــش نیســت

Synopsis
A school of fish comes to the rescue of
a goldfish floating on the surface of the
water. What they don’t know is that it’s
actually a balloon.

جشنوارهی بینالمللی پویانمایی اَنِسی فرانسه

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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جولیا اوکر
 ،1982آلمان

گزیدهی فیلمشناسی :موشک دو سرنشین (،)2013
هارالد ( ،)2013گورخر ( ،)2013گرگ ()2016
Julia Ocker
1982, Germany

Selected Filmography:Zweisitzrakete

(2013), Harald (2013), Zebra (2013),
)Wolf (2016

خالصهی داستان

همــهی مورچههــا خیلــی عالــی بــا یکدیگــر کار
میکننــد؛ بهجــز یــک مورچــه کــه روال کارش بــا
بقیــه فــرق دارد.

Synopsis
The ants are working together perfectly. But there is one ant who is doing
everything differently.

ANT

مورچه

آلمان 3:37 ،2017 ،دقیقه
کارگردان :جولیا اوکر
فیلمنامهنویس :جولیا اوکر
تهیهکنندگان :استودیو فیلم بیلدر جی امبیاچ،

توماس میرـ هرمان
پویانمایی :اینا گبریل ،اورته زینتر
صدا :کریستین هک
موسیقی :کریستین هک

Germany, 2017, 3:37 Minutes
Director: Julia Ocker

Screenwriter: Julia Ocker

Producers: Studio Film Bilder GMBH, Thomas

Meyer-Herman

Animation : Ina Gabriel, Urte Zinter
Sound: Christian Heck
Music: Christian Heck

آلکس بودوفسکی
 ،1975روسیه
فیلمشناسی :باطریها ( ،)2012به اضافهی 7
منهای  ،)2013( 7چوـ چو ()2014
Alex Budovsky
1975, Russia
Filmography: Batteries (2012), Plus 7
)Minus 7 (2013), Choo-Choo (2014

BROOKLYN BREEZE
نسیم بروکلین

خالصهی داستان

یــک فیلــم موزیــکال و ســفری تصویــری بــه نقاط
مختلــف بروکلیــن کــه جلوههــای دیــده نشــده
آنجــا را بــه نمایــش در م ـیآورد.

Synopsis
A musical film and a visual journey
through different parts of Brooklyn
demonstrating some of the iconic spots
and others not often seen by the visitors.

آمریکا 4 ،2017 ،دقیقه

کارگردان :آلکس بودوفسکی
فیلمنامهنویس :آلکس بودوفسکی
تهیهکنندگان :والری فیرسوف ،پائولو پولهسولو
پویانمایی :آلکس بودوفسکی

USA, 2017, 4 Minutes

Directors: Alex Budovsky

Screenwriter: Alex Budovsky

Producers: Valery Firsov, Paolo Polesello
Animation: Alex Budovsky

Annecy International Animation Film Festival
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هوگو فراستو
 آلمان،1983

 گارد راهآهــن،)2008(  تراورســر:فیلمشناســی
 عاشــق کــه،)2013(  گرمکــردن غــذا،)2011(
)2014( باشــیم؟

A WALK IN THE WOODS

پیادهروی در جنگل

France, Belgium, 2017, 4:38 Minutes
Director: Hugo Frassetto

Screenwriter: Arnaud Demuynck

Producers: Les Films Du Nord, Arnaud Demuynck
Animation: Hugo Frassetto
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Editor: Hugo Frassetto

Music: Alexandre Brouillard

 دقیقه4:38 ،2017 ، بلژیک،فرانسه
 هوگو فراستو:کارگردان
 آرنود دمیونیک:فیلمنامهنویس
 آرنود دمیونیک، لفیلم دو نورد:تهیهکنندگان
 هوگو فراستو:پویانمایی
 هوگو فراستو:تدوینگر
 الکساندر بروالرد:موسیقی

Hugo Frassetto
1983, Germany
Filmography: Traverser (2008), La
Garde-barrière (2011), Braise (2013),
Who to Love? (2014)

خالصهی داستان

 تولهگــرگ در حــال بــازی در جنــگل هســتند و5
.سربهســر پدرشــان میگذارنــد

Synopsis
Five wolf cubs are playing in the woods
and tease Daddy Wolf...

لوئیز اوسون
متولد اسپانیا
آندره آگوئیالر
متولد اکوادور

:)فیلمشناسی (لوئیز اوسون و آندره آگوئیالر

AFTERWORK

بعد از کار

Ecuador, Spain, Peru, 2017, 6:12 Minutes

Directors: Luis Usón, Andrés Aguilar
Screenwriter: Luis Usón

Producers: Matte Cg, Andrés Aguilar, Uson

Studios, Luis Usón
Animation: Gabriel Bonilla, Erich Chagua, Nacho
Pesquera, Miguel Angel Gomez, Paul Barragan,
Johana Salazar, Luis Uson
Sound: Andres Carrillo
Music: Txabi Mira, Manuel Riveiro

 دقیقه6:12 ،2017 ، پرو، اسپانیا،اکوادور

 آندره آگوئیالر، لوئیز اوسون:کارگردانان
 لوئیز اوسون:فیلمنامهنویس
، آندره آگوئیالر، ماته سیجی:تهیهکنندگان
 لوئیز اوسون،اوسون استودیو
 ناچــو، اریــک چاگــوا، گابریــل بونیــا:پویانمایــی
 جوانا، پــال بــاراگان، میگوئــل آنخــل گومــز،پســکوئرا
 لوئیــز اوســون،ســاالزار
 آندره کاریلو:صدا
 مانوئل ریوییرو، تبی میرا:موسیقی

)2017( بعد از کار

Luis Usón
Born in Spain
Andrés Aguilar
Born in Ecuador

Filmography (Luis Usón & AndrésAguilar):

Afterwork (2017)

خالصهی داستان

مــا همــه محکــوم بــه کارکــردن و تکــرار دوبــاره و
.دوبــارهی جریــان یکنواخــت زندگــی هســتیم
Synopsis
We are all condemned to work and
repeat again and again the same empty
routines.

Special Screenings

نمایشهای ویژه

Annecy International Animation Film Festival

جشنوارهی بینالمللی پویانمایی اَنِسی فرانسه

A WALK IN THE WOODS پیادهروی در جنگل
AFTERWROK بعد از کار
ANT مورچه

BROOKLYN BREEZE نسیم بروکلین

COLORBIRDS پرندگان رنگی
FUNNY FISH ماهی بانمک
HYBRIDS دورگهها
LINK اتصال

THE MAN WITH BIRDS مرد با پرندگان

WINDS OF SPRING نسیمهای بهاری

32nd International Film Festival for Childern and Youth

Short Animated Films

ملیحه غالمزاده
 استهبان،1362
 رنگ... :فیلمشناسی
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Maliheh Gholamzadeh
1983, Estehban
Filmography: ...Color

Iran, 2018, 7:36 Minutes
Director: Maliheh Gholamzadeh
Screenwriter: Maliheh Gholamzadeh
Producer: Seyed Javad Hosseini Nejad
Editor: Naser Fakour
Sound Dubbing: Ali Ghasemi
Character Design, Storyboard, Story Reel,
An imate, Color, Composite: Maliheh Gholamzadeh
Music: Hooman Rad
Visual Effects: Sajad Sabour

TANGLE
کالف

 دقیقه7:36 ،1397 ،ایران

 ملیحه غالمزاده:کارگردان
 ملیحه غالمزاده:فیلمنامهنویس
 سیدجواد حسینینژاد:تهیهکننده
 ناصر فکور:تدوینگر
 علی قاسمی:صداگذار

 استوری، استوریبورد،طراح شخصیت و فضا
 ملیحه غالمزاده: کامپوزیت، رنگ، انیمیت،ریل
 هومن راد:موسيقي
 سجاد صبور:جلوههای ویژه بصری

خالصهی داستان

.کالف روایتــی از بیخانمانشــدگان جنــگ اســت
زندگــی و تــاش بــرای زنــده مانــدن در مرزهــای
.جغرافیایی

Synopsis
Tangle is a war story narrating the separation of people from their homeland
due to war and the subsequent crisis.

 متولد جمهوری چک/ نوئمی والنتینی
)2015(مادرکالغ،)2014( ردپا:گزیدهیفیلمشناسی
 متولد جمهوری چک/ وجچ دوکال
)2018(  مسیرهای گرگ:فیلمشناسی

WOLF PATHS
مسیرهایگرگ

Czech Republic, 2018, 10 Minutes

Directors: Noemi Valentíny, Vojtěch Dočkal

Screenwriters: Noemi Valentíny, Vojtěch Dočkal
Producer: Zuzana Dědochová

Animation: Filip Diviak, Noemi Valentíny

 دقیقه10 ،2018 ،جمهوری چک
 وجچ دوکال، نوئمی والنتینی:کارگردانان
 وجچ دوکال، نوئمی والنتینی:فیلمنامهنویسان
 زوزانا ددونکاوا:تهیهکننده
 نوئمی والنتینی، فیلیپ دیویاک:پویانمایی

NoemiValentíny /BorninCzechRepublic
Selected Filmography:Tracks (2014), Raven Mother (2015)
Vojtěch Dočkal /Born in Czech Republic
Filmography: Wolf Paths (2018)

خالصهی داستان

.قهرمــان جـوان فیلــم از بیمــاری آســم رنــج میبــرد
اتفاقی دســتگاه
ِ زندگــی او بــا مــادرش پــس از افتــادن
 پســربچه. تغییــر میکند،کمــک تنفــس او از پنجــره
بــه اجبــار از خانــه خــارج شــده و بــا یــک گــرگ
.وحشــی روبــهرو میشــود

Synopsis
The Young Hero of The Film wolf Paths
suffers from asthma. His life with his mum
changes in a day his inhaler falls off the
window. The boy is forced to leave his
home and he meets a wild wolf.

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای کوتاه پویانمایی
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مانوئال والدیک – ماستروکو
 ،1962کروواسی
فیلمشناسی :حلزون نقاش ()2018
Manuela Vladić-Maštruko
1962, Croatia
)Filmography: Snail the Painter (2018

خالصهی داستان

حلــزون نقــاش ،داســتان ج ـذاب و ســادهای در مــورد
رنگهاســت .پیتــر حلــزون ،مســحور رنگینکمــان
میشــود و آرزو میکنــد کــه همــهی رنگهــا
همراهــش باشــند .رنگینکمــان خانــه کوچــک پیتــر
را پــر از رنــگ میکنــد.

SNAIL THE PAINTER
حلزون نقاش

Synopsis

Snail the Painter is an interesting
and simple story about colors.
Snail Peter is especially enchanted
with the Rainbow and he wishes
for all the colors to be with him,
all the time. The Rainbow fills the
little snail house with its colors.

کروواسی 7:38 ،2018 ،دقیقه

کارگردان :مانوئال والدیک ـ ماستروکو
فیلمنامهنویس :مانوئال والدیک ـ ماستروکو
تهیهکننده :وینکو ب ِرسان
شرکت تولیدکننده :زاگرب فیلم

Croatia, 2018, 7:38 Minutes

Director: Manuela Vladić-Maštruko

Screenwriter: Manuela Vladić-Maštruko
Producer: Vinko Brešan

Production Company: Zagreb film

میالد شاهجانی
 ،1365قم
فیلمشناســی :کارگردانــی شــاه گفــت نــزن،
عکاســی آغــاز شــد

Milad Shahjani
1986, Qom
Filmography:The King told do not hit,
Photography Began

خالصهی داستان

مــردی بــرای خندیــدن لــب نــدارد .به همیــن خاطر
وارد ســفری میشــود و از بعضــی شــخصیتها
میخواهــد تــا بــرای خندیــدن ،لبشــان را بــه او
قــرض بدهنــد.
Synopsis
A man who doesn’t have lips for laughing. So, he starts a travel and asks other characters to lend him their lips for
laughter.

STORY OF A MAN WITHOUT LIPS
قصهی مردی که لب نداشت
ایران 15 ،1397،دقیقه
کارگردان و فیلمنامهنویس  :میالد شاهجانی
تهیهکننده :میالد شاهجانی
تدوینگر :حسین بشارتی
صدا :حسین مافی ،محمدحسین بشارتی
طراح فضا و شخصیت :میالد شاهجانی
طراح پویانمایی :میالد شاهجانی ،رضا الهیاری
موسيقي :گروه موسیقی بمرانی
روایتگر :فاطمه معتمدآریا

Iran, 2018, 15 Minutes
Director & Producer Milad Shahjani
Screenwriter: Milad Shahjani
Editor: Hoseein Besharati
Sound: Hossein Mafi, MohammadHoseeinBesharati
Character and Space Design: Milad Shahjani
Animation Designer: MiladShahjani,RezaAllahyari
Music: Bomrani Music Band
Narrator: Fatemeh Motamed Arya

32nd International Film Festival for Childern and Youth

Short Animated Films

گوستاو لیندستورم
متولد سوئد
،)2018(  میهمانــی تمــام ســتارگان:فیلمشناســی
)2019( صیــادان باتــور

Gustaf Lindström
Born in Sweden

PLANKTON
پالنکتون
United Kingdom, 2018, 5 Minutes

ers (2019)

Synopsis

Animation: Gustaf Lindström, Marion Strunch

food chain.

مایکل اشتون

 ماریون استرانچ، گوستاو لیندستورم:پویانمایی

خالصهی داستان

یــک مکالمــهی معمولــی میــان چنــد میکــرو
اورگانیســم دریایــی چشــماندازی تــازه از آرزوهــا و
افــکار موجــودات زنــده را در آخریــن ردهی زنجیــرهی
غذایــی در اختیــار مــا قــرار میدهــد

 دقیقه5 ،2018 ،انگلستان
 گوستاو لیندستورم:کارگردان
Screenwriter: Gustaf Lindström
 گوستاو لیندستورم:فیلمنامهنویس
Producers: Gustaf Lindström, Alex Plapinger,
، الکس پالپینگر، گوستاو لیندستورم:تهیهکنندگان
Director: Gustaf Lindström

Michael Ashton
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Filmography: All Star Party (2018), Drift-

As different aquatic micro-organisms
engage in casual conversations, we get

a glimpse of the ideas and aspirations
that float around at the bottom of the

بهرام عظیمی
 تهران،1345
، ســفر نزدیــک اســت:فیلمشناســی
 بابــا، ماســوله،1500 تهــران

THE SIXTH STRING
سیم ششم

Iran, 2018, 14:24 Minutes
Director: Bahram Azimi
Screenwriter: Mahnaz Adeli
Producer: Bahram Azimi,
(Documentary & Experimental Film Center)
Editor: Ehsan Azimi
Sound: Kaveh Abedin, Ehsan Azimi
Animator: Leila Shaabani Nejad
Composite & Effect: Yashar Jaafarkhanpour
Story-Board: Bahram Azimi
Character Design: Bahram Azimi, Sepehr Farahzadi, Mahnaz Adeli
Sound Recording: Kaveh Abedin, Mazair Baba
Bashi (Saba Studio)
Music: Fardin khalaatbari, Ali Ghamsari

 دقیقه14:24 ،1397 ،ایران
 بهرام عظیمی:کارگردان
 مهناز عادلی:فیلمنامهنویس
 بهرام عظیمی:تهیهکننده
)(مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
 احسان عظیمی:تدوینگر
 احسان عظیمی، کاوه عابدین:صدا
 لیال شعبانینژاد:انیماتور
 یاشار جعفرخانپور:کامپوزیت و افکت
 بهرام عظیمی:استوریبورد
، سپهر فرحزادی، بهرام عظیمی:طراحی شخصیت
مهنازعادلی
 مازیار باباباشی، کاوه عابدین:ضبط صدا
)(استودیو صبا
 علی قمصری، فردین خلعتبری:موسيقي

Bahram Azimi
1966, Tehran
Filmography: Soon the Trip Will be,
Tehran 1500, Masule, Papa

خالصهی داستان

 ســال پیــش یــک نوازنــده میخواهــد90
موســیقی جدیــدش را بــر اســاس سیســتم
.اتومبیلــی کــه وارد ایــران شــده بســازد

Synopsis
A musician wants to compose his new
music based on the system of a car
newly arrived in Iran, 90 years ago.

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای کوتاه پویانمایی
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سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای کوتاه پویانمایی
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گالن فوت
متولد آمریکا

فیلمشناســی :ســیتا آهنــگ بلــوز میخوانــد
( ،)2008مــرد آهنــی :ا ِکســتریمس ( ،)2010مــن
کالهــم رو میخواهــم ()2013
Galen Fott
Born in USA
Filmography: Sita Sings the Blues (2008),
Iron Man: Extremis (2010), I Want My Hat
)Back(2013

خالصهی داستان

وقتــی شــاخهای جوانــه میزنــد دو ســنجاقک بــا
تعجــب بــه آن خیــره میشــوند .هنگامیکــه گیــاه
قــد میکشــد ســروکلهی حشــرات پیــدا میشــود.

Synopsis
As a tiny shoot unfurls, two damselflies
peer at it in wonder. When the plant grows
taller and sprouts leaves, some young
beetles arrive to gander.

?DU IZ TAK
دو ایز تاک؟
آمریکا 11 ،2018 ،دقیقه
کارگردان :گالن فوت
فیلمنامهنویس :کارسون اِلیس
تهیهکنندگان :ملیسا االردم ،پال گاگنه
پویانمایی :گالن فوت
شرکت تولیدکننده :وستون وودز استودیو ،بیگفات استودید
صداپیشگان :الی دوآمیکو ،سباستین دو آمیکو،

برتون فوت ،گالن فوت

USA, 2018, 11 Minutes

Director: Galen Fott

Screenwriter: Carson Ellis

Producers: Melissa Ellardm, Paul Gagne
Animation: Galen Fott

Production Company: BigfottStudios,WestonWoodsStudios

Voice Actors: Eli D’Amico, Sebastian D’Amico,

Burton Fott, Galen Fott

کاترینا کارهانکووا
 ،1988جمهوری چک

گزیــدهی فیلمشناســی :ماجراهــای بــزرگ
ُدورا و ُرزا ( ،)2015شــکارگاه بلوبــری ()2017

Kateřina Karhánková
1988, Czech Republic
Selected Filmography: The Great Adventures of Rosa and Dora (2015), Blue)berry Hunt (2017

خالصهی داستان

پشــمالو بــه همــراه گروهــی از دوســتانش در اطراف
جنــگل زندگــی میکنــد .تــرس آنهــا اجــازه
نمیدهــد کــه آنجــا را تــرک کننــد و در نقــاط
دیگــر بــه دنبــال غـذا بگردنــد.

Synopsis
Furry, together with a group of friends,
live in the burrows. The animals’ fear
of the wood does not allow them to
leave the glade and head off to look for
food somewhere else.

FRUITS OF CLOUDS
میوههایابرها

جمهوری چک 10 ،2017 ،دقیقه
کارگردان :کاترینا کارهانکووا
فیلمنامهنویس :کاترینا کارهانکووا
تهیهکنندگان :تومش میشالک ،داگمار سدالکووا

Czech Republic, 2017, 10 Minutes
Director: Kateřina Karhánková

Screenwriter: Kateřina Karhánková

Producers: Tomáš Michálek, Dagmar Sedláčková

32nd International Film Festival for Childern and Youth
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سرگئی ریابوف
 روسیه،1977
)2007(  ماهی ریز،)2000(  تنها در خانه:فیلمشناسی

6:01
6:01
Russia, 2018, 3 Minutes

Director: Sergei Ryabov

Screenwriter: Sergei Ryabov

54

Producer: Sergei Ryabov

Animation: Sergei Ryabov

 دقیقه3 ،2018 ،روسیه
 سرگئی ریابوف:کارگردان
 سرگئی ریابوف:فیلمنامهنویس
 سرگئی ریابوف:تهیهکننده
 سرگئی ریابوف:پویانمایی

Sergei Ryabov
1977, Russia
Filmography: Home Alone (2000),
The Tiny Fish (2007)

خالصهی داستان

دختــر و گربـهی جدانشــدنی از هــم مشــغول بــازی
. گربــه مرتــب میبــازد.تختهنــرد هســتند
Synopsis
Inseparable girl and cat are playing
checkers. The cat loses over and over…

فیلیپ دیویاک و زوزانا کاپووا
متولد جمهوری چک
)2017(  بیدرنگ:فیلمشناسی
Filip Diviak & Zuzana Čupová
Born in Czech Republic
Filmography: Awaker (2017)

CLOUDY
ابری

Czech Republic, 2018, 5 Minutes

Directors: Filip Diviak, Zuzana Čupová

Screenwriters: Filip Diviak, Zuzana Čupová
Producer: Filip Diviak

Animation: Filip Diviak

 دقیقه5 ،2018 ،جمهوری چک

 زوزانا کاپووا، فیلیپ دیویاک:کارگردانان
 زوزانا کاپووا، فیلیپ دیویاک:فیلمنامهنویسان
 فیلیپ دیویاک:تهیهکننده
 فیلیپ دیویاک:پویانمایی

خالصهی داستان

آقــای گنــوم در باغــش در حــال گرفتــن حمــام
 ناگهــان تکهابــر کوچکــی خورشــید،آفتــاب اســت
 آقــای گنــوم عصبانــی میشــود امــا.را میپوشــاند
خوشــبختانه او دقیقــ ًا میدانــد چطــوری بــا ایــن
.نــوع ابرهــا برخــورد کنــد

Synopsis
Mr. Gnome is sunbathing inhis garden
when suddenly little cloud hides the
sun. Mr. Gnome is pretty annoyed but
fortunately,  he knows precisely what
to do with such clouds. 

International Competition

مسابقه سینمای بینالملل

Short Animated Films

فیلمهای کوتاه پویانمایی
6:01 6:01

CLOUDY ابری

DU IZ TAK? دو ایز تاک؟

FRUITS OF CLOUDS میوههای ابرها

HOMIES: KINKAKU-JI  بچه محلها:کینکاکو جیآی
THE KITE بادبادک

NIGHT WALKS پیادهرویهای شبانه

د
PIGTAIL & MR. SLEEPLESSNESS م اسبی و آقای بیخوابی
PLANKTON پالنکتون

THE SIXTH STRIN سیم ششم

SNAIL THE PAINTER حلزون نقاش

THE STORY OF THE LIPLESS MAN قصهی مردی که لب نداشت
TANGLE کالف

WOLF PATHS مسیرهای گرگ

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای بلند پویانمایی
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VALLEY OF THE LANTERNS

درهی فانوسها
کیلب هیستاد
متولد کانادا

فیلمشناســی :کریســمس جادوگــر ( 2010ـ
کارگردانــی مشــترک) ،داســتانهای کالغ ســیاه
( ،)2014بازگشــت پادشــاه برفــی ()2015
Caleb Hystad
Born in Canada
Filmography: The Wizard’s Christmas
(2010- Co-director), Raven Tales:
The Movie (2014), Return of the
)Snow King (2015

خالصهی داستان

کانادا 97 ،2018 ،دقیقه

کارگردان :کیلب هیستاد
فیلمنامهنویس :کیلب هیستاد
تهیهکننده :کالین کرون
مدیر تصویربرداری :چد وینات
پویانمایی :رایان ابو ،سانی بنیپال ،تامی چنگ،
بری کارنوسکی ،آلن لکور ،کارل نکوزی رایکرت،
مارک وانگ
تدوینگر :کیلب هیستاد
موسیقی :مارک جانکر
شرکت تولیدکننده :نیو ماشین استودیوز
صداپیشگان :سامانتا فریس ،توماس هداوی ـ
گراهام ،ایان هانلین ،جاناتان الو

مادربزرگی باید بین گذشتهی خود و آیندهی خانوادهاش دست به انتخاب بزند.

Canada, 2018, 97 Minutes
Director: Caleb Hystad

Screenwriter: Caleb Hystad
Producer: Colin Curwen

Cameraman: Chad Veinot

Animation: Ryan Abueg, Sunny Banipal, Tommy

Cheng, Barry Karnowski, Allen LeCorre, Karl
Nekosei Reichert, Mark Wong
Editor: Caleb Hystad
Music: Marc Junker

Production Company: New Machine Studios

Voice Actors: Samantha Ferris, Thomas Hadd-

away-Graham, Ian Hanlin, Jonathan Love

Synopsis
A grandmother must choose between her own past and her
family’s future.
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TALL TALES FROM THE MAGICAL
GARDEN OF ANTOON KRINGS

داستانهای باغ جادویی آنتون کرینگز

آرنود بورون
متولد فرانسه
آنتون کرینگز
 فرانسه،1962

 داســتانهای بــاغ جادویــی:فیلمشناســی
)2017( آنتــون کرینگــز
Arnaud Bouron
Born in France
Filmography: Sheep and Wolves: Pig
Deal (2019)
Antoon Krings
1962, France
Filmography: Tall Tales from the Magical
Garden of Antoon Krings (2017)

France, Luxembourg, 2017, 88 Minutes
Directors: Arnaud Bouron, Antoon Krings

Screenwriters:AntoonKrings,ArnaudDelalande,

Christel Gonnard

Producers : Pierre Reyssat, Emmanuel Jacomet
Animation : Frédéric Boulin
Editor: Nazim Meslem

Sound: Pierre Vedovato
Music: Bruno Coulais

Production Company: Onyx Films

Synopsis
The beloved reigning queen bee Marguerite is kidnapped on the
orders of her jealous and treacherous cousin Wendy, who sets up a
trap to frame Apollo- a kind-hearted traveling performer and ingenious cricket- for the crime.

 دقیقه88 ،2017 ، لوکزامبورگ،فرانسه

 آنتون کرینگز، آرنود بورون:کارگردانان
، آرنود داللوند، آنتون کرینگز:فیلمنامهنویسان
کریستل گونارد
 امانوئل ژاکومت، پیر ریسات:تهیهکنندگان
 فردیک بولن:پویانمایی
 ناظیم مثلم:تدوینگر
 پیر ودوواتو:صدا
 برونو کولس:موسیقی
 اونیکس فیلمز:شرکت تولیدکننده

خالصهی داستان

تداشــتنی زنبورهــا بــه دســتور دخترعمــوی حســود خــود ونــدی دزدیــده
 ملک ـهی دوس
 ونــدی میخواهــد تــا تمــام تقصیرهــا را بــر گــردن حشــرهی خوشقلــب و.میشــود
.باهــوش بــه نــام آپولــو بیانـدازد

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای بلند پویانمایی
160
وانگ شی
متولد چین

فیلمشناسی :خرس معرکه ( )2019
Wang Qi
Born in china
)Filmography: Super Bear (2019

SUPER BEAR
خرس معرکه

آمریکا ،چین 87 ،۲۰۱۹ ،دقیقه
کارگردان :وانگ شی
فیلمنامهنویسان :دینگ وی ،یانگ بو ،وانگ شی
تهیهکنندگان :سانگ زیانگ وی ،گوو جیان،

یوان زیاوبو ،لیانگ کایشیانگ ،ژانگ تیانچای،
دیوید ال سوئارز
مدیر تصویربرداری :یانگ بو
تدوینگران :لیو چنگوانگ ،شی یانگ
موسیقی :هویان وانگ

خالصهی داستان

خــرس پــدر بــه همــراه پســرش «شــیها» در حیاتوحــش زندگــی میکنــد؛
امــا هنگامیکــه یــک انســان خالفــکار بچهخــرس را مــیدزدد و در بــازار ســیاه
میفروشــد ،خــرس پــدر خطــر میکنــد و بــرای یافتنــش بــه شــهر مــیرود.

USA, CHINA, 2019, 87 Minutes
Director: Wang Qi

Screenwriters: Ding Wei, Yang Bo, and Wang Qi

Producers: Song Xianwei, Guo Jian, Yuan Xia-

obo, Liang Zhixiang, Zhang Tiancai and David
L Suarez

Cameraman: Yang Bo

Editors: Liu Chenguang, Shi Yang
Music: Haoyuan Wang

Synopsis
Father bear lives in the wilderness with his son Xi Ha, but when
the young cub is captured by a human criminal and sold in the
black market. Father Bear ventures into the big city to search
for him.
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SHEEP AND WOLVES: PIG DEAL
گوسفند و گرگها
والدیمیر نیکالیف
 روسیه،1982
)2019(  گوسفند و گرگها:فیلمشناسی
Vladimir Nikolaev
1982, Russia
Filmography: Sheep and Wolves: Pig
Deal (2019)

Russia, 2019, 85 Minutes

Director: Vladimir Nikolaev

Screenwriters: Robert Lence, Vladimir Nikolaev,

Anton Timofeev, Aleksey Tsitsilin

Producers: Yuriy Moskvin, Sergey Selyanov, V.

Nikolaev

Animation: Diego Mariño Figueroa, Alex Watson
Music: Benjamin Zecker

Production Companies: Wizart Animation, CTB

Film Company

Synopsis
The united town of sheep and wolves lives a peaceful and quiet
life until two unexpected guests turn up - a polar fox and a tiny
ewe. They bring serious challenges to the town with themselves.
Only teamwork can solve and deal with serious challenges- as
there is strength in unity.

 دقیقه85 ،2019 ،روسیه

 والدیمیر نیکالیف:کارگردان
، والدیمیر نیکالیف، رابرت لنس:فیلمنامهنویسان
 الکسی زیتزیلین،آنتون تیموفیو
، سرگی سلیانوو، یوری مسکوین:تهیهکنندگان
والدیمیر نیکالیف
 الکس واتسون، دیه گو مارینو فیگروآ:پویانمایی
 بنجامین زکر:موسیقی
 سیتیبی، ویزارت انیمیشن:شرکت تولیدکننده
فیلم کمپانی

خالصهی داستان

 تــا اینکــه،در شــهر متحــد گرگهــا و گوســفندان در صلــح و آرامــش زندگــی میکننــد
 آنهــا.دو مهمــان ناخوانــده وارد میشــوند ـ یــک روبــاه قطبــی و یــک گوســفند ریزنقــش
چالشهــای جــدی را بــا خــود بــه هم ـراه میآورنــد کــه فقــط کار گروهــی میتوانــد
.چارهســاز باشــد چراکــه قــدرت در اتحــاد اســت

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای بلند پویانمایی
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LOTTE AND THE LOST DRAGONS
لوته و اژدهایان گمشده
هایکی ارنیتز  ،1953 /استونی
یاننو پولدما  ،1950 /استونی
فیلمشناســی :لوتــه از گجتویــل (،)2006
نورهایــی در تاریکــی (هایکــی ارنیتــز،)2007-
مرثی ـهی پاییــز (یاننــو پولدمــا ، )2007-لوتــه و راز
ســنگ مــاه ()2011
Heiki Ernits / 1953, Estonia
Janno Põldma / 1950, Estonia
Filmography: Lotte from Gadgetville
(2006), Lights in The Night (2007 – Heiki Ernits), Autumn Elegy (2007- Janno Põldma),
)LotteandTheMoonstoneSecret(2011

خالصهی داستان

لتونی ،استونی 78 ،2019 ،دقیقه
کارگردان :هایکی ارنیتز ،یاننو پولدما
فیلمنامهنویسان :آندریس آکمنتیس ،هایکی

ارنیتز ،آندروس کیویرا ،یاننو پولدما
تهیهکنندگان :ویلنیس کالنایلیس ،کالو تام
پویانمایی :اوله متسور ،تارمو وارمتس ،تیگا زیله
ماریو اله ،یوالنتا بیکله ،الکساندرس سهوسو
تدوینگر :یاننو پولدما
صدا :آندریس بارونز ،هورت کوس
موسیقی :سون گرنبرگ ،رنارس کوپرس
جلوههای ویژه :هایکی ارنیتز
شرکت تولیدکننده :استی یونیس فیلم ،ریا فیلمز

لوتــه و خواهــر کوچکــش روســی تصمیــم میگیرنــد تــا چنــد اژدهــا پیـدا کننــد کــه از
دهانشــان آتــش بیــرون میآیــد .پــس از چندیــن ماجـرا لوتــه و روســی راه خود را به ســوی
آنهــا پیـدا میکننــد .در ایــن مســیر اتفاقــات غافلگیرکننــدهای در انتظارشــان اســت.

Latvia, Estonia, 2019, 78 Minutes

Director: Heiki Ernits, Janno Põldma

Screenwriters: Andris Akmentins, Heiki Ernits,

Andrus Kivirähk, Janno Põldma

Producers: Vilnis Kalnaellis, Kalev Tamm

Animation:Ülle Metsur,TarmoVaarmets,TaigaZīle,

Marje Ale, Jolanta Bīgele , Aleksandrs Šehovcevs
Editor: J. Põldma

Sound: Andris Barons, Horret Kuus

Music: Sven Grünberg, Renars Kaupers
Visual Effects: Heiki Ernits

Production Companies: Eesti Joonisfilm, Rija FIlms

Synopsis
Lotte and her little sister Roosi decide to go find the fire-breathing dragons. After several adventures, Lotte and Roosi find
their way to the dragons. Surprises await them there.

Feature Animated Films

32nd International Film Festival for Childern and Youth

44

JACOB, MIMMI AND
THE TALKING DOGS
 میمی و سگهای سخنگو،جیکوب
ادموندز یانسونز
 لتونی،1972
 میمــی و ســگهای، جیکــوب:فیلمشناســی
)2019( سخنگو
Edmunds Jansons
1972, Latvia
Filmography: Jacob, Mimmi and the
Talking Dogs (2019)

Latvia, Poland, 2019, 70 Minutes
Director: Edmunds Jansons

Screenwriters: Liga Gaisa, Edmunds Jansons
Producer: Sabine Andersone
Animation: Mārtiņš Dūmiņš

Editors: Edmunds Jansons, Michał Poddębniak
Sound: Ģirts Bišs

Music: Krzysztof A. Janczak

Production Company: Atom Art

Synopsis
Jacob and Mimmi decide to stop the development of the local
park which is being transformed into skyscrapers by a greedy
man. It turns out that they can only do it with the help of a pack of
local dogs that... can talk!

 دقیقه70 ،2019 ، لهستان،لتونی
 ادموندز یانسونز:کارگردان
 ادموندز یانسونز، لیگا گایسا:فیلمنامهنویسان
 سابینه آندرسون:تهیهکننده
 مارتینش دومینش:پویانمایی
 میشل پودبنیاک، ادموندز یانسونز:تدوینگران
 گیرت بیسش:صدا
 یانزاک. کریتسوف آ:موسیقی
 اتم آرت:شرکت تولیدکننده

خالصهی داستان

جیکــوب و میمــی تصمیــم دارنــد پــروژهی مــرد حریــص را کــه میخواهــد پــارک
 متوقــف ســازند؛ امــا بــه نظــر میرســد ایــن،محلــی را بــه آســمانخراش تبدیــل کنــد
.مأموریــت فقــط بــا کمــک سـگهای ســخنگو امکانپذیــر اســت

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای بلند پویانمایی
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HERE COMES THE GRUMP
غرغرو وارد میشود
آندرس کوتوریه
 ،1977مکزیک
فیلمشناســی :مأمــور مخفــی دو صفــر پــی دو
( ،)2009برتریــن گربــه آغــاز میکنــد ()2015
Andrés Couturier
1977, Mexico
Filmography: El Agente 00-P2 (2009),
)Top Cat Begins (2015

خالصهی داستان

UK, Mexico, USA, 2018, 97 Minutes

انگلستان ،مکزیک ،آمریکا ۹۷ ،۲۰۱۸ ،دقیقه
کارگردان :آندرس کوتوریه
فیلمنامهنویسان :جیم هکت ،آلیشا نیونز پورتو
Screenwriters: Jim Hecht, Alicia Núñez Puerto
تهیهکنندگان :گرگوری گاوانسکی ،بیل شولتز
Producers: Gregory Gavanski, Bill Schultz
پویانمایی :دیپک بارنوال ،آیدرین فونتز ،مندلکار Animation: Deepak Barnwal, Adrian Fuentes,
Director: Andrés Couturier

ساگر ،کومار وپن
آندراده
تلز
مارتین
جی.
تدوینگر:
Editor: J. Martín Téllez Andrade
بیس
صدا :گرتز
Sound: Ģirts Bišs
موسیقی :جیمز سیمور برت
Music: James Seymour Brett
ویکهام،
کیت
کالینز،
لیلی
صداپیشگان :توبی کبل،
Voice Actors: Toby Kebbell, Lily Collins, Keith
دیوید هولت
Wickham, David Holt

قلمــرو بالونهــا ،پلیسهــای منــگ و جادوگرهــای خوشــحال ،چیزهایی هســتند کــه تری
(پســر قهرمــان داســتان) از قصههــای عجیــب و غریــب مادربزرگــش بهخاطــر مـیآورد ،با
ی اســت و قطع ًا مســرتبخش نیســت.
ایــن تفــاوت کــه اینبــار همــه چیــز واقعـ 

Mandlekar Sagar, Kumar Vipin

Synopsis
Balloon kingdoms, dopey police dragons and happy wizards
are exactly how Terry remembered his Grandmother’s
whacky fairy tales. Except they are real and it’s definitely not
’as ‘cheerful.
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FUNNY LITTLE CARS

“ADVENTURES IN THE LITTLE OAZA”

ماشینهای بامزهی کوچک

درگوسالو اولیچ دگ
)2014(  ماشینهای بامزهی کوچک:فیلمشناسی

خار
ج از
م
س
ابقه
OF ON
I
UT

Dragoslav Ulic Dag
Filmography: Funny Little Cars (2014)
Croatia, 2014, 74 Minutes

Director: Dragoslav Ulic Dag

Screenwriter: Miloje Radakovic
Producer: Orsat Zovko

Cameraman: Dragoslav Ulic Dag
Editor: Vladimir Milinkovic
Music: Tonski Vilenjak

Production Company: Frame 2 Frame

Synopsis
Doom Valley is being destroyed by criminals and environmentally
unsound businesses, and it’s up to the few residents left in town
to stay and fight back.

C

O TIT
PE
OM

 دقیقه۷۴ ،2014،کرواسی
 درگوسالو اولیچ دگ:کارگردان
 میلوئه راداکوییچ:فیلمنامهنویس
 اورست زووکو:تهیهکننده
 درگوسالو اولیک دگ:مدیرتصویربرداری
 والدیمیر میلینکوویچ:تدوینگر
 تونسکی وایلنیک:موسیقی
 فریم2  فریم:شرکت تولیدکننده

خالصهی داستان

درهی دووم در حــال نابودشــدن توســط تبهــکاران و نهادهــای آســیب زننــده بــه
 نجاتــش بــه بازمانــدگان انــدک آنجــا بســتگی دارد کــه،محیــط زیســت اســت
.بماننــد و بجنگنــد

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای بلند پویانمایی
168
لئو لی
متولد چین

فیلمشناسی :بزرگترین قهرمان کوچک
( ،)۲۰۱۳اکسل  :۲ماجراجوییهای بچههای
فضایی ()۲۰۱۷

FINDING CALLARO
در جستو جوی کاالرو

Leo Lee
Born in China
Filmography: The Biggest Little Hero
(2013), Axel 2: Adventures of the Space)kids (2017

آمریکا ،چین ۸۰ ،۲۰۱۹ ،دقیقه
کارگردان :لئو لی
فیلمنامهنویسان :لئو لی ،چری چه ،ما هوا
تهیهکننده :لیویا وانگ
مدیر تصویربرداری :لئو لی
تدوینگر :ادی شن
موسیقی :کانگ باهوا
شرکت تولیدکننده :ژجانگ ورستایل مدیا

خالصهی داستان

ســیارهی کپلــر کــه زمانــی زیبــا و باشــکوه بــود حاال بــه دلیــل انقــراض گیاه ارزشــمند
کارالــو بــه دلیــل سوءاســتفادهی زمینیهــا خشــک شــده و رو بــه مــرگ اســت ،چراکــه
کارالــو معــروف بــه پرانــرژی بــودن اســت.

USA, China, 2019, 80 Minutes
Director: Leo Lee

Screenwriters: Leo Lee,Cherry Che,Ma Hua
Producer: Livia Wang
Cameraman: Leo Lee
Editor: Eddy Shen

Music: Kang Baohua
Production Company: Zhejiang Versatile Media

Synopsis
The once beautiful and lush Planet Kepler is now dry and near death
after its precocious Callaro plant was exploited to extinction by
Earthers since Callaro plant is known for super energy.
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32nd International Film Festival for Childern and Youth

40

BENJAMIN
بنیامین
محسن عنایتینوشآبادی
 کاشان،1368
 انیمیشن مهزیار:فیلمشناسی
Mohsen Enayati Noosh Abadi
1989, Kashan
Filmography: Mahzyar Animation

Iran, 2018, 89 Minutes
Director: Mohsen Enayati Noosh Abadi
Screenwriter: Mohsen Enayati Noosh Abadi
Producer: Mostafa Mazreati Hassan Abadi
Cameraman: Alireza Zare
Editor: Mohsen Enayati Noosh Abadi
Sound: Sina Zand
Sound Dubbing: Farshid Jalili Nejad
Head of Composite: Javad Rezaee
Character & Background Designer:Hamed Farhadi
Head of Motion: Alireza Zare
Music:Behzad Abdi
VFX (CGI): Abolfazl Mazrati
Dubbing Supervisor: Amir zand
Voices: Changiz Jalilvand, Naser Tahmasb,
Akbar Manani, saeed Mozafari, Maryam Shirzad

Synopsis
To save the life of his mother; Benjamin has to take a dangerous
journey. During this effort he faces incidents which turns his attitude towards his route of life.

 دقیقه89 ،1397 ،ایران

 محسن عنایتینوشآبادی:کارگردان
 محسن عنایتینوشآبادی:فیلمنامهنویس
 مصطفی مزرعتی حسنآبادی:تهیهکننده
 علیرضا زارع:تصویربردار
 محسن عنایتی نوشآبادی:تدوینگر
 سینا زند:صدابردار
 فرشید جلیلینژاد:صداگذار
 جواد رضایی:سرپرست کامپوزیت
 حامد فرهادی:طراح پسزمینه و شخصیت
 علیرضا زارع:سرپرست متحرکسازی
 بهزاد عبدی:موسیقی
 ابوالفضل مزرعتی:جلوههای ویژهی بصری
 امیر زند:مدیر دوبالژ
، ناصر طهماسب، چنگیز جلیلوند:صداپیشگان
 مریم شیرزاد، سعید مظفری،اکبر منانی

خالصهی داستان

 در ایــن.بنیامیــن بــرای آزادی جــان مــادرش مجبــور بــه ســفری خطرنــاک میشــود
ســفر بــا حوادثــی روب ـهرو میشــود کــه دیدگاهــش را نســبت بــه زندگــی عــوض
.میکنــد

International Competition

مسابقه سینمای بینالملل

Feature Animated Films

فیلمهای بلند پویانمایی
BENJAMIN بنیامین

FINDING CALLARO در جستو جوی کاالرو

FUNNY LITTLE CARS “ADVENTURES IN THE LITTLE OAZA” ماشینهای بامزهی کوچک
(OUT OF COMPETITION) )(خارج از مسابقه
HERE COMES THE GRUMP غرغرو وارد میشود

JACOB, MIMMI AND THE TALKING DOGS  میمی و سگهای سخنگو،جیکوب
LOTTE AND THE LOST DRAGONS لوته و اژدهایانی گمشده

LOUIS AND LUCA - MISSION TO THE MOON لوئیز و لوکا ـ مأموریت به ماه
PAT & MAT IN ACTION AGAIN ماجراهای پت و مت

SHEEP AND WOLVES: PIG DEAL گوسفند و گرگها
SUPER BEAR خرس معرکه

TALL TALES FROM THE MAGICAL GARDEN OF ANTOON KRINGS داستانهای باغ جادویی آنتون کرینگز
VALLEY OF THE LANTERNS درهی فانوسها

WIRELESS

بيسيم
سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای کوتاه داستانی

محمدحسین امانی
 ،1367تهران

فیلمشناسی :حضرت مهندس ،شیرینی ،گیت
Mohammad Hossein Amani
1988, Tehran
Filmography: His Mr. Engineer, Sweets,
Gate

خالصهی داستان

آرزوی یــک کــودک پــس از اتفاقــی خطرناک محقق
میشــود.
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Synopsis
A child’s wish comes true after a dangerous accident.

ایران 4 ،1397 ،دقیقه
کارگردان :محمدحسین امانی
فیلمنامهنویس :محسن ملکی
تهیهکننده :حسین دارابی

(محصول ناجی هنر ـ باشگاه فیلم سوره)
تصویربردار :علی آقایی
تدوینگر :علی گورانی
صدابردار :امین جعفری
صداگذار :رامین ابوالصدق
طراح صحنه و لباس :علیرضا باقربیگی
چهرهپرداز :علیرضا باقربیگی
بازیگران :هاشم بافقی ،رادمهر رزمجوی

Iran, 2018, 4 Minutes

Director: Mohammad Hossein Amani
Screenwriter: Mohsen Maleki
Producer: Hossein Darabi

)(Naji Honar Institute & Sooreh Film Club
Cameraman: Ali Aghayi
Editor: Ali Gurani

Sound: Amin Jafari

Sound Dubbing: Ramin Abolsedgh

Scene & Costume Design: Alireza Bagherbeigi
Make-up: Alireza Bagherbeigi

Cast: Hashem Bafghi, Radmehr Razmjuy

!YOU’RE HERE
اینجا هستی!

میخایل پلیسکو
 ،1983قزاقستان
فیلمشناسی :اینجا هستی! ()2018
Mikhail Plisko
1983, Kazakhstan
)Filmography: You’re Here! (2018

خالصهی داستان

الکســاندر دامپزشــک موفقــی اســت .یکشــنبهها،
روپــوش آزمایشــگاهش را میپوشــد و بــه پــدری
حمایتگــر و دوستداشــتنی تبدیــل میشــود.

Synopsis
Alexander is a successful veterinarian.
On Sundays, he dons his lab coat and
becomes a caring and loving father.

روسیه 14 ،2018 ،دقیقه

کارگردان :میخایل پلیسکو
فیلمنامهنویس :میخایل پلیسکو ،الگا ژیرونکینا
تهیهکننده :میخایل پلیسکو
تدوینگر :آنتون سیمنوو
طراح لباس :آیرینا باکونوویچ
طراح تولید :آیرینا باکونوویچ
صدا :آنتون سیمنوو ،سرگئی رسینچنکو
موسیقی :فردی گوتلیب ،ژوان کرامفولز
چهرهپرداز :داریا سکورتزووا
بازیگران :الکساندر باگرایانتزو ،ماشا کوزوکانتزوا،
سونیا مازینا ،اسنیا اگورووا

Russia, 2018, 14 Minutes

Director: Mikhail Plisko

Screenwriters: Mikhail Plisko, Olga Zhironkina
Producer: Mikhail Plisko
Editor: Anton Semenov

Costume Design: Irina Bakunovich

Production Design: Irina Bakunovich

Sound: Anton Semenov, Sergey Reznichenko
Music: Freddy Gottlieb, Johann Krumpholz
Make-up: Darya Skvortzova

Cast: Alexander Bagryantzev, Masha Kozhukhantze-

va,SonyaMazina,EseniaEgorova

RONALDO

Short Live Action Films
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رونالدو

رسپ بزگز
 ترکیه،1991

Turkey, 2018, 13 Minutes

Director: Recep Bozgoz

Screenwriter: Recep Bozgoz
Producers: Recep Bozgoz
Editor: Burcu Aktas

Costume Design: Burak Yavuz

Production Design: Selim Gunturkun

Sound: Erdinc Yavuz, Ahmet Burak Gurbuz
Music: Jordan Gagne

Make-up: Burak Yavuz
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Visual Effects: Murat Miroglu
Cast: Ayhan Durmaz

 دقیقه13 ،2018 ،ترکیه
 رسپ بزگز:کارگردان
 رسپ بزگز:فیلمنامهنویس
 رسپ بزگز:تهیهکننده
 بورسو آکتاس:تدوینگر
 بوراک یاووز:طراح لباس
 سلیم گونتورکن:طراح تولید
 احمد بوراک گوربوز، اردینک یاووز:صدا
 جوردن گانگ:موسیقی
 بوراک یاووز:چهرهپردازی
 مورات میروگلو:جلوههای ویژه
 آیهان دورماز:بازیگر

)2018(  رونالدو:فیلمشناسی

Recep Bozgoz
1991, Turkey
Filmography: Ronaldo (2018)

خالصهی داستان

 همیشــه با فوتبال هیجــانزده،پســرکی اهــل آنتالیا
.میشــود

Synopsis
A boy from Anatolia always gets excited by football.

WILD PLUM
آلوهاي وحشي

Iran, 2018, 15 Minutes
Director & Screenwriter: Farid Hashemzadeh
Producer:FaridHashemzadeh(FarsDomesticTVNetwork)
Cameraman: Farid Hashemzadeh
Editor: Mohammad Hassan Khardel
Sound: Milad Fotoohi, ShokrallahDamoogh,Mohammad
HassanKhardel
Set Design: Farid Hashemzadeh
Costume Design: Abbas Edalatfar
Music: Hamid Lotfallhi
Cast: Mohammad Hassan Kowsari,Kowsar Kowsari, Mohammad Ibrahim Mohammadi, Seyed Ali Hosseini, Hassan Kowsari

 دقیقه15 ،1397 ،ایران

 فرید هاشمزاده:کارگردان و فیلمنامهنویس
) (شبکهی فارس، فرید هاشمزاده:تهیهکننده
 فرید هاشمزاده:تصویربردار
 محمدحسن خردل:تدوینگر
، شکراله داموغ، میالد فتوحی:صدا
محمدحسن خردل
 فرید هاشمزاده:طراح صحنه
 عباس عدالتفر:طراح لباس
 حمید لطفاللهی:موسيقي
،کوثرکوثری،محمدحسنکوثری:بازیگران
حسن،سیدعلیحسینی،محمدابراهیممحمدی
کوثری

فرید هاشمزاده
 شیراز،1355
 قمر زمین، تمدار، کیتول:فیلمشناسی
Farid Hashemzadeh
1976, Shiraz
Filmography: Keitol,Tamdar, Lunar
Calendar for Earth

خالصهی داستان

در یکــی از روســتاهای دورافتــاده عینــک کوثــر
 دوســت کوثــر درصــدد اســت تــا مشــکل.میشــکند
.او را حــل کنــد

Synopsis
In a far roadless village province, Kowsar’s glasses break…her friend is trying to
help the situation.

MARINE BOY
پسر دريا

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای کوتاه داستانی

عباس جاللییکتا
 ،1358تهران
فیلمشناسی :آقای بنفش ،هزار افسان
Abbas Jalali Yekta
1979, Tehran
Filmography: Mr. Purple, A Thousand Myth

خالصهی داستان

زن و شــوهر جوانــی بــه همــراه پســری کــه روی
دیــوار طراحــی شــده زندگــی میکننــد.
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Synopsis
A young couple live with a boy drawn
on the wall.

ایران 10:15 ،1397 ،دقیقه
ن و فیلمنامهنویس :عباس جاللییکتا
کارگردا 
تهیهکننده :عباس جاللییکتا( ،محصول مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی)
تصویربردار :داود ملک
تدوینگران :اسماعیل علیزاده ،عباس جاللییکتا
صدا :احسان شفیعی ،حسین قورچیان
طراح صحنه و لباس :زیبا مرشدلو
طراح شخصیت :عباس جاللییکتا
انیماتورها :حجت اعظمپور ،عباس جاللییکتا
کامپوزیت :حسین ادیب
موسيقي :سهند نیکنژاد
چهرهپرداز :حسنا خانمحمدی
بازیگران :سونیا سنجری ،میثاق زارع ،آرشام امرودی

Iran, 2018, 10:15 Minutes
Director & Screenwriter: Abbas Jalali Yekta
& Producer: Abbas Jalali Yekta (Documemtary
)Experimental Film Center
Cameraman: Davoud Malek
Editors: Ismail Alizadeh, A.J.Yekta
Sound: Ehsan Shafiee, Hossein Ghoorchian
Set & Costume Designer: Ziba Morshedlou
Character Designer: Abbas Jalali Yekta
Animators: HojatAazampour,AbbasJalaliYekta
Composite: Hossein Adib
Music: Sahand Niknejad
Make-Up: Hasna Khan Mohammadi
Cast:SoniaSanjari,MisaghZare,ArshamAmroodi

NINE STEPS

نُه گام

ماریسا کرسپو و موزز رومرا
 ،1974اسپانیا

Marisa Crespo & Moisés Romera
1974, Spain

خالصهی داستان

شــب سرشــار از تــرس و وحشــت اســت ،بهخصــوص
بـرای ســائول کــه بایــد از راهرویــی تاریک عبــور کند
تــا بــه دستشــویی برســد؛ امــا پــدرش تــاش میکند
تــا او را بـرای انجــام ایــن کار متقاعــد کند.

Synopsis
The night can be dark and full of
horrors especially for Saúl, who has to
cross a dark corridor to get to the toilet
at night. His father is trying his best to
persuade him to cross.

اسپانیا 7 ،2018 ،دقیقه

کارگردانان :ماریسا کرسپو ،موزز رومرا
فیلمنامهنویسان :ماریسا کرسپو ،موزز رومرا
تهیهکننده :سیلویا بیلبائو
مدیر فیلمبرداری :والی سانز
تدوینگر :موزز رومرا
صدا :خوزه سپولودا
موسیقی :ویسنته چاست
شرکت تولیدکننده :پرویکتا فیلم اند میدیا
بازیگران :یوردی بالستر ،داوید مونوز

Spain, 2018, 7 Minutes

Directors: Marisa Crespo & Moisés Romera

Screenwriters: Marisa Crespo & Moisés Romera

Producer: Silvia Bilbao
DOP: Wally Sanz

Editor: Moisés Romera

Sound: José Sepúlveda
Music: Vicente Chust

Production Company: Proyecta Films & Media

Cast: Jordi Ballester, David Muñoz

Short Live Action Films

32nd International Film Festival for Childern and Youth

IN LOVE
WITH CINEMA
عشق سینما

عسگر نوراکون اولو
 قرقیزستان،1990
)2017 (  عشق سینما:فیلمشناسی
Kyrgyzstan, 2017, 10 Minutes

Director: Askar Nurakun Uulu

Screenwriter: Askar Nurakun Uulu
Producer: Cholpon Idrisova

DOP: Zhandos Dzholdoshov
Editor: Askar Nurakun Uulu

Sound: Kalybek Sherniyazov

Production Company: Aitysh Film

34

Cast: Tursun Mamyraliev, Atay Naamat

Uulu, Ulan Zhukenov

 دقیقه10 ،2017 ،قرقیزستان

 عسگر نوراکون اولو:کارگردان
 عسگر نوراکون اولو:فیلمنامهنویس
ایدریسوا
 چولپون:تهیهکننده
ُ
 ژندوس ژولدوشوو:مدیر فیلمبرداری
 عسگر نوراکون اولو:تدوینگر
 کالیبک شرنیازف:صدا
 ایتیش فیلم:شرکت تولیدکننده
 یولن، آتای نعمت اولو، ترسن ممرعلیف:بازیگران
ژوکنوف

Askar Nurakun Uulu
1990, Kyrgyz Republic
Filmography: In Love with Cinema (2017)

خالصهی داستان

یــک عاشــق ســینما تــاش میکنــد تــا فیلــم ببینــد
 همیــن بـرای او کفایــت میکند.ولــی موفــق نمیشــود
.تــا فقــط صـدای فیلمهــا را از سـالن ســینما بشــنود

Synopsis
A cinema lover tries to see a movie but
fails. It is enough for him to just hear
the sound of movies coming from the
cinema hall.
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ماریانا یانکوویچ

 مونتنگرو،1982

Denmark, 2018

2018 ،دانمارک
Director: Marijana Jankovic
 ماریانا یانکوویچ:کارگردان
Screenwriters: Marijana Jankovic, Adam August
 آدام آگوست، ماریانا یانکوویچ:فیلمنامهنویسان
Producer: Daniel Mühlendorph
 دنیل مولندورف:تهیهکننده
DOP: Manuel Alberto Claro
 منوئل آلبرتو کالرو:مدیر فیلمبرداری
Editor: Jenna Mangulad
 جنا منگوالد:تدوینگر
Production Design: Silje Aune Dammen
 سیلیه آئونه دامن:طراح تولید
Sound: Eske Nørholm
 اسک نورهلم:صدا
Music: Rasmus Møldrup
 رسموس مولدراپ:موسیقی
Make-up: Olja Cacic
 اولجا کسیک:چهرهپرداز
Production Company: Hyæne Film
 هایانه فیلم:شرکت تولیدکننده
Cast: Jesper Christensen, Dejan Cukic, Marijana  ماریانا، دجان کوکیک، یسپر کریستنسن:بازیگران

Jankovic, Selena Marsenic

 سلینا مارسنیک،یانکوویچ

)2018(  مایا:فیلمشناسی

Marijana Jankovic
1982, Montenegro
Filmography: Maja (2018)

خالصهی داستان

 ســالهی صربســتانی اســت که پــدر و6 مایــا دختــر
.مــادرش او را جلــوی مهدکــودک پیــاده میکننــد
،بعــد از روزی طوالنــی و سرشــار از احســاس تنهایی
.پــدر و مــادرش برمیگردنــد تــا او را بــه خانــه ببرند

Synopsis
Maja, a six-year-old Serbian girl gets
dropped off at the kindergarten by her
parents. After a long and lonesome
day, her parents come to pick her up.

CYCLE-CYCLE

چرخ ـ چرخ
سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

فیلمهای کوتاه داستانی
176

یونیچی کانای
 ،1983ژاپن

گزیدهی فیلمشناسی :دوباره ( ،)2013سایانورا
عزیزم ( ،)2014چوکی ()2016

Junichi Kanai
1983, Japan

Selected Filmography: Again (2013),
)Sayonara dear (2014), Choki (2016

خالصهی داستان

دو پســر دبیرســتانی بــه نامهــای جونپــی و
ساتوشــی تصمیــم میگیرنــد بــا یــک دوچرخــه
دو نفره دور ژاپن سفر کنند.

Synopsis
Two high school boys Junpei and Satoshi start a bicycle trip around Japan
on a tandem.

ژاپن 15 ،2017 ،دقیقه
کارگردان :یونیچی کانای
فیلمنامهنویس :یونیچی کانای
تهیهکننده :نوبوتاکا کاتو
تدوینگر :یونیچی کائوای
طراح لباس :کاناکو اوکاموتو
صدا :سوباسا ایواما
موسیقی :تاکاهیرو ماتسوموتو
چهرهپرداز :آی ساساکی
بازیگران :جینتو یوشیدا ،هاروکی یامازاکی،

دائیچی شیوزاکی

Japan, 2017, 15 Minutes

Director: Junichi Kanai

Screenwriter: Junich Kanai
Producer: Nobutaka Kato
Editor: Junichi Kauai

Costume Design: Kanako Okamoto
Sound: Tsubasa Iwama

Music: Takahiro Matsumoto
Make-up: Ai Sasaki

Cast: Jinto Yoshida, Haruki Yamazaki, Daichi

Shiozaki

THE DUST
غبار

داثه ریودوزه ،1973 /لتونی
گزیــدهی فیلمشناســی :ماجراجویــی خــوک
کوچــک ( ،)2016ببــر و حیوانــات جنــگل ()2016

Dace Riduze
1973, Latvia

Selected Filmography: Piglets Journey
(2016), Le Tigre Et Les Animaux De La Forêt
)(2016

خالصهی داستان

موجــودات کوچکــی از جنــس غبــار در قفســهی
کتابخانــه زندگــی میکننــد و فضــای اطرافشــان را
بــه عنــوان خانــه میشناســند.

Synopsis
Small dust creatures live in the
bookshelf and find the world around
them to be their home.

لتونی 13 ،2018 ،دقیقه
کارگردان :داثه ریودوزه
فیلمنامهنویس :داثه ریودوزه
تهیهکننده :ماریس پوتنینز
مدیر فیلمبرداری :اولدز السیس
تدوینگران :داثه ریودوزه ،اولدز السیس
صدا :آنریس کرنبگ
شرکت تولیدکننده :آنیماسیاس بریگاده

Latvia, 2018, 13 Minutes
Director: Dace Riduze

Screenwriter: Dace Riduze
Producer: Maris Putnins
DOP: Ēvalds Lācis

Editors: Dace Rīdūze, Ēvalds Lācis
Sound: Anrijs Krenbergs

Production Company: Animācijas Brigāde

BOG HOLE

Short Live Action Films

32nd International Film Festival for Childern and Youth

)مرداب (باتالق

Norway, 2018, 13 Minutes

Director: Torfinn Iversen

Screenwriter: Katrine Strøm
Producer: Julia Andersen

DOP: Martin Jørgensen Edelsteen
Editor: Arild Tryggestad

Costume Design: Nina Erdahl

Sound: Andreas Wangsbro, Rune Hansen
Production Company: Edelzek AS

32

Cast: Anderz Eide, Aggie Peterson, Kristine

Vikhammer Pettersen, Wiola Wilmi

 دقیقه13 ،2018 ،نروژ
 تورفین ایورسن:کارگردان
 کاترین استروم:فیلمنامهنویس
 جولیا اندرسون:تهیهکننده
 مارتین یورگنسن ادلستین:مدیر فیلمبرداری
 آریلد تریگستاد:تدوینگر
 نینا اردهال:طراح لباس
 رونه هانسن، آندریاس وانگسبورو:صدا
 ادلزسک ایاس:شرکت تولیدکننده
 کریستین، اگی پترسون، اندرز آیده:بازیگران

 ویوال ویلمی،ویک هامر پترسن

تورفین ایورسن
 نروژ،1985
 اســکار،)2011(  لویــز هســت:فیلمشناســی
)2017 ( آمریــکا
Torfinn Iversen
1985, Norway
Filmography: Levis Hest (2011), Oskar’s
Amerika (2017)

خالصهی داستان

،پــس از گرفتــار شــدن یکــی از دو دختــر در باتــاق
.مشــکالت زندگــی بــه فراموشــی ســپرده میشــود

Synopsis
Two young girls have to put their
difficulties on hold when one of them
get stuck in a bog hole.

CLEATS
کفش میخی

عبداهلل شاهین
 استانبول،1987
)2018(  کفش میخی:فیلمشناسی

Turkey, 2018, 10:36 Minutes
Director: Abdullah Şahin

Screenwriter: Abdullah Şahin
Producer: Abdullah Şahin
Editor: Seyithan Kartal

Costume Design: Mert Sönmez

Production Design: Ibrahim Sürmeneli

Sound: Can Ülgenci, Ibrahim Kahraman
Music: Korablove Frosty Morning

 ثانیه10:36 ،2018 ،ترکیه

 عبداهلل شاهین:کارگردان
 عبداهلل شاهین:فیلمنامهنویس
 عبداهلل شاهین:تهیهکننده
 سییتان کارتال:تدوینگر
 مرت سونمز:طراح لباس
 ابراهیم سورمنلی:طراح تولید
 ابراهیم کاهرمان، کن اولگنجی:صدا
 کورابلوف فراستی مورنینگ:موسیقی

Abdullah Şahin
1987, Turkey
Filmography: Cleats (2018)

خالصهی داستان

الیــاس قصــد دارد بـرای بــازی در تیــم محلــی فوتبال
آزمــون دهــد؛ بنابرایــن بـرای خریــدن کفــش میخی
.نــو پسانــداز میکنــد

Synopsis
Ilyas wants to make the tryouts for a
local football team and saves money
to buy new cleats.

International Competition

مسابقه سینمای بینالملل

Short Live Action Films

فیلمهای کوتاه داستانی

BOG HOLE )مرداب (باتالق
CLEATS کفش میخی

CYCLE-CYCLE چرخ ـ چرخ
THE DUST غبار

IN LOVE WITH CINEMA عشق سینما

MAJA (OUT OF COMPETITION) )مایا (خارج از مسابقه
MARINE BOY پسر دريا
NINE STEPS نُه گام

RONALDO رونالدو

WILD PLUM آلوهاي وحشي
WIRELESS بيسيم

YOU’RE HERE! !اینجا هستی

Feature-Length Live Action Films
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YERMAK’S TREASURES
گنج یرماک

اُلگ دنیسو
 روسیه،۱۹۷۰

)2018(  گنج یرماک:فیلمشناسی
Oleg Denisov
1970, Russia
Filmography: Yermak’s Treasures (2018)

Russia, 2018, 92 Minutes
Director: Oleg Denisov

Screenwriter: Kirill Sedukhin

Producers: AlexeiUchitel,KiraSaksaganskaya
DOP: Lyubov Morozova

خالصهی داستان

 ســالهي اهــل۱۱  پســربچهی،هنگامیکــه کاســتیا
پــرم کــه بــه شــدت بــه باستانشناســی عالقهمنــد
 اســتخوان یــک اســتروگانف پیــر را کنــار یــک،اســت
 یــک جســتوجویی واقعــی بــرای،نقشــه مییابــد
.پیداکــردن گنــج یرمــاکا آغــاز میشــود
Synopsis
Once Kostya, an 11-year-old boy from
Perm, who is madly fond of archeology,
finds an old Stroganoff chest with a
map, a real hunt starts after Yermak’s
legendary treasure.

Editors: Alexandra Bezhenar,Yulia Klimenko
Costume Design: Galina Vitlakova

ProductionDesign:DinaLoginova,YelenaZhukova
Sound: Svetlana Ryzhova,Sergei Sokolov
Music: Alexei Razumov, Elman Ragimov
Make-up: Klavdiya Malysh

Visual Effects: Aleksandr Vajchkus,Olga Rychi-

hina,Vyacheslav Kovalev

Production Company: Filmstudio“RockFilms”

Cast: Georgiy Kal’din,Mariya Polienko,Vladimir

Grammatikov,Sergei Agafonov

 دقیقه۹۲ ،۲۰۱۸ ،روسیه
 اُلگ دنیسو:کارگردان
 کیریل سدوکین:فیلمنامهنویس
 کیرا ساکساگانسکایا، الکسی اوچیتل:تهیهکنندگان
 لیوبوو ماروزووا:مدیر فیلمبرداری
 یولیه کلیمنکا، الکساندرا بژنار:تدوینگران
 گالینا وایتالکووا:طراح لباس
 یلنا ژوکووا، دینا لوگینوا:طراح تولید
 سرجی کوالف، سوتالنا رایزووا:صدا
 المون راژیموف، الکسی رازوموف:موسیقی
 کالودیا مالیش:چهرهپرداز
، اولگا رایچیانا، الکساندر وایچکوس:جلوههای ویژه

ویچسالو کوالف
» فیلم استودیو «راک فیلمز:شرکت تولیدکننده
 والدمیــر، ماریــا پولینــکا، ژرژی کالدیــن:بازیگــران
 ســرجی آگافونــو،گراماتیکــوف

فیلمهای بلند سینمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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THE WAYANG KIDS

بچههای وایانگ
ریموند تن
 ،۱۹۷۳مالزی

فیلمشناســی :پســر وایانــگ ( ،)۲۰۱۴وا مثــل
وایانــگ ()۲۰۱۱

Raymond Tan
1973, Malaysia
Filmography: Wayang Boy (2014), Wa
)Is for Wayang (2011

خالصهی داستان

یــک پســر مبتــا بــه اوتیســم ،یــک دختــر دورگهی
آســیایی -اروپایــی و تعـدادی از بچههای دبســتانی در
ســنگاپور ،تــاش میکننــد تــا در حیــن یــک اجـرا بر
مشــکالت فــردی و تفاوتهایشــان فائــق آیند.

Synopsis
Anautisticboy,aEurasiangirl,andagroup
of elementary school children in Singapore seek to overcome their personal
struggles and differences while representing their school in a performance.

سنگاپور ۸۷ ،۲۰۱۸ ،دقیقه
کارگردان :ریموند تن
فیلمنامهنویسان :پای کیونگ لیم ،دنیس الی،

کا سینگ شیا ،ریموند تن
تهیهکننده :کوانگهو لو
تدوینگر :مون چونگ ییم
طراح لباس :ری لی
طراح تولید :انجی نئو
صدا :کای ژیانگ وانگ ،کنجی زوانگ
موسیقی :جین لو ،آگوست الم
چهرهپرداز :کریستینا وانگ
جلوههای ویژه :آلفرد سیم
شرکت تولیدکننده :برینچایلد پیکچرز
بازیگران :آستین چانگ ،کریستوفر دوانز،
لورنا گیب

Singapore, 2018, 87 Minutes
Director: Raymond Tan

Screenwriters: Puay Kiong Lim, Dennis

Lai, Kah Sing Cheah, Raymond Tan
Producer: Kwanghoe Low
Editor: Mun Chong Yim

Costume Design: Rey Lee

Production Design: Angie Neo

Sound: Kaixiang Wong, Kenji Zhuang
Music: Jean Low, August Lum
Make-up: Christina Wong
Visual Effects: Alfred Sim

Production Company: Brainchild Pictures

Cast: Austin Chong, Christopher Downs,

Lorena Gibb

Feature-Length Live Action Films
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THAT NIGHT’S TRAIN
قطار آن شب

حمیدرضا قطبی
 تهران،1340

 جامهدران:فیلمشناسی

Hamidreza Ghotbi
1961, Tehran
Filmography: Jameh Daran

Iran, 2019, 86 Minutes

Director: Hamidreza Ghotbi

Producer: Behrooz Rashad (Karen Film)

Screenwriter:BehroozRashad,HamidrezaGhotbi

خالصهی داستان

دختربچـهای در قطــار بــا معلم نویســندهای آشــنا
 دختــرک بــرای تلفــن و دیــدار او بــه.میشــود
انتظــار مینشــیند؛ ولــی معلــم بــا نوشــتن رمانــی
.دیدارشــان را جاودانــه میکنــد

Synopsis
A girl meets a teacher on the train
who is an author. The girl awaits her
phone call or a meeting date but the
teacher makes their meeting eternal
by writing a novel.

DOP: Mohammad Rasouli

Editors: Hasan Hasndoost, Nima Hasandoost
Sound: Hossein Bashash

Sound Dubbing: Hossein Abolsedgh

Scene & Costume Design: Hooman Masoumi
Music: Saeed Ansari

Make-up: Nahid Alami

CGI: Babak Mirfarahnak

Cast: Siamak Safari, Afshin Hashemi, Behnaz

Naderi, Maryam Bubani

Cast (Child): Aylin Rashdian

 دقیقه86 ،1398 ،ایران

 حمیدرضا قطبی:کارگردان
) بهروز رشاد (کارن فیلم:تهیهکننده
 حمیدرضا قطبی، بهروز رشاد:فیلمنامهنویسان
 محمد رسولی:مدیر فیلمبرداری
 نیما حسندوست، حسن حسندوست:تدوینگران
 حسین بشاش:صدابردار
 حسین ابوالصدق:صداگذار
 هومن معصومی:طراح صحنه و لباس
 سعید انصاری:موسیقی
 ناهید عالمی:چهرهپرداز
 بابک میرفرحناک:جلوههای ویژهی بصری
 بهناز، افشین هاشمی، سیامک صفری:بازيگران
 مریم بوبانی،نادری
 آیلین رشیدیان:بازیگر خردسال

فیلمهای بلند سینمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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SUPERJUFFIE

سوپریوفی
مارتین اسمیتز
 ،۱۹۷۵هلند
فیلمشناسی :زامبیبی ( ،)۲۰۱۲پاپاز ()۲۰۱۵
Martijn Smits
1975, Netherlands
)Filmography:Zombibi (2012), Popoz (2015

خالصهی داستان

بــه نظــر میرســد خانــم یوشــه یــک معلــم عــاد 
ی
اســت امــا هــرگاه حیوانــی گرفتــار میشــود او
قطعـهای از گــچ را گاز میزنــد و بــه اَبَــرزن تبدیــل
میشــود .او قدرتــش را از یــک مجســمه اســرارآمیز
در خانـهي جدیــدش بــه دســت آورده.

Synopsis
Miss Josje seems an ordinary teacher
but if an animal in distress calls out
she takes a bite of chalk and turns
into Miss Super. She’s got her powers
because of a mysterious statue she
found in her new home.

هلند ۸۴ ،۲۰۱۸ ،دقیقه
کارگردان :مارتین اسمیتز
فیلمنامهنویس :تیس وانمارله
تهیهکننده :پاول فورتهایسن
مدیر فیلمبرداری :یوریت گارتسن
تدوینگر :میخیل بوشولتز
طراح لباس :مارگریت پروسی
طراح تولید :دیمیتری مرکولووف
صدا :پاول گیس ،اد وان برن
موسیقی :ماتیسی کی بوم
چهرهپرداز :ماریون هوگندورن
جلوههای ویژه :رمکو اسمیتز
شرکت تولیدکننده :پی وی پیکچرز
بازیگران :دیورچی در ،حسن اسالبی ،هری پیکما،

کارلی ویز

Netherlands, 2018, 84 Minutes
Director: Martijn Smits

Screenwriter: Tijs van Marle

Producer: Paul Voorthuysen
DOP: Jorrit Garretsen

Editor: Michiel Boesveldt

Costume Design: Margriet Procee

Production Design: Dimitri Merkoulov
Sound: Paul Gies,Ed van Baaren
Music: Matthijs Kieboom

Make-up: Marjon Hoogendoorn
Visual Effects: Remco Smit

Production Company: PVPictures

Cast: Diewertje Dir, Hassan Slaby, Harry

Piekema, Carly Wijs

Feature-Length Live Action Films
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OTZIANDTHEMYSTERYOFTIME
اوتزی و معمای زمان

گابریل پینوتا
 ایتالیا،1971

 زیــر آســمان بخــت و اقبــال:فیلمشناســی
 مــن بــا تــو ازدواج میکنــم امــا نــه خیلــی،)۲۰۱۴(
)۲۰۱۵(  هنــوز داســتانی دیگــر،)۲۰۱۴( زیــاد

Gabriele Pignotta
1971, Italy
Filmography: Sotto una buona stella
(2014), Ti Sposo Ma Non Troppo (2014),
Ancora un’altra storia (2015)

خالصه داستان

 وقتــی او بــه موزه.کیپ پســری بســیار باهوش اســت
مـیرود تــا بـرای آخرینبــار بــا مومیایــی خداحافظــی
. طــی اتفاقاتــی جادویــی اوتــزی زنده میشــود،کنــد
Synopsis
Kip is an intelligent boy. When he
goes to the museum to say goodbye
to the mummy, something magical
happens and Ötzi awakens.

Italy, 2018, 89 Minutes

Director: Gabriele Pignotta

Screenwriters: Carlo Longo, Davide Orsini,

Giacomo Martelli

Producer: Manuela Cacciamani
DOP: Tuomo Virtanen

Editor: Marcello Saurino

Costume Design: Alessandro Lai

Production Design: Laura Pozzaglio
Sound: Carlo Missidenti
Music: Stefano Switala

Make-up: Alessandro D’Anna

Production Company: One More Pictures

Cast: Vinicio Marchioni, Alessandra Mastro-

nardi, Michael Smiley, Diego Del Piano

 دقیقه۸۹ ،۲۰۱۸ ،ایتالیا

 گابریل پینوتا:کارگردان
، داویده اورسینی، کارلو النگو:فیلمنامهنویسان
جیاکومو مارتلی
 مانوئال کاچامانی:تهیهکننده
 توئومو ویرتانن:مدیر فیلمبرداری
 مارچلو سائورینو:تدوینگر
 الساندرو الی:طراح لباس
 الئورا پوزالیو:طراح تولید
 کارلو میسیدنتی:صدا
 استفانو سویتاال:موسیقی
 الساندرو دانا:چهرهپرداز
 وان مور پیکچرز:شرکت تولیدکننده
، الساندرا ماستروناردی، وینیچو مارکیونی:بازیگران
 دیهگو دلپیانو،مایکل اسمایلی

فیلمهای بلند سینمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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THE MYSTERY OF GREEN HILL
راز تپهی سبز

سجن سرنیک (کین کرنیک)
 ،1982کرواسی
فیلمشناســی :دختــری کــه داســتانهای خیالــی
دوســت داشــت ()2013
Čejen Černić
1982 , Croatia
Filmography: The Girl Who Loved Fairy)tales (2013

خالصهی داستان

هنگامــی کــه پلیــس بــا توافــق بزرگترهــا ،ماجـرای
دزدیهــای دهکــده را ســرپوش میگذارنــد ،کوکــو
و دوســتانش تصمیــم میگیرنــد هویــت ســارقان را
فــاش کننــد.
Synopsis
When the police turns a blind eye to denunciation of Green hill’s burglars, Koko
and his friends decide to take matters
into their own hands and unmask the
burglars.

کرواسی 81 ،2017 ،دقیقه
کارگردان :سجن سرنیک (کین کرنیک)
فیلمنامهنویس :هانا یوسیچ
تهیهکنندگان :آنکیکا یوریک تیلیک ،هرویه پروان
مدیر فیلمبرداری :دانکو وچینوویچ
تدوینگر :اسلون زچهویک
طراح لباس :امینا کوسان
طراح تولید :ایوان ولچاکا
صدا :دوبراوکا پرمار ،ایوان زلیچ ،یولیج زورنیک،

مالدن پروان
موسیقی :دینکو اپلت
چهرهپرداز :مارتینا نوواکویچ
شرکت تولیدکننده :کینوراما
بازیگران :مارکو توسیلیج ،آلکس راکوس ،یان پنتک،
تین گرگوریچ

Croatia, 2017, 81 Minutes
Director: Čejen Černić

Screenwriter: Hana Jušić

Producers: Ankica Jurić Tilić, Hrvoje Pervan
DOP: Danko Vučinović
Editor: Slaven Zečević

Costume Design: Emina Kušan

Production Design: Ivan Veljača

Sound: Dubravka Premar, Ivan Zelić,Julij

Zornik,Mladen Pervan
Music: Dinko Apelt

Make-up: Martina Novaković

Production Company: Kinorama

Cast: MarkoTocilj,AlexRakoš,JanPentek,Tin

Gregorić
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THE LITTLE WITCH

جادوگر کوچک

مایکا شارر
 سوییس،۱۹۷۵
)۲۰۱۶(  لینا،)۲۰۱۰(  قهرمانان برجسته:فیلمشناسی
Michael Schaerer
1975, Switzerland
Filmography: Bold Heroes (2010),
Lina (2016)

Germany, Switzerland, 2018, 103 Minutes
Director: Michael Schaerer

Screenwriter: Matthias Pacht

خالصهی داستان

داســتان یــک جادوگــر جــوان و خوشبرخــورد
اســت کــه همـهی آنچــه را در مــورد جــادو وجــود
دارد میآمــوزد تــا از ســوی دیگــر جادوگــران پیــر و
.بدجنــس پذیرفتــه شــود
Synopsis
The story of a young and nice witch
who learns everything there is to know
about magic, in order to be accepted
by the other older mean witches.

Producer: Jakob Claussen
DOP: Matthias Fleischer
Editor: Wolfgang Weigl

Costume Design: Katharina Ost

Production Design: Eva Stiebler

Sound: Patrick Storck

Music: Diego Baldenweg

Visual Effects: Jan Hofmann

Cast: Karoline Herfurth, Axel Prahl, Luis

Vorbach ,Momo Beier

 دقیقه۱۰۳ ،۲۰۱۸ ، سوییس،آلمان
 مایکل شارر:کارگردان
 ماتیاس پاخت:فیلمنامهنویس
 جاکوب کالوسن:تهیهکننده
 ماتیاس فلچر:مدیر فیلمبرداری
 ولفگانگ وایگل:تدوینگر
 کاترینا اوست:طراح لباس
 ایوا استیبلر:طراح تولید
 پاتریک استورک:صدا
 دیهگو بالدنوگ:موسیقی
 یان هوفمن:جلوههای ویژه
 لوییس، اکسل پرل، کارولین هرفورت:بازیگران

 مومو بایر،وورباخ

فیلمهای بلند سینمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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HEIDI
هایدی

آلن گسپنر
 ،1976سوییس

فیلمشناســی :اکتــه گرونینگــر ( ،)2014هایــدی
( ،)2015جوانــی بیخــدا ()2017

Alain Gsponer
1976, Switzerland
Filmography: Akte Grüninger (2014),
)Heidi (2015), Godless Youth (2017

خالصهی داستان

دختربچــهای بــه همــراه پدربــزرگ چوپانــش در
کوههــای آلــپ زندگــی میکنــد.
Synopsis
A story of a young girl who lives in
the Swiss Alps with her goat herding
Grandfather.

خار
ج از م

سابقه

F
TO
OU TITION
PE
COM

آلمان 111 ،2015 ،دقیقه
کارگردان :آلن گسپنر
فیلمنامهنویس :پترا بیوندینا والپه
تهیهکنندگان :جاکوب کالوسن ،لوکاس هوبی،

اولریکه پوتز ،رتو شرلی
مدیر فیلمبرداری :ماتیاس فلچر
تدوینگر :مایک شارر
طراح لباس :آنکه وینکلر
طراح تولید :کریستین ام گبدبک
صدا :مارکو تایفن
موسیقی :نیکی رایزر
چهرهپرداز :کنستانزه هلینر ،یولیانه هوبنر
جلوههای ویژه :پراووین بارریا
شرکت تولیدکننده :شرکت فیلمسازی
کالوسون وبکه پوتز ،زودیاک پیگچرز اینترنشنال
بازیگران :آنوک اشتفن ،آنا شینز ،لیلیان نف،
برونو گانز

Germany, 2015, 111 Minutes
Director: Alain Gsponer

Screenwriter: Petra Biondina Volpe

Producers: Jakob Claussen, Lukas Hobi, Ul-

rike Putz, Reto Schärli

DOP: Matthias Fleischer
Editor: Mike Schaerer

Costume Design: Anke Winckler

Production Design: Christian M. Goldbeck
Sound: Marco Teufen
Music: Niki Reiser

Make-up: Constanze Hellinger, Juliane Hübner
Visual Effects: Praveen Bareria

Production Companies: Claussen Wöbke Putz

Filmproduktion, Zodiac Pictures International

Cast: Anuk Steffen, Anna Schinz, Lilian Naef,

Bruno Ganz
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HACKER

َه ِکر

پول برگ
 دانمارک،1970
)2018(  َهکِر:فیلمشناسی

Poul Berg
1970, Denmark
Filmography: Hacker (2018)

خالصهی داستان

 او کشــف.بنجامیــن َه ِکــری بااســتعداد اســت
میکنــد کــه مــادرش ســالها پیــش در تصــادف
 برعکــس چیــزی کــه بــه او باورانــده،کشــته نشــده
 بنجامیــن بــه کمــک ســاوانا ماجرایــی.بودنــد
.پراضطــراب را رقــم میزنــد تــا حقیقــت را بیابــد
Synopsis
Benjamin is a gifted hacker who discovers that his mother didn’t die in an accident years earlier, as he was led to
believe. Along with Savannah, he sets
out on a nerve-racking hunt to chase
down the truth.

Denmark, 2019, 97 Minutes

 دقیقه۹۷ ،۲۰۱۹ ،دانمارک
Director: Poul Berg
 پول برگ:کارگردان
Screenwriters: Poul Berg, Rune Kalle Bjerkø
 رونه کاله بیرک، پول برگ:فیلمنامهنویسان
Producers:SigneLeickJensen,MortenKaufmann
 مورتن کافمن، ساینه لییک جنسن:تهیهکنندگان
DOP: Bet Rourich
 بت روریچ:مدیر فیلمبرداری
Editor: Kasper Leick
 کاسپر لییک:تدوینگر
Costume Design: Sussie Bjørnvad
 سوزی بیورن واد:طراح لباس
Production Design:Thomas Bremer, Nikolaj Danielsen
 نیکالی دانیلسن، توماس برمر:طراح تولید
Sound: Uno Helmersson
 اونو هلمرسون:صدا
Co-production Company: Cinenic Film
 سیننیک فیلم:شرکت تولید مشترک
Cast: Rumle Kærså, Josephine Chavarria HØjb ژوزفین چاواریا هوژه، رومل کائرسا:بازیگران

jerg, Mille Dinesen, Signe Egholm Olsen, Esben
Dalgaard Andersen

 ایسبن، ساینه اگهولم اولسن، میله دینسن،برگ
دالگارد اندرسن

فیلمهای بلند سینمایی
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THE FALCONS

شاهینها
براگی تور هینریکسون
 ،۱۹۷۴ایسلند
فیلمشناســی :کمــد جادویــی ( ،)2011زوال
مغــز ( ،)2013رو در رو ()2015
Bragi Thor Hinriksson
1974, Iceland
Filmography: The Magic Wardrobe (2011),
)Mindbroken (2013), Face to Face (2015

خالصهی داستان

هــر ســاله در جزیــرهی بزرگــی نزدیــک ایســلند
بــرای کــودکان مســابقهی فوتبــال برگزار میشــود.
جــان  ۱۰ســاله بــرای رقابــت بــه آنجــا مـیرود و
زودتــر از چیــزی کــه انتظــار دارد بزرگشــدن را
تجربــه میکنــد.

Synopsis
Every year, on a large island just outside
of Iceland, there is a huge football tournament for kids. Ten-year-old Jon goes
to compete and will have to grow up
faster than he expected.

ایسلند 98 ،۲۰۱۸ ،دقیقه

کارگردان :براگی تور هینریکسون
فیلمنامهنویسان :گونار هلگاسون ،یوهان آیوار
گریمسون ،اوتوگیر بورگ
تهیهکنندگان :آنا وگدیس گیسلدوتر،
تورهالورگونارسون
مدیر فیلمبرداری :آگوست یاکوبسون
تدوینگر :گودنی هالدورسن
طراح تولید :دریفا فریجوآرمنسدوتیر
صدا :آرنی گوستفسون ،نیکالس لیبینگ
موسیقی :کریستان استرال بیارنسن
جلوههای ویژه :آرنار یونسون
شرکت تولیدکننده :ساگا فیلم
بازیگران :لوکاس امیل یوهانسن ،رابرت لوو ،ایسی
هیدرسدوتیر ،ویکتور بنونی بنیدیکسون

Iceland, 2018, 98 Minutes

Director: Bragi Thor Hinriksson

Screenwriters: Gunnar Helgason, Jóhann

ævar Grímsson, Ottó Geir Borg

Producers: Anna Vigdís Gísladóttir, Thorhallur

Gunnarsson

DOP: Ágúst Jakobsson

Editor: Gudni Halldórsson

Production Design: DrifaFreyju-Ármannsdottir
Sound: Arni Gustafsson,Nicolas Liebing
Music: Kristján Sturla Bjarnason
Visual Effects: Arnar Jónsson

Production Company: Saga Film

Cast: Lúkas Emil Johansen, Róbert Luu, Ísey

Heidarsdóttir, Viktor Benóný Benediktsson
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THE CRY OF SILENCE

فریاد سکوت

والدیمیر پوتاپوف
 روسیه،1963
،)2010(  پیشــکار رییسجمهــور:فیلمشناســی
)2005( مزرعـهای بــرای فــروش
Vladimir Potapov
1963, Russia
Filmography: Ili Pasechniki Vselennoy (2010), Prodaetsya dacha (2005)

خالصهی داستان

 نینــا ورو نــووا در.1942  ســال،محاصــره لنینگــراد
 او پســرش را در.ناامیــدی شــهر را تــرک میکنــد
 کاتایــا.یــک آپارتمــان مرگبــارجــا میگــذارد
. او را پیــدا میکنــد،دختــر همســایه

Synopsis
Siege of Leningrad, 1942. Despaired
Nina Voronova evacuates from the
city, leaving her little son in a deadly
cold apartment. He is found by Katya,
a teenager girl from next door.

Russia, 2019, 97 Minutes

Director: Vladimir Potapov

Screenwriter: Aleksander Borodyanskiy
Producer: Alexander Litvinov
Editor: Olga Kolesnikova

Costume Design: Tatiana Baranova

Production Design: Philipp Scherbin

Sound: Alexey Ignatiev, Pavel Shivalov
Music: Denis Pekarev

Visual Effects: Sergey Utkin

Production Company: The Production Com-

pany of Alexander Litvinov

Cast: Artem Bystrov,Alina Sargina,Lev Gir-

shov,Svetlana Martsinkevich

 دقیقه97 ،2019 ،روسیه
 والدیمیر پوتاپوف:کارگردان
 الکساندر برو دیانسکی:فیلمنامهنویس
 الکساندر لیت وینوف:تهیهکننده
 اولگا کولوسنیکووا:تدوینگر
 تاتیانا بارامووا:طراح لباس
 فیلیپ شربین:طراح تولید
 پاول شیوالوف، الکس ایگناتیف:صدا
 دنیس پیکارف:موسیقی
 سرگئی اوتکین:جلوههای ویژه
 شــرکت فیلمســازی الکســاندر:شــرکت تولیدکننده

لیتوینوف
، لف گیرشــوف، آلینا ســارگینا، آرتــم بیســتروف:بازیگــران
ســوتالنا مارتسینکویچ

فیلمهای بلند سینمایی

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
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CLOUDBOY
پسر ابری

مایکمینه کلینکسپور
 ،1984بلژیک
فیلمشناسی :ابرهای نجواگر ()2012
Meikeminne Clinckspoor
1984, Belgium
)Filmography: Whispering Clouds (2012

خالصهی داستان

نیــاس ،همیشــه در کنــار پــدرش زندگــی کــرده
و چیــز زیــادی از مــادر ســوئدیاش نمیدانــد .او
مجبــور میشــود بــه لپالنــد ،جاییکــه مــادرش در
کنــار مردمــان گلــهدار زندگــی میکنــد ،ســفر کنــد.
Synopsis
Niilas has been always living with his
father and barely knows his Swedish
mother. Niilas has to travel to Lapland
where his mother lives amongst the
indigenous people.

بلژیک ،سوئد ،هلند ،نروژ،2017 ،
 77دقیقه
کارگردان :مایکمینه کلینکسپور
فیلمنامهنویس :مایکمینه کلینکسپور
تهیهکننده :کتلین گوسنس
مدیر فیلمبرداری :کریستین پالئوسن
تدوینگر :هاکان کارلسون
طراح تولید :داریفا فریجو ـ آرمانسودیتر
صدا :تییری دو وریس
موسیقی :کریستین استورال بیارنسن ،هلگه

اسلیکر

جلوههای ویژه :آرنار یونسون
شرکت تولیدکننده :بولت پرووف کیوپید
بازیگــران :ســارا ســومرفلد ،گییــرت وان رمپلبرگ،
میــکل گاپ ،دان رووفتهوفت

Belgium, Sweden, Netherlands, Norway,
2017, 77 Minutes

Director: Meikeminne Clinckspoor

Screenwriter: Meikeminne Clinckspoor
Producer: Katleen Goossens
DOP: Christian Paulussen
Editor: Håkan Karlsson

ProductionDesign:DrifaFreyju-Armannsdottir
Sound: Thierry De Vries

Music: Kristjan Sturla Bjarnason, Helge

Slikker

Visual Effects: Arnar Jonsson

Production Company: Bulletproof Cupid

Cast: Sara Sommerfeld, Geert Van Rampel-

berg, Mikkel Gaup, Daan Roofthooft

Feature-Length Live Action Films
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CHUSKIT

چاسکیت

پریا راماسوبان
 هند،1972
)2018(  چاسکیت:فیلمشناسی
Priya Ramasubban
1972, India
Filmography: Chuskit (2018)

خالصهی داستان

زندگــی چاکســیت پــس از فلــج شــدن محــدود
بــه چهاردیــواری خانــهی منضبــط پدربزرگــش
 بــرادرش تــاش میکنــد در عیــن.میشــود
 اشــتیاق درون،حفــظ احتــرام بــه بزرگترهــا
.چاســکیت را هــم زنــده نگــه دارد

Synopsis
Chuskit’s life after that she is rendered
a paraplegic is confined to indoors in
the company of her strict grandfather.
Her brother wants to respect the old
world views, but also wants to keep
Chuskit’s spirit alive.

India, 2018, 90 Minutes

Director: Priya Ramasubban

Screenwriter: Priya Ramasubban
Producer: Priya Ramasubban
DOP: Arvind Kannabiran

Editor: Jabeen Merchant

Costume Design: Deepali Kosta Kabi
Production Design: Aradhana Seth
Sound: Satheesh PM

Music: Mathias Duplessy

Cast: Jigmet Dewa Lhamo,Morup Namgy-

al,Yanchen Dolma,Padma Chospel

 دقیقه۹۰ ،۲۰۱۸ ،هند

 پریا راماسوبان:کارگردان
 پریا راماسوبان:فیلمنامهنویس
 پریا راماسوبان:تهیهکننده
 آرویند کنابیران:مدیر فیلمبرداری
 جبین مرچنت:تدوینگر
 دیپالی کوستا کابی:طراح لباس
 آردانا ست:طراح تولید
 ساتیش پیام:صدا
 ماتیاس دوپلسی:موسیقی
 ینچن، موروپ نامگیال، جیگمت دوا المو:بازیگران
 پادما چسپل،دولما

فیلمهای بلند سینمایی
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BILLE
بیله

اینارا کولمان
 ،1962لتونی
فیلمشناسی :مونا ( ،)۲۰۱۲راچ و نوری ()۲۰۱۵
Inara Kolmane
1961, Latvia
Filmography: Mona (2012), Ruch and
)Norie (2015

خالصهی داستان

بیلــه علیرغــم فقــدان عشــق از ســوی مــادرش
تــاش میکنــد تــا دنیــای بزرگســاالن را درک و
ارزش خــودش را بــه دیگــران ثابــت کنــد .بیلــه راه
فــرارش را بــا گش ـتوگذار در تخیــل بیانتهایــش
پیــدا میکنــد.
Synopsis
Bille attempts to comprehend the
adult world and prove her own value despite the lack of love from her
mother. Bille finds an escape in her
vivid imagination.

لتونی ،لیتوانی ،جمهوری چک۲۰۱۸ ،
 ۱۰۴دقیقه
کارگردان :اینارا کولمان
فیلمنامهنویسان :آرویس کولمانیس ،اویتا اسنیدزه
تهیهکننــدگان :یانیــس یوهویس ،مارتــا رومانوواـ

جکبسون ،آرونــــاس استـوسکـــوس ،کستــــوتیس
پتـرولـــیس ،داگمار سدالچکـــووا ،میهل کــــرچک،
آندریا شفر
مدیر فیلمبرداری :جورگس کمینس
تدوینگران :آنا جانسون ریندووا ،میهل لندسکی
طراح لباس :یوا ویتا
طراح تولید :یوا رومانووا
صدا :آرتوراس پوگاش اوسکا
موسیقی :پتریس واسکس
چهرهپرداز :گوندا زویربل
جلوههای ویژه :میهل کرچک
شرکت تولیدکننده :استودیوی فیلم دوینی
بازیگران :آرتور اسکراستنیس ،روتا کروانبرگا ،الینا
وین ،لولیتا کائوکا

Latvia, Lithuania, Czech Republic, 2018,
104 Minutes

Director: Inara Kolmane

Screenwriters: Arvis Kolmanis, Evita Sniedze

Producers: Janis Juhnevics, Marta Romano-

va-Jekabsone, Arunas Stoskus, Kestutis Petru-

lis, Dagmar Sedlackova, Michal Krecek, Andrea Shaffer

DOP: Jurgis Kmins

Editors:AnnaJohnsonRyndova,MichalLansky
Costume Design: Ieva Veita

Production Design: Ieva Romanova
Sound: Arturas Pugaciauskas
Music: Peteris Vasks

Make-up: Gunda Zvirbule

Visual Effects: Michal Krecek

Production Company: Film Studio Devini

Cast: Arturs Skrastins,Ruta Kronberga,

Elina Vane, Lolita Cauka

Feature-Length Live Action Films
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توسه نفر
 بیس
مهدی جعفری
 اهواز،1348
 ایستگاه اتمسفر:فیلمشناسی
Mehdi Jafari
1969, Ahwaz
Filmography: Atmosphere Station

خالصهی داستان

داســتان روایــت نوجوانانــی اســت کــه اســارت در
.عــزت را بــه آزادی بــا ذلــت ترجیــح میدهنــد

Synopsis
This is the story of a group of youngsters who prefer captivity rather than
a freedom based on abjection.

Iran, 2018, 100 Minutes

Director: Mehdi Jafari
Screenwriter: Mehdi Jafari
Producer: MojtabaFaravardeh(OujArt&MediaOrganization)
DOP: Morteza Gheydi
Editor: Meysam Molaie
Sound: Bahman Ardalan,Ahmad Ardalan
Sound Design & Mix: Bahman Ardalan
Set Designer: Kamyab Amin Ashayeri
Costume Design: Sara Samiei
Music: Arya Aziminejad
Make - Up: Abbas Abbasi
Field Special Effects: Mohsen Roozbehani
VFX (Iraq Section): Amir Saharkhiz
VFX (War Section): Seyed Hadi Eslami
Cast: Saeed Albo Ebadi, Reza Nouri, Majid Potki,
Hossein Poorideh, Abdolhalim Taghalobi
Cast (Youth): Hossein Sharifi, Abolfazl Dadi Nasab, Malek
Mohammad Abadi, Milad Taraghikhah, Roozbeh Soltani, MohammadRashno,MehdiGhasemi,AmirAbbasSafari,Hamed
Nadri, Amir Reza Zare, Amirali Mahmoodi, Sajad Mohammadzadeh, Soorena Bayramloo, Mohammad Javad Sheikh,
Ali Piri, Alireza Sharifi, Sobhan Sharifi, Ali Azadmand, Nima
Yousefpour,PeymanNouri,ErfanForootan,AmiraliChahardoli,AlirezaGharehdaghi

 دقیقه100 ،1397 ،ایران
 مهدی جعفری:کارگردان
 مهدی جعفری:فیلمنامهنویس
) مجتبی فرآورده (سازمان هنری رسانهای اوج:تهیهکننده
 مرتضی قیدی:مدیر فیلمبرداری
 میثم موالیی:تدوینگر
 احمد اردالن، بهمن اردالن:صدا
 بهمن اردالن:طراحی و ترکیب صدا
 کامیاب امینعشایری:طراح صحنه
 سارا سمیعی:طراح لباس
 آریا عظیمینژاد:موسیقی
 عباس عباسی:چهرهپرداز
 محسن روزبهانی:جلوههای ویژهی میدانی
امیرسحرخیز:)جلوههایویژهيبصری(بخشعراق
سیدهادیاسالمی:)جلوههایویژهیبصری(بخشجنگ
 حسین، مجید پتکی، رضا نوری، سعید آلبوعبادی:بازيگران
 عبدالحلیم تقلبی،پوریده
 مالک، ابوالفضل دادینســب، حســین شــریفی:بازیگــران نوجوان
 مهدی، محمد رشــنو، روزبه ســلطانی، میــاد ترقیخـواه،محمدآبــادی
 امیرعلــی، امیررضــا زارع، حامــد نــدری، امیرعبــاس صفــاری،قاســمی
، محمدجــواد شــیخ، ســورنا بایراملــو، ســجاد محمــدزاده،محمــودی
 نیما، علــی آزادمنــد، ســبحان شــریفی، علیرضــا شــریفی،علــی پیــری
، امیرعلــی چهاردولــی، عرفــان فروتــن، پیمــان نــوری،یوســفپور
علیرضــا قرهداغــی

International Competition

مسابقه سینمای بینالملل

Feature-Length Live Action Films

فیلمهای بلند سینمایی
 بیس
THE 23 توسه نفر
BILLE بیله

CHUSKIT چاسکیت

CLOUDBOY پسر ابری

THE CRY OF SILENE فریاد سکوت
THE FALCONS شاهینها
HACKER َهکِ ر

HEIDI (OUT OF COMPETITION) )هایدی (خارج از مسابقه
THE LITTIE WITCH جادوگر کوچک

THE MYSTERY OF GREEN HILL راز تپهی سبز

OTZI AND THE MYSTERY OF TIME اوتزی و معمای زمان
SUPERJUFFIE سوپریوفی

THAT NIGHT’S TRAIN THAT NIGHT’S TRAIN قطار آن شب

THE WAYANG KIDS بچههای وایانگ

YERMAK’S TREASURES گنج یرماک

میخائیلتوملیا

Mikhall Tumelya

امیرسحرخیز

Amir Saharkhiz

نیلزپوتمن

Niels Putman

ایزابالپلوسینسکا

Izabela Plucinska

الکساندرآتانه

Alexandre Athané

الکساندرآتانه
انیماتــور ،تصویرگــر و کارگــردان فرانســوی اســت که در ســال 1975متولد شـد .وی در شــهرهای پاریس ،نیویورک و لندن کار کرده اسـت .نخســتین پویانمایــی کوتاه خــود ،ملــودی زوئــه “ ،”ZoeMelodyرا در ســال2007
ســاخت .پــس از چنــدی ،الکســندر ،کمپانــی خــود ،با نام شــرکت ســینگینگ پلنــت ،را تأســیس کــرد .در حال حاضــر وی روی پــروژهاش بــا نام «آخریــن پرتقال» همراه با نولیتا ســینما و فولیمــاژ در فرانســه کار میکند.

ایزابال پلوسینسکا
در ســال  1974در شــهر کوزالیــن لهســتان متولــد شــد و هماکنــون در آلمــان زندگــی میکنــد .وی در رشــتهی هنــر و فیلــم ،تحصیالت عالــی خود را در لهســتان و آلمــان به اتمــام رســاند .در ســال  2005برندهی
خــرس نقرهای جشــنواره برلین بـرای پویانمایی کوتــاه “ ”JamSessionشــد.

نیلز پوتمن
در ســال  1992در بلژیــک بــه دنیــا آمــد .وی دارای دو مــدرک کارشناســی ارشــد هنرهای رســانهای از مؤسسـهی ســلطنتی تئاتر ،ســینما و صـدا در بروکســل و مطالعات فیلم و فرهنگ بصــری از دانشــگاه آنتورپ
بلژیــک اســت .در حــال حاضــر وی ســردبیر تنهــا مجلــه تخصصی فیلــم کوتاه در بلژیــک و مدیر بخــش مذاکرات شــبکه اروپایی ســینمای جوانان نیســی ماســا ( )NISIMASAو مســئول کنفرانــس فیلم کوتاه
نالمللــی کــه از ســال  1970تأســیس شــده و در تــاش بـرای متحدکــردن جامعـهی جهانــی فیلــم کوتــاه اســت .همچنیــن وی بــه عنـوان منتقــد و روزنامهنگاری مســتقل برای
در بلژیــک اســت ـ ســازمانی بی 
چندیــن روزنامــه بلژیکــی نویســندگی میکنــد ،و دســتیار برنامهریــزی جشــنوارههایی همچون جشــنواره فیلــم کوتاه لوین اســت.

امیر سحرخیز
متولــد 1355ـ تهـران ،دانشآموختــه دانشــگاه آزاد اســت .از مهمتریــن آثــار وی میتـوان بــه پویانماییهــای کوتــاه «چــت ایرونــی» و «معمــا» و طراحــی جلوههــای بصری مجموعههــای «مختارنامه»« ،شــوق
پــرواز» و فیلمهــای ســینمایی «آواز گنجشـکها»« ،جدایــی نــادر از ســیمین»« ،دربــارهی الــی»« ،خونبــازی» و «یــه حبــه قنــد» اشــاره کرد.

میخائیل توملیا
متولــد 1963در شــهر مینســک بــاروس اسـت .بیــن ســالهای 1987تــا 1989در مدرسـهی پیشــرفتهی فیلمنامهنویســی و کارگردانــی ،در بخش پویانمایــی ،تحصیل کــرد .از فعالیتهــای وی میتوان به همــکاری در
اســتودیو انیمیشنســازی AF-Centerدر مینســک ( 1989ـ ،)1999کارگردان مجموعههای تجاری انیمیشــنی برای اســتودیوها در مســکو ،بوداپســت و ســئول ( 1999ـ )2002اشــاره کرد .توملیا از  2008تاکنون مدرس
انیمیشــن در مینســک ،مســکو ،یاروســاو و توکیــو اسـت .در حــال حاضــر وی به صورت مســتقل مشــغول به فعالیت اسـت .همچنین اســتادیار دپارتمــان کارگردانی تلویزیــون و ســینما آکادمی هنر بالروس اسـت.

Jury Committee-International
Short & Long Animation Films

هیئت داوران فیلمهای بلند و کوتاه پویانمایی بینالملل
Alexandre Athané
He is a director, illustrator and animator. He has worked in Paris, New Yorkand London. In 2007, he directed his debut short film, Zoe Melody. Alexandre
has created his own company The Singing Plant Company, with which he develops - among others - his next projects. He is currently at work on The Last
Orange, his new animated film, produced with Nolita Cinema and Folimage in France.

Izabela Plucinska
Born in 1974 in Poland and currently living in Germany, Izabela Plucińska has some thirty films to her credit. She studied art and film and now brilliantly
combines her talents to create animated works. In 2005, her short Jam Session won a Silver Bear at the Berlin International Film Festival.

NielsPutman
Niels Putman (1992, Belgium) graduated as a Masters in Audiovisual Arts at the Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound in Brussels and as a Masters
in Filmstudies & Visual Culture at the University of Antwerp. He’s currently the editor-in-chief of the only short film magazine in Belgium and NISI MASA’s
Head of Debate Department. He is also in charge of the Short Film Conference – an international organization in existence since 1970 seeking to unite the
global short film community. Niels works as a freelance film journalist/critic for several Belgian outlets and is an assistant programmer for festivals such as
the Leuven International Short Film Festival.

AmirSaharkhiz
Amir Sahar Khiz was born in Tehran in 1976. He is a graduate of Islamic Azad University. Among his known works we can name: “Iranian Chat” and “Enigma”
(Animation), and he has been VFX designer for many TV & Film projects such as “Mokhtar Nameh”, “Shoghe Parvaz”, “ The Song of Sparrows” , “Separation”, “ About
Elly”,”Maineline” and “ A Cube of Sugar”.

Mikhall Tumelya
He was born in Minsk in 1963. During 1987-89 Mikhail had been studying in advanced school for screenwriters and directors, animation department.
From 1989 till 1999 he had been working for Minsk animation studio “AF-Center” as a director of animation films. He had been working as a director of
commercial animated series for studios in Moscow, Budapest and Seoul (1999-2002) From 2008 Mikhail Tumelya’s a teacher of animation for students
in Minsk (Belarus), Moscow, Yaroslavl (Russia) and Tokyo (Japan). Currently Mikhail Tumelya is an associate professor at the Department of Cinema and
Television Direction of the Faculty of Screen Arts of the Belarusian State Academy of Arts.

Sara Kassir
Shewasbornin1983;sheisanactress,filmmaker&PresenterofLebanesetelevision.ShehasstudiedinthefieldofActing&TheatrewithMA&PhD
degrees.KassirwasawardedherfirstInternationalprizeinAlJazeeraDocumentaryFilmFestival.In2015,shewasajurymemberinFajrInternational
FilmFestivalinIran.ShehasplayedthekeyroleinmanyFilm&TVserialsinLebanon.Producing&directinganumberofTVprograms&filmsforchildren&
youthareamongherotheractivities.Atthemoment,sheisafacultymemberofMediaUniversity,teachingacting&directinginLebanon.

سارا کثیر
 در ســال. وی تحصیــات فوقلیسـانس و دکتــری را در رشــته بازیگری و تئاتــر به پایان رسـاند. فیلمســاز و مجــری تلویزیــون لبنانــی اسـت، ســارا کثیــر بازیگــر. اسـت1983متولــد
 وی تهیهکننــده و. عضو هیئــت داوران جشــنواره بی نالمللی فیلم فجر بود،2015 در ســال. اولیــن جایــزهی بی نالمللــی خــود را در جشــنواره فیلــم مســتند الجزیــره بهدســت آورد2011
. بازیگــری و کارگردانی لبنان اسـت، اســتاد دانشــگاه رسـانه، هماکنون.کارگــردان چندیــن فیلم و ســریال تلویزیونی و فیلمهای ســینمایی مناســب برای کودکان و نوجوانان بوده اسـت

LEE Daw-Ming
LEE Daw-Ming is currently Professor and Director of the Master of Fine Arts (MFA) Programme of the Academy of Film, Hong
Kong Baptist University. Lee was the founding Chair of the Department of Filmmaking, Taipei National University of the Arts
(TNUA). He graduated from Temple University with an MFA degree in Radio-Television-Film. He is a film scholar, author of
Historical Dictionary of Taiwan Cinema (2013) and Documentary: History, Aesthetics, Production, and Ethics (2015) among
many authored and edited books. Daw-Ming is also a renowned filmmaker from Taiwan. He is the supervising producer of
Taiwan Public Television documentary series Taiwan: A People’s History (2006), director of a short feature The Suona Player/
Chui gu chui (1988, London Film Festival), producer of A Drifting Life (1996, winners of Silver Award at Tokyo International
Film Festival and Prize of the Ecumenical Jury Special Mention at Cannes Film Festival).

دا ـ مینگ لی

 نویســندهی کتاب، وی پژوهشــگر فیلم. تلویزیون و ســینما دریافت کرد، از دانشــگاه تمپــل مــدرک کارشناســی ارشــد خــود را در رشــته رادیــو. در تایـوان متولــد شـد1953در ســال
. وی همچنین یکی از شناختهشــدهترین فیلمســازان تایوان اسـت.)» اسـت2015(  تولید و اخالق، زیباییشناســی، تاریــخ:)» و «مســتند2013( «واژهنامــه تاریخــی ســینمای تایـوان
ای جشــنواره بی نالمللی فیلم توکیو و جایــزهی ویژهی هیئت برنــده جایزه نقره،)1996( » «یــک زندگی بیهــدف،»)2006(  تاریــخ مردمــی:تهیهکنندگی مســتند ســریالی «تایـوان
 وی همچنین بنیانگذار دپارتمان فیلمســازی دانشــگاه.) از جمله فعالیتهای وی به شــمار میرود1988( »داوران جهانی جشــنواره فیلم کن و کارگردانی فیلم کوتاه «بازیکن سـونا
.ملــی هنرتایپــه و در حــال حاضــر اســتاد و برگزارکننده کالسهای ارشــد هنرهــای زیبا در آکادمی فیلم دانشــگاه هنگکنگ اسـت

Leyli Rashidi
She was born in Tehran in 1973. She is a graduate of French Literature majoring in Translation. She is known for acting in
Theatre, Cinema & Television. She was first known to the public & art society by TV series: “ZiZi Goolo”. She continued her
acting character by playing in Ali Hatami’s “Del Shodegan” (Love-Stricken). Her other films are: “Sweet Jam” (2001),“Dar-bedarha” (2004),“Nok-e-Borj” (2005), “Cold Sweat” (2015), “The Old Road” (2015).

لیلیرشیدی

 ســینما و تلویزیــون اســت و بــا ســریال «زیزیگولــو» در جامعهی هنــری ایران، وی بازیگــر تئاتــر. فار غالتحصیــل مترجمــی زبــان فرانســه اســت،ـ تهـران1352 متولــد
،)1380( » از دیگــر فیلمهــای او میتوان بــه «مربــای شــیرین.شــناخته شــد و فعالیــت اصلــی خــود در ســینما را بــا فیلم «دلشــدگان» ســاختهی علــی حاتمی آغــاز کــرد
.) اشــاره کــرد1396( ») و «جــادهی قدیــم1396( » «عــرق ســرد،)1384( » «نــوک بــرج،)1383( »«دربهدرهــا

Yoo Jung Hyun
He was born in South Korea. He was graduated from Seoul Arts University in 2000. “4 Million Beats” which was made by him in 2000
has won two awards: Korea Independent Short Film Festival Best Picture Award & Busan Asian Short Film Festival -Best Picture
Award. In 2011 his short film “Alone” was chosen for the Grand Prize of Daejeon Independent Film Festival. In 2019 the short film
“Fox Legend” was awarded VR Video Content Best Picture Award.

یو جانگ هیو

،2000  کــه در ســال، میلیــون ضربــه» وی4«  فیلــم. از دانشــگاه هنــر ســئول فارغالتحصیــل شــد2000  وی در ســال. در کــره جنوبــی متولــد شــد1976 در ســال
 جایــزه بهتریــن فیلــم جشــنواره فیلــم کوتاه مســتقل کــره و جایــزه بهتریــن فیلم جشــنواره فیلم:ســاخته شــد برنــدهی دو جایــزه از دو جشــنواره فیلــم شــده اســت
 در جشــنواره فیلــم دائجــون برنــده جایــزهی بهتریــن فیلم، پــس از اکــران در چندیــن جشــنوارهی بینالمللــی،» فیلــم کوتــاه «تنهــا،2011  در ســال.کوتــاه بوســان
. جایــزهی بهتریــن فیلــم را از آن خــود کــرد،VR Video Content  فیلــم کوتــاه «افســانهی روبــاه» در جشــنوارهی2019  در ســال.شــد

Jury Committee-International Short & Long Feature Films

هیئت داوران فیلمهای سینمایی و کوتاه داستانی بینالملل

Mohammad Mehdi Asgarpour
He was born in Tehran in 1963. He has graduated from IRIB University and he writes, directs & produces films. He has
directed feature films: “We have Guests”, “Eghlima”, “Ghadamgah”, “Parvaz dar Nahayat”, He is also producer of
a few TV series. Among his side activities are: Supervisor of Experimental Cinema Center, Head of Children & Youth
Department of Network 2 of IRIB, and General Manager of “Khaneh Cinema” & “Farabi Cinema Foundation”.

محمدمهدی  عسگرپور
. بــا کارگردانــی فیلمهــای کوتــاه آغــاز کــرد1367 ی را از ســال
  او فعالیــت هنــر. فارغالتحصیــل ســینما از دانشــکدهی صــدا و ســیما اســت، ـ تهــران1342 متولــد
 «قدمــگاه» و «پــرواز در نهایــت» و تعــدادی مجموعـهی تلویزیونــی را در کارنامهی،» «اقلیمــا،» «هفتوپنــج دقیقــه،»وی کارگردانــی فیلمهــای «مهمــان داریــم
 مدیرعامــل بنیــاد ســینمایی، مدیــر گــروه کــودک و نوجــوان شــبکه دوم، از فعالیتهــای جنبــی او میتــوان بــه سرپرســتی مرکــز ســینمای تجربــی.کاریاش دارد
.فارابــی و مدیرعامــل خانــه ســینما اشــاره کرد

Katharina Dockhorn
studied history and cultural science at Humboldt-University of Berlin. She used to work as editor for the GDR TV-Station until
1991 Afterwards, she has been working as freelance journalist for TV stations, newspapers and trade magazines for more
than 25 years. She established the program of FIPRESCI-award winnig films on the FilmKunstfestival in Schwerin and still
works there as presenter. Katharina Dockhorn is board member of Bundesvereinigung Deutscher Medienjournalisten and
member of FIPRESCI.

کاترینادوکورن
 در اســتودیو تلویزیونی1991  تــا ســال. وی در دانشــگاه هومبولــت در رشــتهی تاریــخ و علــوم اجتماعــی تحصیل کرد. آلمــان متولــد شــد، در برلیــن1961 در ســال
 روزنامهها، ســال پیــش تاکنــون خبرنــگار مســتقل بســیاری از شــبکههای تلویزیونــی25  وی همچنیــن از.) بــه عنــوان تدوینگــر مشــغول بــه فعالیــت بــودGDR(
.) اســتFIPRESCI(  وی عضــو ثابت فدراســیون بینالمللی منتقــدان فیلــم.و مجــات فرهنگــی در آلمــان و دیگــر کشــورهای جهــان بــوده اســت

Liya Gilmutdinova
She was born in 1984 in Russia. She graduated from Kazan State Pedagogical University. She began her career in 2003 on the
state television and radio company “Tatarstan.” From 2005 to 2016 she was engaged in the production of documentaries.
She is a member of the International Federation of Journalists, a member of the international jury of the Dhaka International
Film Festival (Bangladesh, 2018), a member of the International Jury of the 7th Nepal International Film Festival on Human
Rights (2019), member of the selection committee of the Kazan International Project «Cinema in 7 days».

لیا گیلموتدینوا
 فعالیــت خــود را در شــرکت رادیو و تلویزیون تاتارســتان2003  در ســال. وی از دانشــگاه پداگــوژی ایالتــی روســیه فار غالتحصیــل شــد. در روســیه بهدنیــا آمــد1984 در ســال
نالمللی جشــنواره
  عضــو داوران بی،نالمللــی روزنامهنگاری
  وی یکــی از اعضای فدراســیون بی. درگیــر ســاخت چندیــن مســتند شــد2016  تــا2005  وی از ســال.آغــاز کــرد
.) و عضو هیئت انتخاب پروژه «ســینما در هفــت روز» کازان اســت2019(  عضــو هیئــت داوران هفتمیــن جشــنواره حقــوق بشــر نپــال،)2018( فیلــم داکا

فرزاد اژدری

Farzad Ajdari

جمال امید

Jamal Omid

محمدحمیدیمقدم

Mohammad Hamidi Moghadam

حامد سلیمانزاده

Hamed Soleimanzadeh

رائد فریدزاده

Raed Faridzadeh

فرزاد اژدری
متولــد  1350مشــهد اســت .در رشــتهی کارگردانــی ســینما در دانشــگاه هنر دانشــکدهی ســینما تئاتــر تحصیل کرده اســت .کارگردانی «ســام بــر فرشــتگان»« ،عملیات مهد کــودک» و
«وروجکهــا» از جملـ ه فعالیتهــای ســینمایی وی بــه شــمار مـیرود.

جمال امید
متولــد  1325رشــت اســت .وی داراي چهــل ســال فعاليــت مطبوعاتــي از ســال  1343اســت .همچنیــن به عنوان سرپرســت فیلمخانــه ،مدیــر برنامهریــزى و اجرایى جشــنوارهی فیلم فجر،
مدیرعامــل مــوزهی ســینما و مــورخ و پژوهشگــر ســینماى ایـران فعالیت داشــته اســت .برخــی از تألیفــات وی عبارت اســت از« :ســينماي جهان ســوم»« ،فرهنگ ســينماي ايران» (ســه
جلــد)« ،پيدايــش و بهرهبــرداري»« ،ســپنتا زندگــي و آثــار»« ،اوانــس اوگانيانس»« ،زندگــي و آثــار»« ،تاريخ ســينماي ايـران» ( 1357ـ .)1279

محمد حمیدیمقدم
متولــد  1347در همـدان اســت .دارای مــدرک کارشناســی ارشــد ســینما از دانشــکدهی ســینما و تئات ِر دانشــگاه هنــر اســت .وی به عنوان تهیهکننــده و کارگــردان تلویزیون فعالیت داشــته و
تهیهکنندگــی و کارگردانــی برنامههــاى ســینمایى «ســینما« ،»٢ســینما »١و «ســینما »۴و برنامـهی تلویزیونى «مســتند »۴از جمله فعالیتهای وی به شــمار مـیرود .وی اخیراً به ریاســت
مرکز ســینمای مســتند و تجربی منصوب شــده اســت.

حامد سلیمانزاده
متولــد  1366مشــهد اســت .در مقطــع دکتـرای رشــتهی پژوهــش هنــر با گرایش مطالعات پیشــرفتهی ســینمایی از پژوهشــکدهی هنر ،معمــاری و شهرســازی نظر تهـران فار غالتحصیل
ـض گفتمــان دبالکتیــک در درام مــدرن و پسـتمدرن» و
شــد .تألیــف کتابهــای «هذیانهــای روزانـهی یــک مــرد خفتــه»« ،نگاهــی اجمالــی بــه تاریــخ ســینمای فرانســه» و «نقـ ِ
کارگردانــی بیــش از هشــت فیلــم کوتــاه و پنــج تئاتــر از فعالیتهــای وی بــه شــمار مـیرود.

رائد فریدزاده
متولــد  ۱۳۵۷مشــهد اســت .در رشــتهی اقتصــاد نظــری ،ادبیــات آلمانــی ،ادبیــات تطبیقــی و فلســفه در دانشــگاههای تهـران ،ویــن و برلین تحصیــل کرده اســت و پــس از اخذ دکتــری در
رشــتهی ادبیــات و فلســفه از دانشــگاه فـرای برلیــن و همــکاری پژوهشــی با مؤسسـهی تحقیقاتی مطالعات آســیایی آن دانشــگاه ،به عنـوان عضو هیئت علمی دانشــکدهی ادبیــات و علوم
نالملل بنیاد ســینمایی فارابی اســت.
نالملل ســینمای ایـران و معــاون بی 
انســانی دانشــگاه شــهید بهشــتی بــه تدریــس و پژوهــش مشــغول اســت .فریــدزاده هماکنــون دبیــر شــورای بی 

Selection Committee International
Cinema Competition

هیئت انتخاب مسابقهی سینمای بینالملل

Farzad Ajdari
He was Born in Mashad in 1971. He has studied Cinema Directing at Cinema & Theatre Faculty of Tehran Art University. “Hello Angels”,
“Kindergarten Operation “& “Kobolds” are among his cinematic activities.

Jamal Omid
He was Born in Rasht in 1946. He has a four decades background in journalism since 1964. He has been the supervisor of Iran National Film
Archive, Executive Manager & Director of Planning for the Fajr Film Festival. As a Cinema Historian & Researcher, Omid was the Managing
Director of Iran’s Cinema Museum and he has had many valuable publications. “The Third World Cinema”, “Iran’s Cinema Directory”
(Three volumes),”Sepanta, Life & Works”, “Ovanes Ohanian”, “The History of Iranian Cinema” (1900 -1978), are some of his major books.

Mohammad Hamidi Moghadam

He was Born in Hamadan in 1968. He has MA Degree from Cinema & Theatre Faculty of Tehran Art University. He has been active as a TV producer
ever since.HehasproducedmanyCinematicProgramssuchas“Cinema4”,“Cinema2”,“Cinema1”formajorIranianTVnetworks.“Documentary4”
isalsoamongtheprogramshehasproduced.HehasbeenappointedastheHeadof“Documentary&ExperimentalFilmCenter”Recently.

HamedSoleimanzadeh
He was Born in Mashhad in 1987. He has studied Phd of Art Research, majoring in Advanced Cinema Studies at NAZAR Research Institute
for Art, Architecture & Urban Engineering in Tehran. He has authored “Daily Deliriums of A Sleeping Man”, “A Brief Look at the French
Cinema History” & “A Dialectical Contravene Discourse in Modern & Post-Modern Drama”. Directing more than 8 short films & 5 theatrical
performances are among his other activities.

Raed Faridzadeh

He was born in Mashhad, Iran. He studied Economics and German Litrature at Tehran University and Comparative Literature at University
of Vienna. Faridzadeh made his PhD in Philosophy and Literature at Free University of Berlin. He was a senior researcher at German-Asian
Graduate Group of Humanities in Berlin. Since 2012 Faridzadeh has been teaching philosophy and German literature as a member of faculty
of Humanities at Shahid Beheshti University, Tehran. The Head of International Affairs of Farabi Cinema Foundation (FCF) and the general
secretary of International Council of Iranian Cinema.

5) Submission Procedure
5-1) Applicants should provide a DVD or Blu-Ray version
of their work with subtitle or upload via WE Transfer to the
(office) secretariat of festival.
5-2) The festival office is prepared to receive nominated
works via upload procedure to the following mail
addresses: intl@icff.ir or info@icff.ir , applicants would be
informed upon the receipt of works in 48 hours maximum.
5-3) Applicants can fill the registration form online via
festival’s website.
5-4) The director’s statement, biography, filmography,
director’s photo, film poster, brochure, film sound tracks
and at least 3 film stills shall be uploaded through the
festival website
5-5) Trailer can only be uploaded for long features up to 3
minutes via We transfer
5-6) The English dialogue list of the film shall be sent via
email along with the screener.
5-7) For publicity of the works a 3 minute trailer for long
features & a one minute trailer for Short films is necessary
in case to be broadcasted through Iranian Radio & TV or

The Regulation Document has been prepared in three
languages (Farsi, English & Arabic) with identical value.
In case of any raised issue, the Farsi version would be the
measure of judgment.
Tehran Headquarters: No. 13, Delbar Alley,Toosi St., Valiye Asr Ave., Tehran 19617-44973, Iran.
Tel: +9821- 22735090, 22741250, Fax: +9821 –22734801
E-mail: Icffprog@gmail.com, Website: www.icff.ir
Isfahan Headquarters: Abbasi Complex, Amadgah st.,in
Front of the Abbasi Hotel, Isfahan, 8144917886,Iran.
Tel: +98(31)32225535 , Fax: +98(31)32221298
E-mail: Info@icff.ir

مقررات

4) Terms and Conditions for Admission:
4-1) Films will be selected by independent selection
committees with the supervision of the Festival Director,
if the selected films does not reach the standard of 7 films,
they will be screened as non-competitive .
4-2) All films submitted should be suitable for children and
young adults
4-3) Only films produced after January 2017 is eligible for
submission
4-4( Films should not have been screened in the previous
editions of the ICFF
45 )ـA maximum of two feature length films from each
country and three feature length films from Iran shall be
selected for competition sections
4-6) The films will be screened in two different age groups:
(5 to 12) and (12 to 16)
4-7) Short films should not be longer than 15 minutes and
feature length films should not be less than 75 minutes
4-8) The Public Relations office of the festival will plan
official press conferences and interviews with media
partner agencies for the cast and crew of the selected films
4-9) In case of any shipment, all in-bound and out-bound
costs shall be covered by the submitter/participant
4-10) Legal producer or distributor of the nominated
film should refer to www.icff.ir & follow the registration
procedure

International media.
5-8) The festival secretariat preserves the right to keep a
version of the work for future studies & research projects.
5-9) Legal owners of the films are obliged to do all
necessary insurance precautions during the delivery
process & festival would be in charge of insuring works
during the festival.
5-10) Screening of the films would be in DCP, therefore
the producers are requested to send the decoding info
(DKDM) via e-mail to the festival office.
5-11) All the DCP versions must be in original language, if
the original language is not English, a copy with English
subtitles is a must.
5-12) The deadline for registration of selected movies
through website is July 6th,2019
5-13) The deadline for the delivery of the hardcopy or link
of selected movies is August 6th, 2019
5-14) The festival secretariat will issue Participation
Certificate for all participants.
5-15) To reserve the rights & respect the participants if
the works are not submitted on time according to the
regulations, the secretariat is rightful to cancel the film
from schedule.
5-16) The secretariat is responsible for the schedule of
films.
5-17) Once the film has been selected and confirmed, the
film cannot be withdrawn from the festival program
5-18) Participation in the festival implies acceptance of all
aforementioned regulations
5-19) All the news & information in regard to festival events
is exclusively done through the festival website.
5-20) Any interpretation or decision making due to unforeseen issues lies within the responsibility of festival
authorities.

سیودومین جشنوارهی بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان


and cineastes will be selected by the Festival Director.
3-2) Jury members shall not have any contribution to
selected works in the competitive sections.
3-3) A representative introduced by the Festival Director
will attend the jury sessions without any voting right.
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Regulations

Regulations

32nd International Film Festival for Childern and Youth

According to the trilateral agreement between Organization of Cinema & Audio Visual Affairs, Farabi Cinema
Foundation & Municipality of Isfahan, the 32nd Edition of International Film Festival for Children and Youth
would be held in the historical city of Isfahan from 19th to 26th August 2019.

6

Main Objectives:
1-1) Showcasing National and International quality films
and works for children and young adults
1-2) Contextualization for sustainable & balanced
development of Children & Youth Cinema
1-3) Boosting collaboration and production of films for
children and young adults by creating interaction among
creators, experts and the audience
1- 4) Promoting knowledge transfer and exchange of
products of high artistic value, capable of contributing to
cultural and social growth
2) MAIN SECTIONS OF THE FESTIVAL
2-1) INTERNATIONAL COMPETITION
2-1-1) Feature Films
Best Script Award
Best Director Award
Best Film Award
Best Animation Award
Special Jury Award
2-1-2) Short Films
Best Fictional Film Award
Best Animation Award
2- IRANIAN CINEMA COMPETITION
2-2-1)Feature Films
Best Actor Award
Best Script Award
Best Director Award
Best Film Award
Best Animation Award
Special Jury Award
2-2-2) Short Films
Best Short Fictional Film Award
Best Animation Award
2-2-3( Fiction Films
Best Script Award
Best Director Award
Best Feature Film Award
2-2-4) Secretariat Special Award
In this edition of the festival, the festival secretary will grant
special awards to the films focusing on innovative ideas,
cultural consistency and those with business potentials.
It is noteworthy to mention, “Cultural Consistency” refers

to a film’s capacity to enter into adjacent markets and
industries, turning them into a combination of cultural
works.
2-2-5) Web Series Production Award
Due to the growth of Social Media Networks and the effort
to grow the production of domestic content for children
and young adults as a national mission, in this edition of
the festival a special section is dedicated to the production
of Web Series.
2-3) CIFEJ Award (International Center of Films for
Children and Young People)
An International Jury Committee consisting of two Iranian
and one International member appointed in coordination
with the rules & regulations of CIFEJ will award the Best
Feature Film and offer an Honorary Diploma to a short film
(Fiction or Animation).
2-4) International Youth Jury Award
A group of Iranian & International children as selected by
the Festival’s secretariat will award The Golden Butterfly
to the Best Feature Film.
2-5) The Martyr Behnam Mohammadi Award (Cinema of
Resistance)
In this section, the golden trophy of the first young martyr
of the imposed war on Iran (Holy Defense) is dedicated to a
producer or director of a film focusing on themes such as
sacrifice, resistance and Islamic values.
2-6) Zaven Ghokasian Special Award
In this section, a panel of jurors consisting of film critics,
cultural and cinematic activists and cineastes from
Isfahan (selected by the festival office in Isfahan), will offer
the Best Film Award in the Iranian cinema section.
2 -7) Iranian Youth Jury Award
A group of Iranian children & youth juries from Isfahan as
selected by the Festival’s Office in Isfahan will award The
Golden Butterfly to the Best Feature Film.
2-8) Special Screenings
In this non-competitive section, several films of prominent
filmmakers or a collection of feature films with a common
theme selected by the Festival Director will be showcased.
3) Jury Members
3-1) An independent panel of Jury members for the
International and National competition sections
comprising of at least 5 prominent filmmakers, producers

In The Name of Creator of Beauties

In The Threshold of Evolvement
We start the 32nd edition of children & youth film festival in historical city of Isfahan while we may not be able to trace back such
a similar event in not too long history of cinema in Iran. Unprecedented scope of development & influence of children & youth
cinema which has bypassed literary & auditory works is now at the highest rank from statistical view and children are cultural
consumers of such products for the first time in history. These facts are important basis of the present situation. The boom
of entrepreneurship & reforms in attitudes towards the business culture together with changes & young generation entering
the professional world of entertainment industry has created a new literature in this arena. And, finally, facilitating formal &
informal communication among global societies are other factors which enable us to understand & expound an event like 32nd
edition of festival from another perspective.
I, as the secretary of the festival, honorably announce that in recent years we could hear the footsteps of change & witness
its tangible traces, promising us a great evolution both generally & specifically in cinema industry. And, now in this edition of
festival we vividly feel its presence.
A considerable number of filmmakers are present at the festival with their first experience and this testifies of occurring
changes with reforming attitudes in this field of cinema. In line with changes in this edition we will have “Web Series”, Short
Animations, Short Films, Non - Cinematic Features, inaugurating special prize for “Business Centered” films and finally
compiling the Economical Index of feature films. All and all are the signs of this great presence in this gathering. Iran’s Children
& Youth Cinema, as a pioneer could provide the grounds for reconciliation with audience at the time when elite cinema was
potently on top in the country. Now, once again, this cinema is carrying a fundamental message to convey in this Art-Industry.
Cinema as an effective art-industry institution cannot remain indifferent to exceptional reformations in the world around and
this is the Cinema of Children & Youth which in this edition would present such important facts very clearly to its audience & the
activists of this field.
Hope & endeavor might be the best two key words for creating better days and define our situation at the very verge of stepping
into the first days of the 32nd edition of International Children & Youth Film Festival. An era in the cinema is reaching its end &
new days are about to begin. The cinema society of the country is both anxiously & enthusiastically testing routes to this new
era, and 32nd festival will display the very first steps of these modest & brave explorers to a new era of unknowns.
In the end, what wishes we might have except that these first steps in the forthcoming event, leads Iran’s cinema to present its never
ending rich thematic essence. And once again this cinema will reinstate its position as the origin of creativity throughout the globe.
Alireza Tabesh
The Secretary Of
32nd International Children & Youth Film Festival

The Festival in A Frame & Art of
dialog with New Generation
In nowadays momentless complexity, children’s iconography is a savior. Icons which can be framed
and cross the decades & ages, so follow us through momentless mindful adulthood.
For days you can be youthful even middle aged, step on childhood sentiments, stand in its portal
and keep watching it. Cinema, this magical screen, gains its scope from its audience outlook and
the creative potent of filmmakers, an excuse to revise all that, a device like a magical stick which
hits through repetitive days, the beauty is wrapped in art and the realities are bluntly represented,
speaks out of obsessions, of needs & expectations of childhood world and the youth who want to
humanize, linked to the future to the next generation.
The asset of today’s Cinema of Youth & Children is a pathfinder to the way we call “Tomorrow”, the
future of this country, to build up the destiny and whatever recalls that these kids are going to be the
future Parents, Teachers, Managers, Specialists, Decision Makers and Planners of this land.
Film festival for children and youth is the art of communicating with the new generation, whereas
the dialog with the new generation sometimes becomes a huge challenge itself.
Isfahan has had the honor of hosting the International Children & Youth Film Festival for years, now
at the 32nd edition, Isfahan is fully ready again to host this event and provide the grounds for unique
screening sessions. Our hospitality is gifted to all who come to this city with their films and show
care & consideration for children and youth.
Isfahan is the city where children are loved, the urban management of the city with all those who
believe in art as a common language & cultural diplomacy beyond borders, are trying to utilize all
the capacities to make a path for enrichment of this global event.
I welcome all the guests of this event and have faith in making it a wonderful experience hand in
hand with the intelligent audience; we will make it an everlasting memory like previous editions of
the festival. This will open windows to new horizons for the children of the globe, making a better
world for them to live in.
G. Nourouzi
Isfahan Mayor
Summer 2019

In the name of God the Compassionate the Merciful
The importance of children & youth is known to everyone in the society. This is because they are
supposed to build the future of this valuable land, and cinema can play a unique role in forming
their ideals & goals.
What is expected from the cinema of children & youth is to produce & present competent &
befitted works, this will affluence the path of growth & prosperity. There is the hope that Children
& Youth Film Festival will indeed intensify this passion among its audience in Iran and around the
globe.
I do sincerely wish success & grace for all the activists of this field and have no doubt that they
have a great share in building a bright flourishing future.
Hossein Entezami
Iranian Organization of Cinema & Audiovisual Affairs

In the name of God the Compassionate the Merciful
Rapid changes of the world today have changed human’s life in various aspects including
culture. Meanwhile, children & youth by applying new technologies in their everyday life, foretell
us about an intelligent, questioning, and reformist generation. By a true understanding of the
aforementioned inescapable facts, the 32nd International Children & Youth Film Festival has
taken renovating steps in line with gentle breeze of changes, promising the Butterflies of festival
a brand new world. The reformations in festival’s framework such as updated categories, the
change in perspectives towards cinema from an independent colony to become a part of image
industry, is expressing an acute insight of our fellow committed filmmakers which will have
undeniable outcomes for the children of our country. This will have a sonorous message of Peace,
Mankind & Spirituality for the whole world.
In an era which we need unity & cohesion more than any other time, simultaneous screening of
festival films throughout the country is very pleasing. Screening of festival films in flood victims
zones based on the elegant slogan” Let’s Make the Dream of Flood Afflicted Children”, is worth
of a great appreciation. We take the coincidence of this event with Eid al-Ghadir which is deeply
in connection with Imam Ali’s (PBUH) Sire in regard to children’s rights, as a good omen for the
festival. I, hereby, express my sincere thanks to the hardworking secretary of the festival and all
his colleagues in this impressive event and also thank all the authorities of Isfahan with its culture
oriented people for bringing this gathering into reality. I hope to witness a successful festival and
provide a valuable asset for generations to come. I wish for the blessings of Almighty God for the
children of our land and dignity for Islamic Iran.
Seyed Abbas Salehi
Minister of Culture & Islamic Guidance

In the Name of ALLAH

