ایرانجشنواره شماره 7
(ضمیمهروزنامهایران
درجشنوارهتئاترفجر)
صاحبامتیاز:
خبرگزاریجمهوریاسالمی
مدیرمسئول:
مهدیشفیعی
سردبیر:جواددلیری

98 11 20

من می ترسم

نمایشهای منتخب
سیوهشتمین جشنواره
بینالمللی فیلم فجر

یکشنبه  20بهمن

راهنما
نمایــــــه

پوست

کارگردان:بهمن و بهرام ارک
ســینماهاینمایــشدهنــده :کــوروش
ساعت  ،21:30باغ کتاب ساعت 16:30

دوزیست

کارگردان:برزو نیکنژاد
و سعید خانی
بازیگــران :پژمــان جمشــیدی ،جــواد
عزتی ،ستاره پســیانی ،هادی حجازیفر،
مانیحقیقی،سعیدپورصمیمی
سینماهاینمایشدهنده:زندگیساعت
 ،17مــوزه ســینما ســاعت  ،22اســتقالل
ساعت19:30

بیصداحلزون

کارگردان:بهرنگ دزفولیزاده
بازیگران:هانیهتوسلی،مهراناحمدی،
پدرام شــریفی و محســن کیایــی با حضور
علیرضــا جاللیتبــار ،بهنوش بختیــاری،
بیــژن بافــکار ،شــیرین ولیپــور و مجتبــی
شکری
ســینماهای نمایــش دهنــده :بهمــن
ساعت ،22کیان ساعت 19:30

سه کام حبس

 کارگردان:سامان سالور
بازیگــران :پرینــاز ایزدیــار ،محســن
تنابنده ،سمیرا حســنپور ،متین ستوده،
محمود علیان ،یداهلل شادمانی و محمد
برق نورد ،سیامک صفری
سینماهاینمایشدهنده :آزادی ساعت
 ،19ماندانا ساعت  ،22جوان ساعت 17

مغزاستخوان

کارگردان:حمیدرضاقربانی
بازيگران:بابک حمیدیان ،جواد عزتی،
بهروز شعیبی ،پریناز ایزدیار ،نوید پور فرج
ســینماهاینمایشدهنــده :ایران مال
ساعت ،21فجر اسالمشهر ساعت19

تعارض

کارگردان:محمدرضالطفی
بازيگران:رضابهبودی،سودابهبیضایی،
محمــد صدیقــی مهــر ،پریســا محمدی،
حامد رحیمی نصر و رقیه افشین پور

ساعت ،21:30فرهنگ ساعت19

کارگردان:بهنام بهزادی
بازيگــران :النــاز شاکردوســت ،پوریــا
رحیمیسام،امیرجعفری،ستارهپسیانی،
مهــران احمــدی ،پیــام یزدانــی ،مجیــد
جعفری
ســینماهاینمایشدهنــده :ایران مال
ساعت ،19فرهنگ ساعت16:30

کارگردان:سهیلبیرقی
بازيگــران :فاطمــه معتمــد آریــا ،هوتن
شکیبا و باران کوثری
ســینماهاینمایــشدهنــده :ایــران مال
ساعت ،16:30فرهنگ ساعت21:30

قصیدهگاوسفید

مردن در آب مطهر

کارگردان:بهتاشصناعیها
بازيگران:مریم مقدم ،علیرضا ثانیفر،
لیلیفرهادپور،فریدقبادی،فریدازقندی،
امیرشریعت
ســینماهای نمایش دهنده :ایــران مال

روز بلوا

کارگردان:بهروز شعیبی
بازیگــران :بابک حمیدیــان ،لیال زارع،
محمــد علیمحمدی ،مســعود دلخــواه،
پاشا جمالی و داریوش ارجمند
ســینماهای نمایــش دهنــده :زندگــی
ســاعت  ،19:30موزه ســینما ســاعت ،17
استقالل ساعت22

دشمنان

 کارگردان:علی درخشنده
بازیگــران:رویــا افشــار ،نــدا جبرئیلی و
مسعوددلخواه
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی
ســاعت  ،17مگامــال ســاعت  ،19:30راگا

ساعت22

کشتارگاه

کارگردان:عباس امینی
بازیگــران:مانی حقیقی ،باران کوثری،
امیرحسینفتحیوحسنپورشیرازی
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی
ســاعت  ،19:30مگامــال ســاعت  ،22راگا
ساعت17

درخت گردو

کارگردان:محمد حسین مهدویان
بازیگران:مینا ساداتی ،پیمان معادی،
مهرانمدیری
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی
ساعت  ،16:30ماندانا  ،19:30جوان 22

تومان

کارگردان:مرتضیفرشباف
بازيگران:میرســعید مولویــان ،مجتبــی
پیــرزاده ،پردیــس احمدیــه  ،ایمــان صیــاد
برهانیوحامدنجابت
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی
ســاعت  ،18:30گالریا ســاعت  ،22تماشا

آن شب

کارگردان :کوروش آهاری
بازیگــران :شــهاب حســینی ،نیوشــا
جعفریان،امیرعلیحسینی
ســینماهای نمایــش دهنــده :کوروش
ساعت  ،19باغ کتاب ساعت 21:30
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی
ســاعت  ،22مگامــال ســاعت  ،17راگا
ساعت19:30

آتابای

کارگردان:نیکیکریمی
بازيگــران :جــواد عزتــی ،هــادی
حجازی فــر ،ســحر دولتشــاهی ،دانیــال
نوروش و ...
ســینماهاینمایــشدهنــده :کــوروش
ساعت  ،19:30باغ کتاب ساعت 22

ابر بارانش گرفته

کارگردان:مجید برزگر
بازیگــران :نازنیــن احمــدی ،مــزدک
میرعابدینی،علیثانیفر،ارشیانیکبین،

سینماشهرقصه

کارگردان:کیوانعلیمحمدی،
علیاکبرحیدری
بازيگران:حامدکمیلی،آناهیتادرگاهی،
هدیــــهتهرانی،جمشیدمشایخی
سینماهاینمایشدهنده :آزادی ساعت
 ،16گالریا ساعت ،19:30تماشا ساعت22

کارگردان:پیمانقاسمخانی
بازيگــران :پژمــــــان جمشـــــــیدی،
ســــــام درخشــــــــــانی ،حامــد کمیلــی،
ریحانهپارسا،گوهرخیراندیش،امیرمهدی
ژولــه ،فرهــاد آییــش ،ســـــــتاره پســیانی،
مارالفرجاد،شکیبشجره
ســینماهای نمایـــــش دهنــده :آزادی
ساعت  ،21گالریا ساعت  ،17تماشا ساعت
19:30

کارگردان:سعیدملکان
بازيگران:امیرجدیدی،ساعدسهیلی
ســینماهای نمایــش دهنــده :فجــر
اسالمشهرساعت16:30

کارگردان:مهردادخوشبخت
بازيگران:علیرضــا کمالــی ،حســن
معجونی،شبنمگودرزی
ســینماهای نمایــش دهنــده:
کــوروش ســاعت  ،16:30بــاغ کتاب
ساعت 19

کارگردان:نوید محمودی
بازيگــران :علی شــادمان ،ندا جبرائیلی،
متینحیدرنیا
ســینماهاینمایــشدهنــده :ایــران مال
ساعت ،17فرهنگ ساعت22

خوب بد جلف  :2ارتش سری

روز صفر

آبادان یازده 60

عامهپسند

اشکانفر
ســینماهاینمایــشدهنــده :بهمــن
ســاعت  ،17کیــان ســاعت  ،22شــکوفه
ساعت17

سینمـــاهاینمایـــشدهنده :ایران مال
ساعت ،16فجر اسالمشهر ساعت21:30

دبیرویژهنامه:خسرو نقیبی
دبیرتحریریه:یحیینطنزی
دبیرعکس:ابوالفضلنسایی
دبیراجرایی:جواد عبدی
مدیرفنی:حجتحکیمی
صفحهآرایی:دنیاحقشنو،محمدعباسپور
ویراستاریوحروفچینی:گروهویراستاریوحروفچینی«ایران»
لیتوگرافیوچاپ:مؤسسهفرهنگیمطبوعاتیایران

شنایپروانه

کارگردان:محمد کارت
بازیگران:جوادعزتی،طنازطباطبایی،
امیر آقایی ،پانتهآ بهرام ،علی شــادمان،
نیره فراهانی ،مهدی حسینینیا ،ایمان
صفا،مهلقاباقری،نادرشهسواری
ساعت17

خورشید

کارگردان:مجید مجیدی
بازیگران:علینصیریان،طنازطباطبایی،
جوادعزتی
سینماهاینمایشدهنده:کوروشساعت
 ،17باغ کتاب ساعت 19:30

لباسشخصی:

کارگردان:امیر عباس ربیعی
بازیگــران:مهدی نصرتی ،توماج دانش
بهزادی،مجیدپتکی
 ســینماهای نمایش دهنده :زندگی ساعت
 ،22مــوزه ســینما ســاعت  ،19:30اســتقالل
ساعت 17

مستند و فیلم کوتاه
قصــه دختــران فــروغ /خاطــره
حناچی
سینمای نمایش دهنده :ایران مال
ساعت 19:30
 دابر /سعید نجاتی
سینمای نمایش دهنده :ایران مال
ساعت 19:30
زندگی میان پرچمهای رنگی/
محسن اسالم زاده
سینمای نمایش دهنده :ایران مال
ساعت 22
 مادر برفی /مرجان خسروی
سینمای نمایش دهنده :ایران مال

حمیدرضــا مالکــی ،کاوه هادیمقــدم،
سورنمناساکانیان،منصورهایزدپناه
ســینماهاینمایــشدهنــده :کــوروش
ســاعت  ،22باغ کتاب ساعت  ،17شکوفه
ساعت22

پدران

کارگردان:سالم صلواتی
بازیگــران :علیرضــا ثانیفــر ،هدایــت
هاشمی ،گالره عباســی ،مهشید ناصری،
کیوان پرمر ،مهدخت موالیی ،نوید الیقی،
ساریناترقی
ســینماهای نمایــش دهنــده :بهمــن
ســاعت  ،19:30کیان ســاعت  ،17شکوفه
ساعت19:30
ســینماهاینمایــشدهنده :آزادی ســاعت
 ،21:30ماندانا ساعت  ،17جوان ساعت 19:30

خروج

کارگردان:ابراهیم حاتمی کیا
بازیگــران :پانتهآپناهیهــا ،فرامــرز
قریبیان ،محمد فیلی ،محمود پاکنیت،
جهانبخشسلطانی
ســینماهای نمایــش دهنــده :آزادی
ساعت ،16:30ماندانا ساعت19:30

خون شد

 کارگردان:مسعود کیمیایی
بازیگــران:ســعید آقاخانــی ،ســیامک
انصاری ،لیال زارع ،نســرین مقانلو ،هومن

ساعت 22
 جایی برای فرشتهها نیست /سام
کالنتری
سینمای نمایش دهنده :فرهنگ ساعت
17
 امتحان /سونیا حداد
سینمای نمایش دهنده :فرهنگ ساعت
17
 بانو /محمد حبیبی منصور
سینمای نمایش دهنده :فرهنگ ساعت
19:30
برفهایسپیدسرگردان/:محمدرضا
وطندوست
سینمای نمایش دهنده :فرهنگ ساعت
19:30

