
 

 

 «ی فیلن تجعویّفتِ» ًوایػ جذٍل

 
 (19:30تا  18ساعت )  2سانس  (18تا  16ساعت )  1سانس 

تا  19:30ساعت ) 3سانس 

20:30) 

دٍؼٌبِ 

 97بْوي  8 

 بٌْام کاهراًی حرف ٌّر

 20ˊ هجتبی فالحی: کارگرداى

  بٌْام صذیمی حرف ٌّر 

 20 ˊ هجتبی فالحی: کارگرداى

 (ًیوا ٍ ًاهی پتگراظتاد  دربارُ)برادرّا 

 27 ˊهاًی پتگر : کارگرداى

The mill and the cross 
 (پیتر برٍگلدربارُ ًماغ )ّا صلیبًالَض ّا ٍ 

 95ˊ لخ هاجَظکی :کارگرداى

بررظی  ًؽعت ًمذ ٍ

 هْذی احوذی با حضَر 

ؼٌبِ ظِ

 97بْوي  9 

 (ظعیذیابَالماظن  اظتاد دربارُ)خاًِ دٍظت 

 70ˊ هحوذرضا عیٌی: کارگرداى

Priosmani 

 (پیرٍظواًی ًیکَ دربارُ ًماغ) پیرٍظواًی

 105ˊ گیَرگی ؼٌگلیا: کارگرداى

بررظی  ًؽعت ًمذ ٍ

 رضا اصالًیهحوذ با حضَر 

چْارؼٌبِ  

 97بْوي  10
Andrey Rublev 

 200ˊ کیآًذری تارکَفط: کارگردان/  (آًذرُ رٍبلفدربارُ ًماغ ) آًذرُ رٍبلف
ًؽعت ًمذ ٍبررظی 

هحوذرضا اصالًی  با حضَر 

پٌجؽٌبِ 

 97بْوي  11 

Loving Vincent 
ًٍعاى دربارُ ًماغ )دربارُ ًماغ  ًٍعاى عاؼك

 (گًٍگَ

 95ˊدٍرتا کبیال ٍ ّیَ ٍلچوي: کارگرداى

 (فرح اصَلیی اظتاد دربارُ) هیاى ظایِ ٍ ًَر

 29ˊ خعرٍ ظیٌایی: کارگرداى

( شازُ تباتبایی اظتاد دربارُ) ؼرح حال

 12ˊ اییخعرٍ ظیي: کارگرداى

( ظٌذٍزیی د اهیراظتا دربارُ)ظرؼت ظرًَؼت 

 40ˊاردالى عاؼَری : کارگرداى

بررظی  ًؽعت ًمذ ٍ

، ظیذ هحوذ بْؽتی با حضَر 

  اردالى عاؼَری

 ظعیذ باباًٍذ: هجری کارؼٌاض



جوعِ 

 97بْوي  12 

Final Portrait 

 (جاکَهتیآلبرتَ ظاز دربارُ هجعوِ) پرترُ ًْایی

 90ˊاظتٌلی تَچی :کارگرداى

اظتاد  دربارُ)غالهحعیي ًاهی ٍ گرٍُ ًماؼاى آزاد 

 (غالهحعیي ًاهی

 40ˊ حعیي بْبْاًیاهیر: کارگرداى

 (هرتضی هویساظتاد  دربارُ)زًذگی در تصَیر 

 44ˊ کریویرزاق هصطفی: کارگرداى

بررظی  ًؽعت ًمذ ٍ

 ،ًصادى هَریسیحط حضَربا  

 هصطفی، یحعیي بْبْاىاهیر

  کریویرزاق

 ظعیذ باباًٍذ: هجری کارؼٌاض

ؼٌبِ 

 97بْوي  13 

Goya's Ghosts 
 گَیا  اؼباح

 (افراًعیط گَیدربارُ ًماغ )

 116ˊ هیلَغ فَرهي :کارگرداى

حعیي  ی اظتاددربارُ)دلَاپط درختاى بَم 

 (هحجَبی

 52ˊ علی هحوذ هعیحا: کارگرداى

 (اظتاد ایرج اظکٌذری دربارُ)ى زرٍا

 30ˊفراًک آرتا :  کارگرداى

بررظی  ٍ ًؽعت ًمذ

 ،هحجَبی حعیي اظتادبا حضَر 

  علی هحوذ هعیحا

 ظعیذ باباًٍذ: هجری کارؼٌاض

یکؽٌبِ  

 97بْوي  14

 کمال الملک

 117ˊ علی حاتوی :کارگرداى

ٍاحذ اظتاد  دربارُ)کؽذ هیىاظبی کِ ؼیِْ 

 (خاکذاى

 50ˊهحوذرضا عیٌی : داىکارگر

 (ّاًیبال الخاؾی اظتاد دربارُ)ای بِ آظواىًاهِ

 8ˊ آرغ رئیعیاى: کارگرداى

بررظی  ٍ ًؽعت ًمذ

،  ٍاحذ خاکذاى اظتاد با حضَر 

بی، جوال عربسادُ، ّلیا دارا

 هحوذرضا عیٌی 

 ظعیذ باباًٍذ: هجری کارؼٌاض

 


