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ویژهنامه سی و چهارمین جشنواره بین المللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان-شماره یکم

جمعه  16مهرماه 1400

افتتاحیه

پرواز پروانه ها در آسمان اصفهان
افتتاحیۀ سیوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
مراسم افتتاحیۀ سیوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،امروز جمعه  16مهرماه همزمان با روز جهانی کودک از ساعت  18:15آغاز
میشود.
سعید نصر کارگردان مراسم افتتاحیۀ این دوره از جشنواره اظهار کرد :محمد سلوکی اجرای این مراسم را برعهده دارد و در دو بخش از این مراسم که براساس شعار
جشنوارۀ امسال «سینما سرزمین خیال» است به روایتگری میپردازد ،همچنین میزبان هنرنمایی «جنابخان» هستیم.
در این مراسم گروههای کودک و نوجوان در بازۀ زمانی ده دقیقهای قطعهای ترکیبی از هنرهای نمایشی ،موسیقی و نمایش عروسکی را رونمایی و اجرا میکنند .در
ادامه ،قطعات مشهور موسیقی به رهبری ارکستر احسان عباسی و نوازندگان کودک و نوجوان نواخته میشود .دو بخش آئینی و ارزشی تعریفشده در مراسم نیز
وجود دارد که یکی از بخشها مرتبط با کروناست و رویکردی بینالمللی دارد و بخش دیگر ،در قالب هنری و با مشارکت مخاطبان داخل سالن با موضوع «پروانهها
از شعلهها پروا ندارند» برگزار میشود .عالوه براین برای بزرگداشت یاد شهید علی لندی قهرمان ایذهای ،تمثالهایی از او به شکلهای مختلف در سالن بهنمایش
درمیآید.
استفاده از جلوههای ویژۀ تصویری برای دکور جشنواره ،از دیگر ابتکارات مراسم افتتاحیه است .مدت زمان این مراسم  130دقیقه خواهد بود و بهصورت زنده از
شبکۀ اصفهان و پلتفرم «تیوا» و صفحات رسمی جشنواره در آپارات و اینستا گرام پخش میشود.

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان
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�پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،درباره سیوچهارمین
جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان
در نخستین روز از سیوچهارمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان ،متن پیام محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
بدین شرح است:
«جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان ،بهواسطه حضور زالل
فرزندان این سرزمین ،همواره میعادگاه همدلیهای مهربانانه بوده است.
رؤیاپردازیهای کودکانه و نوجوانانه ،مولد نشاط و سرزندگی بوده و رنگ امید و
آرزو به نقش واقعیتهای جهان امروز میزند.
از آنجا که سینمای ملی ایران زمین ،جایگاهی شایسته در عالم هنرهای ماندگار
در سطح جهان به خود اختصاص داده است ،اهمیت جشنوارۀ کودک و نوجوان
بر کسی پوشیده نیست .امید است هنرمندان و فیلمسازان متعهد ایرانی با
بهرهگیری از فرهنگ ناب و انسانساز اسالمی ،پرورشدهنده نسلهایی باشند
تا عالوه بر اینکه در تقابل با نظامهای سلطه ،یارای ایستادگی و مقاومت داشته
باشند ،نقشی مؤثر و پیشتاز در بازسازی تمدن نوین اسالمی و حرکت بهسمت
قلههای تعالی و پیشرفت ایفا کنند».
یوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان
وی در ادامه ،درباره شعار س 
و نوجوانان گفت:
«شعار امسال جشنواره با عنوان «سینما سرزمین خیال» بیانگر رسالت خطیر هنر
هفتم در حفظ روحیۀ رؤیاپردازی و نشاطآفرینی برای کودکان و نوجوانان سرزمین
ما و همه جهان است تا در دوران سختی که بهواسطۀ همهگیری بیماری کرونا بر
ما گذشت ،با جادوی سینما به فردایی سرشار از آرامش و دوستی بیندیشیم و
از داغ کودکان و نوجوانان و خانوادههای سوگوار و آسیبدیده این بالی عالمگیر

شعارامسال
جشنواره
باعنوان«سینما
سرزمینخیال»
بیانگررسالت
خطیرهنرهفتم
درحفظروحیۀ
رؤیاپردازیو
نشاطآفرینی
برایکودکان
ونوجوانان
سرزمینماوهمه
جهاناست

بکاهیم».
در انتهای پیام ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به ارتباط میان سینما و جشنوارۀ
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت:
«از اولویتهای سینمای ایران ،ارتقاء کمی و کیفی آثاری با محوریت کودکان و
نوجوانان امروز ،آیندهسازان فردایی بالنده و افتخارآفرین برای ایران اسالمی است.
امید است این امر با بسیج و همدلی هنرمندان و نهادهای فرهنگی در آیندهای
نزدیک به بار بنشیند .برپایی این رویداد فرهنگی با رعایت دقیق شیوهنامههای
بهداشتی که حفظ و صیانت از ارزشهای فرهنگی را وظیفه بزرگ خود میداند،
برگ زرین دیگری بر دیباچۀ خاطرات و خرد جمعی کودکان این سرزمین
خواهد افزود».

علیرضا تابش ،دبیر سیوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی
فیلم کودکونوجوان تصریح کرد:

شعار امسال جشنواره:
«سینما ،سرزمین خیال»

درحالیکه کشور پیک پنجم
ویروس کرونا را پشتسر میگذارد،
سیوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان به دبیری
«علیرضا تابش» در اواسط مهرماه
در اصفهان و چندین استان کشور
برگزار میشود .جشنوارهای که هرچند
برپایی آن در شرایط دشوار کرونایی
ریسکپذیر بوده است؛ اما تولید فیلم
ن و نوجوانان و اهمیت به
برای کودکا 
روح و استعدادهایشان بهعنوان هدف

اصلی آن مطرح است.
این جشنواره درحالحاضر و برای آینده از
اهمیت تاریخی بسیاری برخوردار خواهد
بود .جشنوارهای که با انگیزۀ تغذیۀ روح
و شکوفایی استعداد کودکان و نوجوانان
در روزهای سخت همهگیری ویروس
کرونا برپاشده و هدف اصلیاش معرفی
سرزمین خیال و امید به آنها در روزهای
سوگ و بحبوحه مرگ است؛ درواقع
کودکان و نوجوانان بهعنوان مخاطبان
تأثیرگذار ،استعدادها و دغدغههای

جشنواره هستند .علیرضا تابش دبیر
سیوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان ،این
جشنواره را «سینما ،سرزمین خیال»
خطاب کرد و دربارة آن گفت:
«دنیا و بهویژه ایران ،از بحران کرونا
آسیبدیده است؛ و ما با دنیایی سوگوار
کودکان
و کشوری سوگوار روبرو هستیم.
ِ
این سالها ،خاطراتی اندوهنا ک برایشان
باقی خواهد ماند ،مملو از اعداد و ارقام و
از دست دادنها و دلنگرانیها .معرفی

سرزمین تخیل به کودکان باید در اولویت
آثار هنری و سینمایی باشد و سینمای
کودک و نوجوان در سرزمینی که سرچشمه
پیشرفت و خاستگاه امید است ،یکی از
این ظرفیتهاست .امید ،جدیترین
ابزاری است که میتواند دست کودکان
و نوجوانان این نسل را بگیرد و آنها را
از این بحران بهسالمت بگذراند و این
سینماست که میتواند با نشاندادن
وسعت سرزمین پهناور تخیل ،شعلۀ امید
را در ذهن آنها روشن نگاه دارد».

سینما،سرزمین خیال
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اصفهان شـهر گنبدهای فیروزهای ،یکی از پایگاههای
اصلی و همیشه فعال کانون پرورشی و فکری کودکان
یوچهارمین جشنوارۀ
و نوجوانان ،امسـال میزبان سـ 
بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان میباشـد.
باتوجهبـه شـیوع ویـروس کرونـا و تأثیـر آن بـر روی
فرهنـگ و زندگـی مـردم بهویـژه کـودکان و نوجوانـان،
شـهر حالوهـوای خوبـی نداشـت و ابـر سـنگین
سـیاه بیمـاری و مرگهـای پیدرپـی ،تأثیـرات
زیـادی را بـر روان و روحیـۀ کـودکان و نوجوانان
برجـای گذاشـته بـود.
با برگــــــــزاری سـی و چهـــــارمین
جشـنوارۀ بیـن المللــــی
فیلمهای کودکــان
و نوجــــــوانان
شـهر

روحیهای دیگر به خود گرفته اسـت .اصفهان شـهر هفت
هنـر و خاسـتگاه هنـر اسـت و همـ ه سـاله اهمیـت زیـادی
بـرای هنـر بهخصـوص در بخـش کـودک و نوجـوان قائـل
بـوده و سـعی در پیشـرفت و حمایـت آن داشـته اسـت.
بـا آغـاز زمزمههـای انتخـاب اصفهـان بهعنـوان یکـی از
اصلیتریـن پایگاههـای ایـن جشـنواره ،شـهر حـال و هوای
تـازهای بـه خـود گرفـت .کـودکان بـاذوق و شـوق بـرای
داوری و خبرنـگاری خـود را آمـاده میکردنـد .سـینماهای
عضـو جشـنواره بـا همـکاری سـتاد کرونـا و آمادهسـازی
پروتکلهـای بهداشـتی ،محیطـی مناسـب و مهیـج
را بـرای کـودکان و نوجوانـان اصفهانـی آمـاده
کردنـد تـا بتواننـد ابـر سـیاه بیمـاری را،
حتـی ا گـر بـرای مدتـی هـم کـه
شده از روی شهر گنبدهای
فیـروزهای برداشـته و
حالوهـوای آن را
بـرای کـودکان بـه
روزهـای قبـل از

اصفهان ،میزبان سیوچهارمین
جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان

کرونـا برگرداننـد .ایـن روزهـا کـودکان و نوجوانـان اصفهانـی
بـا شـوقوذوق بیشـتری اخبـار مرتبـط بـا سـیوچهارمین
جشـنوارۀ فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان را دنبـال کـرده و
مشتاقانه منتظر نمایش فیلمها و جوایز هستند .درست
اسـت کـه مخاطبان اصلی جشـنواره ،کـودکان و نوجوانان
هسـتند؛ امـا از تأثیـر ایـن جشـنواره بـر روی بزرگسـاالن
نمیتـوان چشمپوشـی کـرد .نیمـی از مـردم اصفهـان را
مـادران و پـدران تشـکیل دادهانـد .ایـن جشـنواره بـا شـور
و اشـتیاقی کـه همـراه خـود داشـت ،توانسـت حالوهـوای
شـهر را نهتنهـا بـرای کودکان ،بلکه برای بزرگسـاالن و حتی
کسـانی کـه ارتباطـی بـا جشـنواره و کـودکان و نوجوانـان
ندارنـد تغییـر دهـد .بـا حضـور سـیوچهارمین جشـنوارۀ
بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان ،ریشـههای
امیـد و تخیـل در اصفهـان و مـردم اصفهـان فـارغ از
محدودیـت سـنی دوانـده شـد .امیـد و تخیـل هیـچگاه
حدومرزی برای سنوسـال نمیشناسـد و جشنواره باعث
میگردد تا پیوند میان تخیل و سـینما پیش چشـم مردم
بـه نمایـش گذاشـته شـود.
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تماشــــا
رونمایی پوستر
سیوچهارمین جشنواره
فیلمهای کودکان و نوجوان
با حضور شهردار اصفهان و
دبیر جشنواره

گفتگوی دبیر جشنواره با شهردار اصفهان پیرامون مسائل جشنواره

مراسم رونمایی از پوستر جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان در عمارت عالی قاپو

امضای پوستر جشنواره توسط علیرضا تابش دبیر جشنواره

گفتگوی دبیر جشنواره با شهردار اصفهان پیرامون مسائل جشنواره

مراسم رونمایی از پوستر جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان در عمارت عالی قاپو
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معرفیداوران

جشنوارۀ امسال به صورت ترکیبی در
دو بخش فیزیکی و آنالین برگزار میشود
و داورانی از ایران و سایر کشورها آثار را
مورد بررسی و قضاوت قرار میدهند.
مهین جواهریان (کارگردان و انیماتور) ،گالره
عباسی (بازیگر) ،بهروز شعیبی (کارگردان
و بازیگر) ،سهیل موفق (کارگردان) ،حامد
جعفری (تهیهکننده) ،رضا درستکار (منتقد
و کارگردان) و بهرام دهقانیار (آهنگساز) آثار
ملی را داوری میکنند.
در بخش بینالمللی داورانی از آلمان،
شیلی و سوئد آثار را بهصورت آنالین
قضاوت میکنند و دو داور از ترکیه و
افغانستان هم به داوری آثار پویانمایی
بلند و کوتاه میپردازند .غزل شا کری
(بازیگر) ،علیرضا شجاعنوری (بازیگر و
تهیهکننده) و مهرداد اسکویی (کارگردان و
مستندساز) داوران ایرانی بخش بینالملل
جشنوارۀ سیوچهارم هستند .فریال بهزاد
(کارگردان) نیز داور ایرانی بخش «سیفژ»
جشنواره خواهد بود و براساس تفاهمنامۀ
یونیسف با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
داوران یونیسف نیز آثار ایرانی را قضاوت
خواهند کرد و به یکی از آثار جایزهای تعلق
میگیرد.
بیوگرافی هیئت داوران آثار ملی
جشنواره:
مهین جواهریان  -متولد 1329
کارگردان ،تهیهکننده و مدرس و مؤلف در
زمینۀ انیمیشن
کارشناس گرافیک ،کارشناسیارشد کارگردانی
انیمیشن
عضو هیئت مؤسس و دبیر انجمن آسیفا
(انجمن انیمیشنسازان ایران)
رضا درستکار متولد 1343
منتقد سینما و مستندساز
دارای مدرک کاردانی کتابداری
همکاری با مطبوعات سینمایی و تألیفاتی
پیرامون کارگردانان مطرح سینما مثل
بهمن فرمانآرا و مجید مجیدی
بهرام دهقانیار متولد 1344
موسیقیدان و آهنگساز
تحصیل در کنسرواتوار فرانکفورت آلمان در
رشتههای پیانو و آهنگسازی
فعالیت در زمینۀ فیلم و سریال و همچنین
ژانر کودک و آهنگسازی آثاری همچون
خونۀ مادربزرگه ،زیزیگولو و...
بهروز شعیبی -متولد 1358
کارگردان ،بازیگر و فیلمنامهنویس
دریافت سیمر غ بلورین بهترین فیلم
در بخش نگاه نو برای فیلم «دهلیز» در
سیویکمین جشنوارۀ فیلم ف
سهیل موفق  -متولد 1359
کارگردان ،تهیهکننده و بازیگر

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
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شروع فعالیت حرفهای از سال .1372
کارگردانی فیلم «شکالتی» در ژانر کودک و
نوجوان
گالره عباسی :متولد 1362
بازیگر و فار غالتحصیل تئاتر
شروع فعالیت حرفهای از سال .1382
تأسیس سوینا (سینمای ویژۀ نابینایان) در
سال 1398
حامد جعفری  -متولد 1364
تهیهکننده سینما و انیمیشن و
فار غالتحصیل رشتۀ اقتصاد
رئیس هیئت مدیرۀ گروه هنر پویا .عضو
رسمی جامعۀ صنفی تهیهکنندگان
سینمای ایران .تهیهکنندگی پرفروشترین
انیمیشنهای تاریخ سینمای ایران:
«شاهزاده روم» و «فیلشاه»
بیوگرافی هیئت داوران آثار بینالملل
جشنواره:
علیرضا شجاعنوری  -متولد 1334
بازیگر و تهیهکننده
فار غالتحصیل رشتۀ زیستشناسی و
ادبیات ایتالیایی ،مشاور امور بینالملل
سازمان سینمایی در سال 1392
بازیگری در فیلمهای فاخری چون «روز
واقعه»« ،شیر سنگی»« ،محمد رسولاهلل»
و...
مهرداد اسکویی  -متولد 1348
فیلمساز ،تهیهکننده ،عکاس و پژوهشگر
فار غالتحصیل دانشکده سینما و تئاتر
و دارای گواهینامه درجه یک هنری در
رشته کارگردانی فیلم مستند
کسب عنوان چهرۀ فرهنگی سال جهان از
سوی نهاد فرهنگی «پرنس کالوس»هلند
در سال 2010
غزل شاکری  -متولد 1357
بازیگر و طراح صحنه و لباس
دارای مدرک کارشناسی طراحی صحنه و
لباس
شروع فعالیت حرفهای با فیلم سینمایی
«ماهی» در سال  1366و بازی در فیلم
گلنار در سال 1367
بیوگرافی داور بخش سیفژ جشنواره:
فریال بهزاد  -متولد 1334
کارگردان و فیلمنامهنویس
دارای مدرک کاردانی فیلمبـ ـ ـ ــرداری
از مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما و
کارشناس تهیه فیلـ ـ ـ ــم و برنامههای
تلویزیونی از دانشگاه بوستون
آغاز فعالیت حرف ـ ـ ـ ـ ـ ـهای از سال 1359
بهعنـ ـ ــوان تهیهکنن ـ ـ ــده و کارگـ ـ ـ ـ ــردان
برنامههای کودکان در صداوسیما

34th Isfahan International Film Festival For
Children and Youth
Friday.8 October.2021

سحر عالئی
عضو کمیتۀ منتقدین میانرشتهای

چه کسی این گروه را پایهگذاری کرد؟
مراحل اولیۀ شکلگیری کمیته میانرشتهای
به این صورت بود که در دوره سیام
جشنواره ،یک ایده خام تحتعنوان «تحلیل
میانرشتهای» توسط مدیر روابطعمومی
آن دوره ،آقای احد میکائیلزاده مطرح شد.
ایشان با من تماس گرفتند و درخواست کردند
تا ایده را پرورش دهیم و کامل کنیم و یک گروه
تشکیل شود .هرچند بهخاطر اینکه در آن
دوره ،این ایده دیر مطرح شده بود ،به همان
منوال برگزار شد؛ یعنی بچهها فیلمها را دیدند
یویکم ،مبنا
و نقدهایی نوشته شد .در دورۀ س 
بر آن بود که طرح با پیشرفت بسیاری مطرح
و اجرا شود؛ اما متأسفانه مادرم را روز اول
ً
جشنواره از دست دادم و تقریبا نتوانستیم به
آن صورتیکه مدنظر بود ،گروه را پیش ببریم .اما
فعالیت از همان دورۀ سیویکم بهطور رسمی
یودوم ما این ایده
آغاز شد .از ابتدای دوره س 
را از نو بازسازی کردیم و ایدههای جدیدی به
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آن اضافه شد .همچنین تحلیلهای تلفیقی
ارائه دادیم و جلسات نقد و بررسی فیلم برگزار
کردیم.
چه نیاز و ضرورتی موجب شد تا این
کمیتهتشکیلشود؟
از ابتدای برگزاری جشنواره ،یک بخش
تخصصی که به نقد حرفهای آثار بپردازد
وجود نداشت؛ ّ
حتی نقد و بررسی و دیدگاه
داوران اصلی هم در جایی منتشر نمیشد
تا مخاطبان بتوانند آنها را ببیند .بنابراین

ه منت

قدین می

ا
ن
رشتهای

این نیاز احساس شد که در حین برگزاری
جشنواره ،یکسری نقدهای منسجم از دل
جشنواره بر روی تکتک فیلمها انجام شود
و برای مخاطبین به نمایش گذاشته شود.
بدین شکل کمیتۀ مطالعات میانرشتهای
تشکیلشد.
مسئولیت این گروه از ابتدا تا کنون
برعهدۀ چه کسی بوده است؟
از ابتدا مسئولیت این گروه را برعهده داشتم
و گروه را تشکیل دادم .ما همواره با مدیر
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روابطعمومی جشنواره ارتباط مستقیمی
داشتیم؛ در طی دو سال اول با جناب احد
میکائیلزاده و از دوره سیودوم تا کنون
با جناب محسن دلیلی در ارتباط بودیم.
بهعنوان سرپرست گروه ،مسئولیت تشکیل
م و تنظیم کارها
گروه ،انتخاب اعضا ،تقسی 
بر عهدۀ من است .همچنین ایدهای که در
ابتدای هر دوره بازنویسی میشود ،توسط
خودم انجام میشود.
درحالحاضر این تیم فعالیت خود را
چطور ارائه میدهد؟
فعالیت تیم ما به صورتهای مختلفی صورت
میگیرد .جلسات نقد و بررسی فیلمها را با
حضور عوامل آنها برگزار کردیم .همچنین
قبل از شیوع ویروس کرونا ،یکسری جلسات
نقد و بررسی با حضور بچهها تشکیل دادیم؛
بدینصورت که بچهها بهصورت حضوری و در
جمعخبرنگارانباخودعواملفیلمها گفتوگو
میکردند .اصل فعالیت تیم ما نقدهایی
است که اعضای گروه از منظر رشتههای
مختلف مینویسند که بهصورت مشترک و یا
بهصورت جدا گانه ارائه و در سایت جشنواره و
خبرگزاریهامنتشرمیشود.
سازوکار گروه به چه صورت است؟
انفرادی یا گروهی؟
همانطور که از اسم کمیته ما مشخص است،
«گروه تحلیل میانرشتهای» هستیم .فعالیت
ً
ما بهصورت کامال گروهی است و حتی بعضی
از نقدها بهصورت گروهی نوشته میشوند.
ماهیت تیم مانند ماهیت خود جشنواره،
گروهی است و حول محور شخص نمیچرخد.

پلتفرمها،میزبان فیلم های کودکان و نوجوانان

در دو سـال اخیـر ،باتوجهبـه شـیوع ویـروس کرونـا
در اکثـر کشـورهای دنیـا و تعطیلـی بسـیاری از مراکـز
عمومـی ازجملـه سـالنهای سـینما ،اکـران فیلمهـا
بهصـورت آنالیـن در پلتفرمهـا ،تأثیـر زیـادی بـر رونـد
فـروش فیلمهـا و مخاطبـان سـینما گذاشـته اسـت و
بهنوعـی میتـوان گفـت سـینمای خانگی جای خـود را
در میـان عالقهمندان و مخاطبان بازکرده اسـت .امسـال
در سـیوچهارمین جشـنوارۀ بینالمللـی فیلمهـای

کـودکانو نوجوانان ،در کنار برنامـۀ اکرانهای حضوری
آثـار راهیافتـه به جشـنواره ،اکـران آنالین آثـار نیز وجود
دارد .ازآنجهـت کـه هـدف اصلی این جشـنواره ،روحیه
بخشـیدن و کشـف اسـتعدادهای کودکان و نوجوانان در
این روزهای تیرهوتار ناشـی از شـیوع ویروس بوده است؛
اکـران آنالیـن آثـار بهمنظـور رد شـدن از محدودیتهـا
و در نظـر گرفتـن امـکان تماشـای فیلمهـا بـرای
مخاطبیـن و عالقهمنـدان کـودک و نوجـوان در سراسـر

کشـور برگـزار میشـود .مخاطبیـن کـودک و نوجـوان
بهمنظـور دنبـال کـردن آثـار راهیافته به سـیوچهارمین
جشـنوارۀ فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان میتواننـد بـا
مراجعـه بـه پایـگاه خبری جشـنواره بـه آدرسwww. :
 icff.irاز برنامههـای اکـران آنالیـن فیلمهـا آگاه شـوند
و آثـار منتخـب خـود را در پلتفرمهـای «فیلیمـو» و
«هاشـور» بـه آدرسهـای  www.filimo.comو
 www.hashure.comتماشا کنند.

سینما،سرزمین خیال

8

ویژهنامه سی و چهارمین جشنواره بین المللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان-شماره یکم

جمعه  16مهرماه 1400

دیدگاه کودکان و نوجوانان نسبت به سینمای
امروز ایران

جشنواره از نگاه
کودکانونوجوانان

امسـال گزینـۀ داوری آنالیـن نیـز همچـون سـال گذشـته بـرای
کـودکان و نوجوانـان وجـود دارد و بهتریـن فیلـم از نـگاه داوران
کـودک و نوجـوان جشـنوارۀ سـیوچهارم ،در مراسـم پایانـی
جشـنواره معرفـی خواهـد شـد.
در همیـن راسـتا بـا چنـد تـن از کـودکان و نوجوانانـی کـه در ایـن
بخـش ثبتنـام کردهانـد صحبـت کـرده و نظـر آنهـا را نیـز در ایـن
بـاره شـنیدهایم:
نحوه آشنایی شما با جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان چگونه بود؟
ریحانـه :اولینبـار در سـیویکمین جشـنوارۀ فیلمهـای کـودکان و
نوجوانـان شـرکت کـردم .بـرای حضـور در جشـنواره ،در آزمونهـای
ورودی داوری پذیرفتـه شـدم .بعـد از گذرانـدن کالسهـای
آموزشـی ،بهصـورت رسـمی بهعنـوان داور سـیویکمین جشـنواره
بینالمللـی فیلمهـای کـودکان و نوجوانـان انتخـاب شـدم .پـس از
اتمام جشنواره ،عالقهمندی من به سینما و دنبالکردن سینمای
کـودک و نوجـوان بیشـتر شـد.
رادیـن :همزمـان بـا سـیودومین جشـنوارۀ فیلمهـای کـودکان و
نوجوانان به همراه دوستانم به سینما رفتم و متوجه شدم چنین
جشنوارهای در ایران و در شهر ما یعنی اصفهان ،درحال برگزاریست
و مـا میتوانیـم فیلمهـای برتـر هـر سـال را در طول جشـنواره ببینیم
ً
و ایـن موضـوع واقعـا حـس خوبـی بـرای مـن و دوسـتانم بـه همـراه
داشت.
رسـا :از بچگـی بـا پـدرم بـه سـینما میرفتیـم .در سـینما تیتـراژی
مخصـوص جشـنوارۀ کـودک و نوجـوان پخـش میشـد و همیشـه
برای من سـؤال بود که این تیتراژ چیسـت .وقتی از پدرم پرسـیدم،
پاسـخ داد« :سـه چهار سـال صبر کن ،بهت میگم ».بعد از گذشـت
چنـد سـال بـا جشـنواره آشـنایی کامـل پیدا کـردم.
کیان :من از طریق یکی از دوستانم با جشنواره آشنا شدم.
ً
ایلیـا :قبلا تجربـۀ داوری در جشـنواره را داشـتم و از ایـن طریـق با آن
آشـنا شدم.
انگیزه شما از دنبالکردن جشنوارۀ فیلمهای کودکان و
نوجوانانچیست؟
رادین :من به بازیگری در سینمای ایران عالقهمند بودم و انگیزهام
بـرای شـرکت در جشـنواره ،آ گاهییافتـن و دنبالکـردن فیلمهـا و
نظردادن درباره آنها بود .درواقع میخواستم از چگونگی ساخت
فیلمهـا آ گاه شـوم و دربـاره شـیوۀ بـازی بازیگـران اطالعـات و تجربـه
کسـب کنـم و بسـیار عالقهمنـدم تـا در آینـده بـرای ایـن جشـنواره
فیلمهـای خوبی بسـازم.
رسـا :این جشـنواره برای کودکان و نوجوانان سـاخته میشـود و هر
کـودک بایـد بتوانـد بـرای مسـائلی کـه مربـوط بـه خـودش اسـت نظر
بدهد .پس چرا از این فرصت اسـتفاده نکنیم .در این جشـنواره به
کـودکان و نوجوانـان فرصـت دیدهشـدن و ارائۀنظـر دربـاره مضامین
متناسـب بـا سـن آنهـا داده میشـود .مـن این جشـنواره را بهدلیل

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان
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آموزش و کسـب تجربه دنبال میکنم .در این
جشـنواره مهارتهـای مختلفـی به کـودکان و
نوجوانـان آمـوزش داده میشـود.
کیان :از کودکی در کالسهای بازیگری شرکت
مبـرداری
میکـردم و عالقـۀ زیـادی بـه فیل 
و فیلمسـازی داشـتم .بههمینخاطـر
جشنوارههای فیلم کودک و نوجوان را دنبال
میکـردم.
ایلیـا :مـن معتقـد هسـتم کـه فیلـم و سـینما
دریچـهای بـرای دیـدگاه آدمهاسـت و بسـتر
ذهن را نسبت به دنیای واقعی آماده میکند.
بههمیندلیل برای من بسـیار مهم اسـت که
چـه چیـزی در سـینما سـاخته میشـود.
به چه نوع فیلمی عالقهمند هستید؟ از
سینما گران ایران چه کسی را دوست دارید؟
چه فیلمی در ذهن شما تأثیر گذاشته است؟
ریحانـه :فیلـم «شـبی کـه مـاه کامـل شـد»
بهدلیـل موضـوع و طرز فکـری کـه در آن وجود
داشـت ،در ذهنـم مانـدگار شـد.
رادیـن :عالقـه مـن بیشـتر فیلمهـای تخیلی و
ا کشـن بـود .از بازیگـران سـینمای ایـران سـید
جـواد هاشـمی را دوسـت داشـتم و کارگـردان
مـورد عالقـه مـن بودنـد و مشـتاقانه منتظـر
کارهـای جدیـد ایشـان هسـتم.
رسـا« :متـری شـیشونیم» یکـی از فیلمهـای
تأثیرگذار برای من بود .سـبک فیلم را دوسـت
داشـتم و فیلمهـای آقـای سـعید روسـتایی را
دنبال میکردم .متری شیشونیم یک نمای
نزدیک از جامعهای که در آن زندگی میکنیم را
نشان میدهد .یک خط داستانی کامل دارد
و مخاطب را با خود همراه میکند .واقعیتی از
جامعه،بازیگرهایخوب ،کارگردانیمتناسب
و طراحی پالنهای حرفهای باعث شـد تا من
ایـن فیلم را دنبال کنم.
کیـان :بـه ژانرهـای علمـی تخیلـی و کمـدی
عالقـۀ بسـیاری دارم .مهـران مدیـری و سـید
جـواد هاشـمی از کارگردانهـای محبوبـم در
سـینمای ایـران هسـتند.
ً
ایلیـا :معمـوال فیلمهایـی در ژانـر کمـدی
کالسـیک و رومنـس را میپسـندم؛ چـون
در آنهـا دنیـا ،جـای بهتـری نشـان داده
میشـود .از بین سـینما گران سعید روستایی
و محمدحسـین مهدویـان را میپسـندم؛ زیـرا
دقـت و ظرافـت زیـادی را در انتخاب کارا کترها
و بازیهـای آنهـا بـه خـرج میدهنـد.
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پوستر سیوچهارمین جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان طراحی شد

شادی و طراوت مشخصۀ اصلی
پوستر جشنوارۀ سیوچهارم
پوسـتر سـی و چهارمیـن
جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای
کـودکان و نوجوانـان توسـط
«احسـان برآبـادی» طراحـی
شـد .طراحـی و المانهـای
پوسـتر این جشـنواره باتوجهبه
حضـور کـودکان و نوجوانـان و
همچنیـن شـیوع ویـروس کرونا
و شـرایط ویـژهای کـه جشـنواره
داشت انتخاب شدند .احسان
برآبـادی در طراحـی ایـن کار
تمـام تلاش خـود را کـرده تـا
کـودکان را از فضـای حا کـم بـر
شـهر و روزهـای مرگبـار کرونـا دور نگـ ه دارد و کـودکان را بـا دنیای خیال و رؤیا آشـنا کنـد .برآبادی در
طراحی پوستر ،روح خستة کودکان را موردتوجه قرار داده و اهمیت بسیاری برای آن قائل شده
اسـت و بـ ه گفتـة خـود ،تمـام تالشـش را کـرده تا فضا و حالوهوای پوسـتر را شـاد و باطـراوت کند.
پوستر جشنواره رشتة ارتباطی است بین دنیای خیال و سینمای کودک و نوجوان
برآبـادی در طراحـی پوسـتر میزبانی شـهر اصفهـان را درنظرگرفتـه و المانهایی مانند آجرچینی با
فرم گنبدی که نمادی از معماری ایرانی-اسالمی است را مورداستفاده قرار داده است .احسان
برآبـادی ،طـراح پوسـتر سـیوچهارمین جشـنوارة فیلمهای کـودکانو نوجوانـان دربـارة طراحی و
المانهـای پوسـتر گفـت« :ایـن پوسـتر بـرای جشـنوارۀ سـینمایی طراحـی میشـد ،بـرای همیـن
مـن نمـاد دوربیـن را از دل ابرهـای آسـمان بیـرون کشـیدم .بادکنکهـا نیـز ارتبـاط میان آسـمان و
بچههایی اسـت که از تمامی اقوام ایرانی در طراحی پوسـتر دیده میشـوند .این بادکنکها انگار
نماد خیالی هسـتند که تا ابرها میروند و سـینما تبدیل به بهترین ابزار برای سـفری خیالانگیز
میشود».

میزبانی سیوچهارمین
جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان
سـیوچهارمین جشـنوارۀ کودک و نوجوان 16 ،مهرماه همزمان با روز جهانی کودک و با شـعار
«سـینما سـرزمین خیـال» در اصفهـان افتتـاح خواهـد شـد .ایـن جشـنواره ،مهمتریـن رویـداد
یشـود؛ و ایـن گردهمایی بـزرگ ،محلی برای
سـینمایی ملـی پـس از جشـنوارۀ فجر محسـوب م 
تبـادل آرا و نظـرات و گفتوگـو میـان اهالـی سـینما در خـارج از پایتخـت خواهـد بـود.
آثـار در برنامههـای جشـنواره ،بـرای دو گـروه سـنی کودک و نوجوان مشـخص شـدهاند .امسـال
عالوه بر سـینماهای سـاحل ( 1نقشجهان) ،سـاحل ( 2زندهرود) و فلسـطین اصفهان ،سـینما
فرهنـگ تهـران و شـهرهای دیگـر همچـون آبـادان ،الیگـودرز ،بجنـورد ،بوشـهر ،تبریـز ،جیرفـت،
رفسـنجان ،سـاری ،شـیراز ،قائـن ،منطقـۀ آزاد قشـم ،قـم ،کرمانشـاه ،گـرگان ،مریـوان ،مشـهد،
همدان و یاسـوج میزبان نمایش آثار سـینمایی هسـتند .عالوهبرآن در جشـنوارۀ سـیوچهارم،
مهـا در مناطـق محـروم اختصاص خواهنـد یافت.
سـینماهای سـیار بـه نمایـش فیل 
از نـکات قابلتوجـه دیگـر میتـوان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه چهـار فیلـم حاضـر در
جشـنواره ،همزمـان بـا روزهـای برگـزاری ایـن رویـداد ،در سـانسهای اختصاصـی ویـژۀ
نابینایـان و ناشـنوایان مناسبسـازی شـدهاند و در سـینما سـاحل  2اصفهـان و سـینما
فرهنـگ (سـالن  )3تهـران بـه نمایـش درخواهنـد آمـد .ایـن جشـنواره تـا تاریـخ  21مهرمـاه
ادامـه مییابـد و آثـار در دو بخـش مسـابقۀ ایـران و مسـابقۀ بینالملـل بـه رقابـت خواهنـد
پرداخـت.

اینجا چراغی
روشن است

نویسنده:محمد بزرگ

فـرا رسـیدن جشـنوارۀ کـودک از
راه ،چـون نسـیم مطبوعـی بـر پیکـرۀ
سـینمای ایـران میمانـد .گـزارهای کـه
ادبیـات کهـن را تـا بدیـن روز زنـده و
پابرجـا نگهداشـته اسـت و جانمایـۀ آن
اسـتعارهها و بهرهگیریهـای مناسـب از
قصهگویـی بـا زبـان کـودکان و نوجوانـان
اسـت.
آثـاری چـون کلیلهودمنـه ،مـوش و
گربـه و ...از اهمیـت محتوایـی سـترگ
بـا مفاهیـم انتزاعـی و انضمامـی سـخن
میگوینـد کـه در پـس حکایـات و
داستانسـرائیهای کودکانـه پنهـان
هسـتند .سـینما هـم از سـال 1895
میلادی بـه کارگردانـی بـرادران لومیـر،
داسـتانی سـاده را بـا حضـور نوجـوان
و باغبـان در مـدت زمـان  36ثانیـه
روایـت میکنـد .طراوتـی کـه تـا بـه امـروز
در فضـای هنـری آن طنیـن انداختـه
و آثـار زیـادی بـا حضـور هنرمنـدان ایـن
عرصـه ساختهشـده اسـت .امـا سـینمای
ایـران و بحـث کـودک و نوجـوان حکایـت
مفصلـی دارد« .از سـال  1279شمسـی
ً
تـا حـدود پنجـاه سـال بعـد عملا فیلمـی
بـا موضـوع کـودک و نوجـوان بـه چشـم
نمیآیـد تـا اینکـه سـال  1339فیلم«بیـم
امیـد» بـه کارگردانـی گرجـی عبادیـا

(احمـد فهمـی) سـاخته شـد؛ امـا اولیـن
حضـور جـدی فیلـم کـودک و نوجـوان را
بـه سـال  1344بهنـام «مـراد و ال لـه» بـه
کارگردانـی صابـر رهبـر میداننـد .ا گرچـه بـه
گـواه منابـع مکتـوب در ایـن حـوزه تـا پایـان
دهـۀ چهـل یعنـی  61سـال بعـد از ورود
دوربیـن بـه ایـران ،حـدود سـی فیلـم (کوتاه،
بلنـد ،انیمیشـن و عروسـکی) در حـوزۀ
سـینمای کـودک و نوجـوان نداشـتهایم.
1400/9سـینماتوگراف» هرچندکـه کانـون
پـرورش فکـری کـودکان در آن دوران
شـکل میگیـرد و سـینما گران بزرگـی چـون
عبـاس کیارسـتمی و امیـر نـادری را در خـود
میپرورانـد؛ امـا کما کان چشـمانداز درسـت
و صحیـح و تعریـف مشـخصی از سـینمای
کـودک و نوجـوان را ارائـه نمیدهـد .بعـد از
پیـروزی انقلاب اسلامی در ایـران و تولـد
جشـنوارۀ کودک و نوجوان در دهۀ شـصت،
تاحـدودی معیارسـنجیها تغییـر میکنـد.
آثـار بیبدیلـی مثـل «باشـو غریبـه کوچـک»
سـاختۀ بهـرام بیضایـی« ،خانـه دوسـت
کجاسـت» سـاختۀ عبـاس کیارسـتمی،
«شـیرک» سـاختۀ داریـوش مهرجویـی،
«دونـده» سـاختۀ امیـر نـادری و «شـاخ گاو»
سـاختۀ کیانـوش عیـاری همیشـه در ذهـن
و خاطـر بهیادمانـده اسـت .و در طـول 33
سـال برگـزاری ایـن جشـنواره کـه  21سـال
در اصفهـان برگـزار شـده اسـت اتفاقـات
خوبـی کـه البتـه درجـای حـود قابـل نقـد و
بررسـی اسـت رخ داده اسـت که امید اسـت
جشـنوارۀ امسـال بهلحـاظ کیفـی نسـبت به
سـالهای قبـل رونـد روبهرشـدی داشـته
باشـد.

سینما،سرزمین خیال

10

ویژهنامه سی و چهارمین جشنواره بین المللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان-شماره یکم

جمعه  16مهرماه 1400

چــــــ ــرازاون
قوکاس ــیان؟
جایزه «زاون» در سـیوچهارمین جشــنوارۀ
بینالمللــی فیلمهــای کودکان و نوجوانان

سیاوش گلشیری نویسنده و منتقد ،از سیودومین دورة جشنوارۀ
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان تا کنون ،دبیر جایزة «زاون»
بوده است .گلشیری طی گفتوگویی ،برای ما دربارۀ جایزۀ زاون و
چرایی بهوجودآمدن و دلیل انتخاب این نام برای جایزه گفت« :زاون
قوکاسیان کارگردان ،نویسنده و منتقد ارمنی در اصفهان بود .جایزۀ
زاون از سیویکمین دورۀ جشنوارۀ بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان برای پاسداشت شخصیت و فعالیتها و زحمات این هنرمند
برگزار میشود .حضور زاون چه در حوزۀ هنری و چه در دانشگاه سوره
و ادبیات داستانی تسهیلگر بود .زاون همیشه در تالش بود تا اصفهان
و هنر اصفهان را در اولویت قرار بدهد و برای دانشجویان این حوزه و
سینما گران ارزش زیادی قائل بود و زحمات زیادی کشید .او در مبحث
آموزش ،نقش بسیار مهمی را ایفا میکرد و نقدهای مهم و تأثیرگذاری را
برای سینما مینوشت».
در ادامه سیاوش گلشیری دربارة هیئت داوران جایزه زاون قوکاسیان
و دلیل انتخاب آنها از اصفهان ادامه داد« :بهدلیل جایگاه اصفهان
و اهمیت زاون به این شهر و هنر آن ،مال ک انتخاب هیئت داوران و
دبیرخانۀ جایزه آن بوده است که اعضای آن از اصفهان و دوستان و
شا گردان این هنرمند فقید باشند .زهرا نیازی از مستندسازان و عطیه
زار ع از فیلمسازان اصفهانی ،داوران جایزة زاون در سیوچهارمین
جشنوارة بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان هستند».

سیوچهارمینجشنوارهبینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان
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بزرگداشـت هنرمنـدان
فقیـد ســــــینمای ایـران
منص ـ ـ ــور نورپـ ـ ــور

منصور نورپور در سال  1315در محلۀ احمدآباد اصفهان متولد شد .بهخاطر عالقۀ بسیار زیادی که به سینما
داشت ،در سال  1354سینما «شهرفرنگ» را تأسیس کرد .این سینما یکی از بهترین سینماهای کشور
محسوب میشد؛ اما در سال  1357توسط عدهای ناشناس به آتش کشیده شد .او که با استانداردهای
سینما و سالنسازی در سفر به انگلیس آشنا شده بود ،پس از انقالب اقدام به بازسازی دوبارۀ آن نمود و
سینما شهرفرنگ به سینما «قدس» تغییرنام یافت .او رئیس هیئت مرکزی انجمن سینماداران کشور بود
و همواره از منافع سینما و سینماداران دفاع میکرد .سینما قدس به دلیل کیفیت فضا و مدیریت کارآمد
نورپور همواره محل ثابت برگزاری جشنوارۀ فیلمهای کودک و نوجوان در طی سالهای متمادی بود .او
در جشنوارههای معتبر سینمایی شرکت میکرد و با بررسی فیلمها ،برای قرارداد با فیلمهای اول پیشقدم
بود .بهدلیل آ گاهی و شخصیت فعالش ،سوابق و کارنامۀ ارزشمندی در جهت رشد و ارتقای سینمای ایران
دارد .او پس از یک عمر تالش در عرصه سینما در اردیبهشتماه  1400بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.

فرشـ ـ ــته طائرپ ـ ـ ــور

فرشـته طائرپـور در سـال  1331در تهـران متولـد شـد .او فار غالتحصیـل کارشناسـی ادبیـات انکلیسـی بـود و
مدتـی بهعنـوان نویسـنده و عضـو هیئـت تحریریـه در مجلـۀ «زن» مشـغول بـه کار شـد .از سـال  1361تـا 1370
مدیریـت مرکـز نـگارش و ویرایـش کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان را عهدهدار بـود و با گروهای کودک
و نوجـوان شـبکههای صداوسـیما در مقـام مشـاور همـکاری داشـت .طائرپـور از سـال  ،1366فعالیـت خـود را
در زمینـۀ سـینمای کـودک آغـاز کـرد و و نخسـتین تجربـۀ تهیهکنندگـی او در فیلـم «گلنـار» بـود کـه بـا اسـتقبال
چشـمگیری مواجـه شـد .او نخسـتین داور جشـنوارۀ فیلمهـای کـودکان در جشـنوارههای فرانکفـورت ،قاهـره
و حیدرآبـاد بـود و همچنیـن نخسـتین سـینما گر ایرانـی اسـت کـه توانسـته بـه عضویـت هیئـت رئیسـۀ سـازمان
بینالمللـی فیلمسـازان کـودک وابسـته بـه یونسـکو (سـیفژ) درآیـد .او یکـی از مهمتریـن فعـاالن عرصـۀ سـینمای
کـودک و نوجـوان بـود کـه همـواره در جهـت رشـد و اعتلای فکـری و فرهنگـی آنهـا تلاش کـرد .طائرپـور در
مردادمـاه  1400بـر اثـر ابتلا بـه کرونـا چشـم از جهـان فروبسـت.

محمـــد ابوالحســــنی

محمـد ابوالحسـنی در سـال  1353در تهـران متولـد شـد .او فار غالتحصیـل رشـتۀ عمـران بـود؛ امـا سـالها
بهعنـوان تهیهکننـده و یکـی از چهرههـای فعـال در حـوزۀ پویانمایـی (انیمیشـن) شـناخته شـده اسـت .او
از سـال  1383بـا همراهـی یـک تیـم دوازده نفـره ،وارد عرصـۀ پویانمایـی شـد .ابوالحسـنی بـا تهیهکنندگـی و
ایدهپردازی انیمیشـن «دیرین دیرین» به شـهرت رسـید که یکی از پرمخاطبترین آثار انیمیشـن چندسـال
اخیـر اسـت .علاوه بـر دیریـن دیریـن تهیهکنندگـی فیلـم «تهـران  »1500و مجموعـۀ «شـوخی شـوخی» و تولیـد
تعـداد فراوانـی انیمیشـن در زمینـۀ مصـرف آب ،بـرق ،گاز و ...از فعالیتهـای او بهشـمار مـیرود .او همـواره
تلاش کـرد تـا محصوالتـش مطابـق بـا مسـائل و مشـکالت و دغدغههـای روز حرکـت کنـد و بـه آ گاهیبخشـی
و فرهنگسـازی در جامعـه بپـردازد .درواقـع او بـا شـناخت قابلیتهـای پویانمایـی و اسـتفاده از نیروهـای
کارآمـد ،توانسـت شـیوۀ نوینـی را در ایـن هنـر پایهریـزی کنـد .ابوالحسـنی در فروردینمـاه  1400بـر اثـر ابتلا بـه
کرونـا درگذشـت.

سینما،سرزمین خیال
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همــــه آنچــــه
درجشــ ــنواره
خواهیــم دیــد

آثــار راهیافتــه بــه سـیوچهارمین جشــنوارۀ فیلم
کودکان و نوجوانان ،همچون دورههای گذشته
در دو بخــش ایــران و بینالملــل بــه رقابــت
خواهنــد پرداخــت .امســال  10اثــر وبســری،
 15اثــر پویانمایــی (انیمیشــن) 17 ،اثــر فیلــم
کوتــاه داســتانی و  18اثــر فیلــم بلنــد داســتانی
در جشــنواره بــه نمایــش گذاشــته میشــوند.
از میــان کل آثــار 16 ،اثــر بــا موضــوع کرونــا در
بخــش ویــژهای تحــت عنــوان «کرونــا روایــت» بــه
جشــنواره راه یافتنــد .در بخــش بینالملــل دو
فیلــم «پســران دریــا» و «یــدو» از ایــران ،در کنــار
 9فیلــم بلنــد داســتانی از ســایر کشــورها حضــور
دارنــد .همچنیــن  13فیلــم کوتــاه داســتانی و
پویانمایــی کوتــاه در ایــن بخــش وجــود دارند که
ســه فیلــم «تییــره»« ،بــرای بــار دوم» و «آی دی»
از ایــران در کنــار فیلمهایــی از کشــورهای هنــد،
اســپانیا ،روســیه ،لبنــان ،کرواســی ،لوکزامبــورگ،
اســلواکی ،اســتونی ،آلمــان ،روســیه ،پــرو ،ترکیه،
ایتالیــا و ایســلند بــه نمایش گذاشــته میشــوند.

آثار بخش «ایران»:
آثار بلند داستانی:

اشکنه
کارگردان و تهیهکننده :وحید پا کزاد
بامباال
کارگردان :سیدجمال سیدحاتمی /
تهیهکننده:بهروزمفید
بلیط
کارگردان :مرتضی رحیمی  /تهیهکننده:
سیدعلیرضاسجادپور
بر لبۀ پرتگاه
کارگردان و تهیهکننده :مسعود فرخنده
طینتفرد
برزنگی
کارگردان و تهیهکننده :حسین قاسمی جامی
پسران دریا
کارگردان :افشین هاشمی و حسین قاسمی
جامی  /تهیهکننده :بهروز نشان
پسرم رسول
کارگردان :نبی قلیزاده  /تهیهکننده :نازنین
پیرکاری
ترانههایپدرانه
کارگردان :محمد بصیری  /تهیهکننده :علی
ژکان
تیام
کارگردان :امیرحسین عنایتی  /تهیهکننده:
اسفندیارحاجحسنی
خبرنگار
کارگردان :ابراهیم فروزش  /تهیهکننده:
سیدعلیرضاسبطاحمدی
داستانهای هزار و یک روز
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کارگردان و تهیهکننده :حبیب احمدزاده
(محصول مشترک ایران و ژاپن)
راز قلعه
کارگردان و تهیهکننده :کریم رناسیان
زندگی و زندگی
ی قویتن
کارگردان و تهیهکننده :عل 
سوییپر
کارگردان :امین شجاعی  /تهیهکننده :امین
شجاعی و علی میرزاده
شهر گربهها
کارگردان و تهیهکننده :سید جواد هاشمی
لیپار
کارگردان :حسین ریگی  /تهیهکننده :سعید
خانی
میانصخرهها
کارگردان مختار عبداللهی  /تهیهکننده :محمد
احمدی
یدو
کارگردان :مهدی جعفری  /تهیهکننده:
محمدرضامصباح
یکی بود یکی نبود
کارگردان :مرضیه منصوری  /تهیهکننده :پرویز
امیری (محصول شبکه قرآن)

آثار کوتاه داستانی:

آپارات
کارگردان و تهیهکننده حسن نجمآبادی
اژدها الزم میشود
کارگردان :سامان غنائمی  /تهیهکننده :جواد
موحد  -محصول باشگاه فیلم سوره
اینجا خانواده زندگی میکند
کارگردان :ابوذر حیدری  /تهیهکننده:
مهدیهسادات محور جعفری  -محصول
سازمان هنری رسانهای اوج
برای بار دوم
کارگردان و تهیهکننده :لیال اخباری
برنده
کارگردان :علی کیوان  /تهیهکننده :مهدی
مقدم
بالگر
کارگردان و تهیهکننده :صابر تتارچه  -محصول
انجمن سینمای جوانان ایران
پاور
کارگردان و تهیهکننده :نظیر میرزایی
تییره
کارگردان :مصطفی مهربان  /تهیهکننده:
وحید کشاورز  -محصول انجمن سینمای
جوان دفتر رودبار
خط های سفید
کارگردان و تهیهکننده :جالل ساعدپناه
درختان خیابان ولیعصر یا امپرسیون
کارگردان و تهیهکننده :عماد حسینیفرد
دوچرخهباز
کارگردان و تهیهکننده :مهسا امیری
عملیات طبقۀ دوم
کارگردان:محمدحسینتفرشی/تهیهکننده:
سمیرا شجاعی  -محصول مؤسسۀ فرهنگی
بیانعصر
عمو نوروز و سین هشتم
کارگردان :مهدی نعمتی مقدم  /تهیهکننده:
پریسانعمتیمقدم
کفش دزدک
کارگردان :محمد پایدار  /تهیهکننده :حامد
یامینپور  -محصول باشگاه فیلم سوره
ُ
گنجیدو
کارگردان :محمد نوری  /تهیهکننده :محمد

نوری  /انجمن سینمای جوانان ایران
منمسمیرا
کارگردان و تهیهکننده :متین رکن
وادیار
کارگردان :مرجان خسروی  /تهیهکننده:
مهدیهسادات محور جعفری و مییالد خسروی
 محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفترچهامحال وبختیاری

آثار پویانمایی کوتاه:
آی دی
کارگردان :فهیمه قبادی  /تهیهکننده :فهیمه
قبادی  /مرکز گسترش سینمای مستند و
تجربی
بادهای پاییزی ،بادهای بهاری و دو کبوتر
کارگردان :صادق جوادی  /تهیهکننده :امور
سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان
پرندهباز
کارگردان :سید احمد جعفریان  /تهیهکننده:
انجمن سینمای جوانان ایران دفتر
خمینیشهر
پسربچه و درخت سیب
کارگردان و تهیهکننده :جالل پناهی
پیش از بهشت
کارگردان :احمد حیدریان  /تهیهکننده:
محدثه پیرهادی  /محصول باشگاه فیلم
سوره
خوردم ،خوردی...،
کارگردان :شیدخت دژمشهابی  /تهیهکننده:
شیدخت دژمشهابی و مرکز گسترش سینمای
مستندتجربی
خوش آمدید
کارگردان :نعیمه محمودی  /تهیهکننده:
نعیمه محمودی  /محصول واحد پویانمایی
شبکۀ فارس و نشر چشمه
درخت ترش
کارگردان :ا کبر ترابپور  /تهیهکننده :ا کبر
ترابپور و انجمن سینمای جوانان ایران دفتر
همدا
رویای ابری
کارگردان و تهیهکننده :ریحانه عیناللهی و بهاره
ناللهی
عی 
ستارگان زیر باران
کارگردان و تهیهکننده :سارا نامجو
فوبی
کارگردان و تهیهکننده :الهام امینیان
کیمیاگر
کارگردان و تهیهکننده :مسعود قدسیه
گذشته
کارگردان :حمید محمدی  /تهیهکننده :حمید
محمدی و مرکز گسترش سینمای مستند و
تجربی
گنجواقعی
کارگردان :محسن صالحیفرد  /تهیهکننده:
رضاصالحی
موزی که میخندید
کارگردان :ریحانه کاوش  /تهیهکننده :علی
رئیس  /محصول صداوسیمای مرکز اصفهان

آثار وبسری:
اینجا خانواده زندگی میکند
کارگردان :ابوذر حیدری  /تهیهکننده:
مهدیهسادات محور جعفری  -محصول

سازمان هنری رسانهای اوج
آشمچز
کارگردان و تهیهکننده :حمیدرضا بیات
آنی و مانی
کارگردان :محمد افشارنژاد  /تهیهکننده:
مهدینخعیراد
َپش ِمش
کارگردان و تهیهکننده :آزاد صادقی
توپولو
کارگردان :جعفر صیادی  /تهیهکننده:
صداوسیمای استانزنجان
دو راهی
کارگردان :جعفر صیادی  /تهیهکننده :اداره /
کل ارشاد استان زنجان
عقاب یا خروس
کارگردان :حسن مهدویپور و مهدیهسادات
احمدی سلیمانی  /تهیهکننده :حسن
مهدویپور
قزلآال
کارگردان :علی بصیرینیک  /تهیهکننده:
مهدینخعیراد
مزرعۀآبادیس
کارگردان :بهرام عظیمی  /تهیهکننده :شرکت
ا کسیر دانش آبادیس
یکاشتباهدیجیتالی
کارگردان و تهیهکننده :حمیدرضا بیات

آثار بخش «بینالملل»:

در این بخش در مجموع  24فیلم در
قسمتهای آثار بلند داستانی ،آثار کوتاه
داستانی و پویانمایی کوتاه به نمایش گذاشته
میشوند.

آثار کوتاه داستانی:
پدرم ،ابرقهرمان :هند
لوسیا:اسپانیا
دوران کودکی چیک :روسیه
قصۀ یخ :روسیه
سوومی:هند
 :1982لبنان ،نروژ و قطر
حافظ برادر :ترکیه
پدربزرگ من یک فضاییست :کرواسی،
لوکزامبورک،نروژجمهوریچک،اسلوونی،
اسلووا کی و بوسنی و هرزگوین
مارتین و جنگل سحرآمیز :جمهوری چک،
اسلووا کی و آلمان
پسران دریا :ایران
یدو :ایران

آثار کوتاه داستانی و پویانمایی
کوتاه:
آبنات:آلمان
این جنگ نیست :روسیه
ستارۀ دنبالهدار :روسیه
جعبهسیاه:ترکیه
سکوت رودخانه :پرو
سیاه و سفید :سوئیس
توبی و توربوباس :آلمان
لورنزو و آینه :ایتالیا
شکارچی هیوال :ایسلند و لهستان
مادربزرگمماتیلده:مکزیک
تییره :ایران
برای بار دوم :ایران
آی دی :ایران
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به سفارش:
کمیتــه ارتباطــات ســی و چهارميــن
جشــنواره بيــن المللــی فيلمهــای
کودکـــــان و نوجوانــــــان اصفهــــان

مدیرمسئول ........ .......حسن قانونی
سردبیر  .....................سید مرتضی رضوانی
دبیر  ........................امیر رجایی باغسرخی
تحریریه .....................مینا حسنزاده ،آریانا معتمدیان
ویراستار  ....................انسیه عرفان ،مینا حسنزاده

گرافیک ....................مؤسسه فرهنگی هنری نگارآفرین فردای شرق آریا
طراحی و صفحهآرایی  ................مریم ولیپور ،افروز کاظمی ،زکریا حسینی
تصویرگر ............................داوود الماسیان
سرپرست خبرنگاران نوجوان .......میالد ُمرتجی

www.icff.ir
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