
 انتخاب فیلم سینمایی »بدون تاریخ بدون امضا« ساخته 
وحید جلیلوند به عنوان نماینده سینمای ایران در آکادمی 
اسکار عالوه بر موافقان پرو پا قرص، مخالفانی جدی هم 

دارد.
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، بعد از دو اسکاری که اصغر 
فرهادی کارگردان مطرح سینمای ایران برای فیلم های »جدایی 
و 2017  سال های 2012  در  »فروشنده«  و  سیمین«  از  نادر 
دریافت کرد، به نظر می رسد انتخاب نماینده سینمای ایران به 

آکادمی اسکار با رویکردی جدید همراه شد.
درواقع تا پیش از دریافت این دو اسکار فرهادی، تنها یک بار 
فیلم »بچه های آسمان« ساخته مجید مجیدی در میان 5 فیلم 
نهایی اسکار قرار گرفته بود و کمتر شانسی برای فیلم های ایرانی 

وجود داشت.
اما حاال داستان فرق کرده است و انتخاب کنندگان نماینده ایران 

در اسکار همواره به تکرار اسکار فرهادی امیدوارند.
بر همین اساس برخی از منتقدان آثار معرفی شده به اسکار 
به  توجه  جای  به  بخش  این  ایرانی  انتخاب  هیات  معتقدند، 
آثاری که آرمان های انقالب و ایران را پیگیری می کند بیشتر به 
فیلم هایی رای می دهند که مورد توجه غربی هاست و به اصالح 

فیلم جشنواره ای هستند.
سلسه  در  )ایرنا(  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  در  ما  حاال 
گفت وگوهایی با کارشناسان و منتقدان سینما این موضوع را به 
طور جدی بررسی کردیم که به واقع سینمای ایران در انتخاب اثر 
خود به اسکار درست عمل کرده است یا خیر؟ و سعی کرده ایم 
هم راستا با رسالت رسانه ای خود صادقانه نظر موافقان و مخالفان 
این موضوع را به بحث بگذاریم تا شاید از این مجموعه بحث ها به 

راهکار درست و سندی برای این موضوع برسیم.
محسنی نسب: عزت ملی را صادر کنیم

»محسن محسنی نسب« کارگردان سینما درباره انتخاب فیلم 
»بدون تاریخ بدون امضا« به عنوان نماینده ایران در اسکار به ایرنا 
گفت: این فیلم به لحاظ قواعد فیلم سازی از آثار خوب سینمای 
ایران به حساب می آید اما در جهانی که به فرهنگ و تمدن ما این 
همه توجه می شود قطعا این فیلم نمی تواند نماینده مناسبی برای 

فرهنگ ایرانی باشد.
وی تاکید کرد: باید تالش کنیم نماینده ایران در خارج از کشور 
از میان آثاری انتخاب شود که تجلی اراده ملی، تمدن و قهرمانان 

ایران باشد.
کارگردان فیلم سینمایی »شاخ کرگدن« افزود: آمریکایی ها 
نسبت به فرهنگ و تمدن ما انواع و اقسام تهمت ها و اغراق ها را 
مطرح می کنند، بعد ما فیلمی مثل »بدون تاریخ بدون امضا« را با 
این فضای سیاه به عنوان نماینده ایران به اسکار می فرستیم یعنی 

سخنان آنها را تایید کرده ایم.
از رویکردی که  انتقاد  با  این تهیه کننده و کارگردان سینما 
سبب می شود افراد تنها به صرف برخورداری از شهرت وارد حرفه 
تهیه کنندگی شوند، گفت: احسان علیخانی که یک شبه به عنوان 
تهیه کننده این فیلم معرفی شده است، در واقع حضورش توهین 
به افرادی مثل من است که سال ها در سینمای ایران زحمت 

کشیده ایم و پله پله در این عرصه رشد کرده ایم.
محسنی نسب یکی از انتقادات خود به منتخب ایران برای اسکار 
را نبود نشانه ای از غرور ملی و ایرانی در »بدون تاریخ بدون امضا« 
دانست و بر ضرورت ارائه راهکاری سازنده برای انتخاب و معرفی 

فیلم به جشنواره اسکار تاکید کرد.
کارگردان فیلم سینمایی »ستاره های رقصان« پیشنهاد کرد 
موضوعات مختلفی همسو با عزت و غرور ملی تعریف شود و 
مدیران سینمایی اعالم کنند که آثاری به این مضامین به اسکار 
معرفی خواهد شد و کارگردان فیلم های معرفی شده سال بعد 
برای ساخت اثر بعدی کمک مالی دریافت خواهند کرد، آن وقت 
خواهید دید که چه تعداد آثار با کیفیت درباره عزت ملی ساخته 

می شود.

 خرازی ها: »سهیال شماره 17« مستحق تر بود
»شهرام خرازی ها« نویسنده و منتقد سینما نیز درباره انتخاب 
فیلم »بدون تاریخ بدون امضا« به عنوان نماینده ایران در اسکار به 
ایرنا گفت: این فیلم را برخالف برخی اظهارنظرها اصال اثری سیاه 
نمی دانم چرا که در »بدون تاریخ بدون امضا« افرادی با سواد، 
تحصیل کرده و پزشک در مقابل فردی فقیر و معتاد قرار می گیرند؛ 
اتفاقی که ممکن است در هر کشوری بیفتد و به نظرم این فیلم 

اثری شاخص و با کیفیت است.
وی تاکید کرد: البته اگر قرار بود من درباره نماینده سینمای 
ایران به اسکار نظر بدهم قطعاً فیلم »سهیال شماره 17« را انتخاب 
می کردم چون معتقدم این فیلم شانس بیشتری برای انتخاب 

شدن در اسکار دارد.
خرازی ها خاطرنشان کرد: فیلم »بدون تاریخ بدون امضا« در 
عین حال که به نظرم اثری با کیفیت و قابل احترام است اما 
کارکرد فیلم بیشتر داخلی است، یعنی بیننده داخلی از دیدن 

آن لذت می برد.
وی به فیلم های ایرانی حاضر در بخش مسابقه جشنواره جهانی 
فیلم فجر نیز اشاره کرد و گفت: اینکه از میان فیلم های ایرانی 
حاضر در جشنواره به جز »تنگه ابوقریب« هیچ کدام از 15 نامزد 
نهایی فیلم های ایرانی برای اسکار نیستند، مساله ای قابل تامل و 

سوال برانگیز است.
خرازی ها افزود: این یک تناقض به حساب می آید که اگر آثار 
ایرانی حاضر در جشنواره جهانی فجر خوب هستند چرا در میان 
نامزدهای اسکار نیستند و اگر خوب نیستند چرا برای جشنواره 

انتخاب شده اند؟
این  رفع  برای  کرد:  تصریح  سینما  منتقد  و  نویسند  این 
سوء تفاهم ها باید معیارهایی را برای انتخاب آثار ایرانی حاضر در 

جشنوار ه های خارجی و اسکار در نظر گرفت.
پرتوی: باید حمایت کنیم

کامبوزیا پرتوی نیز درباره انتخاب فیلم »بدون تاریخ بدون امضا« 
به عنوان نماینده ایران در اسکار به ایرنا گفت: متاسفانه فیلم را 
ندیده ام اما تعریف آن را زیاد شنیده ام و در جشنواره های مختلف 

نیز جوایز خوبی کسب کرده است.
نویسنده فیلم »محمد رسول اهلل )ص(« خاطرنشان کرد: باید 

به کارشناس هایی که این اثر را به عنوان نماینده سینمای ایران 
انتخاب کرده اند، احترام بگذاریم حتما آنها نیز تالش کرده اند مانند 

خود سینما صادقانه انتخاب کنند.
اطیابی: نمی تواند انتخاب مناسبی باشد

فیلم  انتخاب  درباره  نیز  کارگردان سینما  اطیابی«  »مسعود 
»بدون تاریخ، بدون امضا« به عنوان نماینده ایران در اسکار به 
ایرنا گفت: این فیلم را دیده ام و به نظرم اثر خوبی است اما با توجه 
به شرایط روز جامعه آثاری مثل »بدون تاریخ، بدون امضا« اگر 

نماینده سینمای ایران در خارج از کشور نباشند بهتر است.
وی افزود: این فیلم در دوره ای که رسانه ها علیه ایران اخبار 
منفی منعکس می کنند، نمی تواند انتخاب مناسبی باشد ضمن 

اینکه چنین آثاری بیشتر کارکرد داخلی دارند.
اطیابی ادامه داد: البته حاال که فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا« به 
عنوان نماینده ایران در اسکار معرفی شده است باید از آن حمایت 

کنیم تا موفقیتی دیگر برای سینمای ایران به دست آورد.
این کارگردان سینمای ایران با بیان اینکه باید در انتخاب فیلم 
برای اسکار تجدیدنظر کلی کنیم، گفت: متاسفانه مدتهاست که 
تنها چند نفر برای سینمای ایران تصمیم گیری می کنند که به 

نظرم وقت آن رسیده تا این افراد تغییر کنند.
این تهیه کننده و کارگردان سینما خاطرنشان کرد: در واقع ابتدا 
باید درباره افرادی که سال هاست درباره انتخاب فیلم های ایرانی به 
جشنواره های خارجی تصمیم گیری می کنند تجدیدنظر کنیم تا 
بعد درباره معیارهای فیلم خوب برای معرفی به اسکار بحث شود.

اطیابی با اشاره به اینکه این افراد متاسفانه نگاه ملی ندارد، گفت: 
به طور کلی اگر قصد داریم چیزی را در سینما حل کنیم ابتدا باید 

تصمیم گیران برای سینمای کشور را تغییر دهیم.
عنقا: انتقاد ها بی ربط است

»حامد عنقا« نویسنده و کارگردان سینما نیز در این باره به 
ایرنا گفت: نمی خواهم درباره خوبی یا بدی این فیلم نظر بدهم 
اما دوستانی که به فیلم های ایرانی معرفی شده در اسکار انتقاد 

می کنند هنوز تفاوت جشن و جشنواره را نمی دانند.
وی خاطرنشان کرد: اسکار در واقع یک جشن است و فیلمی که 
از ایران به عنوان نماینده به آن فرستاده می شود تنها برای داوران 
جشن نمایش داده می شود، اینطور نیست که مانند جشنواره کن 

یا برلین به مدت یک هفته یا 10 روز در جشنواره نمایش داده و 
داوری شود.

شوقی: مخالف »بدون تاریخ، بدون امضا« هستم
»خسرو شوقی« نویسنده و منتقد سینما نیز درباره انتخاب فیلم 
»بدون تاریخ، بدون امضا« به عنوان نماینده ایران در اسکار به ایرنا 
گفت: این فیلم انتخاب درستی برای نمایندگی سینمای ایران در 

خارج از مرزهای کشور نیست.
وی افزود: البته این نکته را تاکید می کنم که فیلم »بدون تاریخ، 
بدون امضا« اثر قابل احترام و خوبی در سینمای ایران است که از 

خیلی لحاظ از دیگر آثار سینمای ایران جلوتر است.
بهمنی: انتخاب عاقالنه ای نبود

»حبیب اهلل بهمنی« کارگردان سینما نیز درباره انتخاب فیلم 
»بدون تاریخ، بدون امضا« به عنوان نماینده ایران در اسکار به ایرنا 
گفت: آیا در سینمای کشور فیلمی ساخته نشده که فضای بهتر 
و درست تری از ایران را به دنیا معرفی کند و باید اثری که سراسر 

فقر و فالکت را نشان می دهد به دنیا معرفی کنیم.
وی تاکید کرد: واقعا نمی شد این همه پیشرفت  های علمی 
و حماسه های بزرگی که در ایران شکل گرفته و در قالب فیلم 
سینمایی تولید شده را به عنوان نماینده ایران به اسکار معرفی کرد. 
کارگردان فیلم سینمایی »تارهای نامریی« خاطرنشان کرد: این 
انتخاب به نظر من عاقالنه نبوده است چون فرهنگ خودمان را در 
دنیا تخریب می کنیم، ایران با نگاه حق طلبی که دارد همواره مورد 
مخالفت قدرت های دنیا قرار گرفته است بعد خودمان با انتخاب 
فیلم سینمایی »بدون تاریخ بدون امضا« در اسکار آب در آسیاب 

دشمن می ریزیم.
وی با بیان اینکه در جنگ رسانه ای ما با دشمن، این انتخاب 
یک نوع پاس ُگل به حساب می آید، گفت: کجای این فیلم نقطه 
مثبت است و جز اینکه مدیران سینمایی به سیاهی این فیلم توجه 

نکرده اند و به نظرم انتخابی در حد فاجعه داشته اند.
بهمنی افزود: این مشکالت و معضالت در تمام دنیا وجود دارد و 
تقریبا در همه کشورها کارتن خواب و معتاد هست اما هیچ کشوری 
مانند ما نمایش فساد و بدبختی را نماینده خود در دنیا معرفی 
نمی کند بنابراین ما حق داریم که شک کنیم برخی می خواهند 

چهره انقالب و نظام را تخریب کنند.

6فرهنگی

 همکاری صنایع دستی ایران با بنیاد ساساکاوای ژاپن 
کلید خورد

 معاون صنایع  دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از 
آغاز پروژه مشترک تحقیقاتی صنایع دستی ایران با بنیاد صلح ساساکاوای 

ژاپن خبر داد.
پویا محمودیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: در 
نشستی با مدیران منابع خاورمیانه، برنامه ریزی خاورمیانه و کشورهای اسالمی و 
مدیر بخش تحقیقات بنیاد »ساساکاوا« منعقد شد تا معاونت صنایع دستی و هنرهای 
سنتی سازمان میراث فرهنگی با این بنیاد در زمینه های فرهنگی علمی آموزشی 

همکاری کند.
وی افزود: از آنجا که بیش از 75 درصد از فعاالن حوزه صنایع دستی ایران را بانوان 
تشکیل می دهند و نیز معتقدیم هنرمندان ما سفیران صلح هستند، مقرر شد اولین 
برنامه مشترک ما با عنوان »زنان و صنایع دستی« با محوریت زنان ایران در سال 

آینده میالدی برگزار شود.
معاون صنایع دستی کشور تصریح کرد: این پروژه به صورت تحقیقاتی خواهد بود 
و خروجی های این پروژه به صورت مشخص اعالم می شود و البته متعاقبا کارگاه های 

آموزشی و هنری نیز خواهیم داشت.
او درباره اهداف و ثمرات این تفاهم و همکاری تشریح کرد: با این اقدامات ما زمینه 
گفت وگو و تجمیع و انتقال تجربه ها را فراهم می کنیم و نتایج این پروژه فتح بابی 

برای همکاری های تخصصی آینده با محوریت زنان خواهد بود.
محمودیان یادآور شد: چون صنایع دستی، صنعتی سبز به حساب می آید، شاید 
بعدها سایر همکاری های ما به زمینه های تدوین پروژه هایی با محوریت مسائل زیست 

محیطی و کارآفرینی سبز گسترش یابد.
»جانکو چانو« مدیر اجرایی بنیاد صلح ساساکاوای ژاپن به ایرنا گفته بود این بنیاد 
ژاپنی مطرح که با هدف فراگیری و اشاعه صلح و حضور اجتماعی زنان شناخته شده 
است پیش از این با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه 

و کتابخانه ملی ایران نیز همکاری داشته است.

میرباقری فیلم »حضرت خدیجه)س(« را می سازد

داوود میرباقری فیلم سینمایی »حضرت خدیجه)س(« را با سازمان هنری 
رسانه ای اوج جلو دوربین می برد.

به گزارش ایسنا، داوود میرباقری که براساس اخبار منتشرشده قصد ساخت سریال 
»سلمان فارسی« را هم برای تلویزیون دارد، قرار است فیلم سینمایی »حضرت 

خدیجه)س(« را بسازد. 
چنان چه  باشد  هم  قطعی  می رسد  نظر  به  که  انجام شده  پیگیری های  طبق 
میرباقری سریال »سلمان فارسی« را تا پایان امسال کلید نزند، کار ساخت این فیلم 

سینمایی را در اواخر سال جاری آغاز خواهد کرد.
فیلم سینمایی »حضرت خدیجه)س(« هم اکنون در مرحله پایانی و بازنویسی 

فیلمنامه است و پژوهش آن نیز توسط مجید رضاباال انجام شده است. 
احتماال محمد خزاعی تهیه کنندگی این فیلم سینمایی را به عهده خواهد گرفت. 
خزاعی پیش تر با فیلم سینمایی »به وقت شام« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا 

تجربه همکاری با سازمان اوج را داشته است.
میرباقری که بیش از 20 سال است در سینما فیلمی را کارگردانی نکرده، در 
سال های گذشته سریال های دینی متعددی را از جمله »مختارنامه«، »معصومیت از 
دست رفته«، »مسافر ری« و »امام علی )ع(« و نیز فیلم های »آدم برفی« و »ساحره« 

را ساخته است.

نویسنده پیشکسوت رادیو درگذشت
صادق عبداللهی نویسنده رادیو، بامداد روز سه شنبه درگذشت.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی برنامه رادیویی »صبح جمعه با شما«، 
صادق عبداللهی که مدتی در بیمارستان بستری بود شامگاه گذشته به دلیل عارضه 

تنفسی و ریوی در بیمارستان پارسیان بستری شد و ساعاتی بعد درگذشت.
صادق عبداللهی طنزپرداز و نویسنده پیشکسوت رادیو مدت ها نویسنده برنامه های 
طنز رادیویی بود که می توان از »صبح جمعه با شما«  و »رادیو جمعه« نام برد. او 
همچنین بخش صبحگاهی روزهای سه شنبه رادیو پیام را با اجرای منوچهر والی زاده 

می نوشت.
او از ۳5 سال پیش در برنامه های طنز صبح جمعه رادیو، »هوشیار و بیدار«، 
»جنگ هفتم«، »بعد از خبر«، »جنگ شب« و »جدی نگیرید« تلویزیون به عنوان 

نویسنده، کارگردان و تهیه کننده حضور داشته است.
صادق عبداللهی به خاطر سبک زنده نویسی بود که شناخته می شد.  کتاب 
خاطرات یک طنزنویس را می توان از دیگر آثار مکتوب او دانست. او همچنین 
طنزهایی در مجالت »جوانان«، »سپید و سیاه«، »فیلم و هنر«، »ستاره سینما«، 

»تهران مصور«، »کاریکاتور«، »بهلول«، »فاراد« و »طلوع زندگی« نوشته است.
تیرماه ۹7 بود که در مراسمی از این نویسنده پیشکسوت از سوی رادیو تجلیل شد.

بنا بر اعالم روابط  عمومی برنامه »صبح جمعه با شما«، مراسم تشییع و خاکسپاری 
صادق عبداللهی صبح چهارشنبه 25 مهر ماه جاری از ساعت ۹:۳0از جلوی در 
مسجد بالل سازمان صدا و سیما به سمت بهشت زهرا )س( تهران برگزار می شود.
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اعطای درجه هنری به امامویردی سامانی
شورای ارزشیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشور به امامویردی سامانی - شاعر و نویسنده پیشکسوت شهرستان کلیبر، نشان درجه سه هنری اعطا کرد. به گزارش ایسنا، امامویردی سامانی متولد ١٣٢٥ در شهرستان کلیبر و رئیس انجمن 

ادبی حکیم نباتی این شهرستان  است. او تاکنون هفت کتاب در حوزه شعر به زبان های ترکی و فارسی منتشر کرده و جدیدترین اثر خود به نام سامانی غزل لری را در دست چاپ دارد. از آثار وی به تای گوز پیشیک،  قاراداغ اولدوزالری، سامانی 
دیوانی، تولو قوشی، شعر اجاقی، سالم بر حیدربابا و خیرداجا قارا بالیق می توان  اشاره کرد.

 موافقان و مخالفان نماینده ایران در اسکار

»بدون تاریخ بدون امضا« انتخاب درستی است؟

 انیمیشن ها و فیلم های کوتاه و مستند ایرانی در راه جهانی شدن
در ادامه حضور سه دهه ای فیلم های بلند ایرانی در جشنواره های خارجی 
که سینمای ایران را معرفی کرده و در مرتبه باالیی نشاندند، این بار نوبت 
به انیمیشن ها، فیلم های کوتاه و مستند ایرانی رسیده که در بخش مسابقه 

جشنواره های جنوب آمریکا تا اروپا به رقابت بپردازند .
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، دو انیمیشن »هستی« و »چشم انداز خالی« به 
نویسندگی و کارگردانی علی زارع قنات نوی به بخش انیمیشن جشنواره بین المللی

FRICINE 2018 برزیل راه یافتند.
این جشنواره از ۳0 اکتبر تا 4 نوامبر برابر با 8 تا 1۳ آبان در ریودوژانیرو برزیل 

برگزار می شود.
انیمیشن »هستی« با الهام از موسیقی ریچارد اشتراوس ساخته شده است. در 
خالصه داستان این انیمیشن آمده است: »هر انسان کهکشانی است بی پایان در 

جهان هستی...«
همچنین »چشم انداز خالی« به نویسندگی و کارگردانی علی زارع قنات نوی طی 
2 سال و نیم تهیه شده است و به داستان چشم انتظاری های مادری می پردازد که 
پسرش در جنگ است. این فیلم از محصوالت مدرسه کارگاهی سینما و شرکت 

فیلمسازی گلبرگ فیلم است.
نامزدی رستم

دیگر حضور سینمای ایران در جشنواره های خارجی نیز مربوط به انیمیشن است. 
انیمیشن »بدو رستم بدو« که حاال در جشنواره های مختلف دنیا حضور پیدا کرده 
و جوایز متعددی نیز کسب کرده است این بار نامزد دریافت جایزه از یک جشنواره 

در ترکیه شد.
این انیمیشن به کارگردانی حسین مالیمی در دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم »معماری و شهری« استانبول نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم انیمیشن شد. این 

جشنواره تا 5 آبان ماه در استانبول برگزار می شود.
»بدو رستم بدو« برداشتی طنز و کامال آزاد از تراژدی رستم و سهراب است. رستم 
پهلوان ملی ایران زمین باید به آینده سفر کند و به تهران امروز بیاید تا آنچه را که بر 
سر فرزندش سهراب آورده، جبران کند. در شهر تهران وی نمی داند راه قانونی را برای 

رسیدن به هدف مشروع خود برگزیند یا از راه غیر قانونی به هدف برسد!
آلفابت در آمریکا

انیمیشن کوتاه »آلفابت« نیز در ادامه حضور موفقیت آمیز انیمیشن های ایرانی به 
بخش مسابقه جشنواره فیلم های حقوق بشری آمریکا راه یافت.

دومین دوره این جشنواره در ایالت داکوتای شمالی برگزار می شود و سپس در 
شهرهای بیسمارک، فارگو و گرند فورکز طی یک ماه سفر می کند.

»آلفابت« زندگی انسان هایی را روایت می کند که زندگی کردن را فراموش کرده 
و از آگاهی و حقیقت دور مانده اند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که 
سال هاست الفبای زیستن را از یاد برده اند، نمی بینند، نمی شنوند و سخنی بر لب 

نمی سرایند، ولی کلمات بی قرار در انتظارند.
لوتوس در انگلیس

آثار مستند سینمای ایران نیز این هفته یک نماینده در میان فیلم های برگزیده 
ایران برای جشنواره های خارجی داشت و قرار است فیلم »لوتوس« در انجمن رویال 

پلی تکنیک کورنوال انگلستان به نمایش در  آید.
مستند »لوتوس« نماینده سینمای ایران در برنامه انجمن رویال پلی تکنیک کورنوال 
انگلستان است که با 5 فیلم منتخب دیگر از چهار قاره با نام های »مبارزه خوب« از 
برزیل، »مرد ماسه ای« از آمریکا، »من آزادم« از نروژ، »آخرین از نوع او« از آلمان، 

»تونگروس« از هند، رقابت می کند.
این جشنواره از تاریخ 20 تا 21 اکتبر 2018 برابر با 28 تا 2۹ مهرماه ۹7 در شهر 

فالموث واقع در جنوب غربی انگلستان برگزار می شود.
انجمن رویال پلی تکنیک کورنوال در سال 18۳۳، برای ترویج هنرهای مفید و 

جذاب، تأسیس شده است.
مستند داستانی لوتوس، زندگی پیرزنی را می بینیم که 12 سال در انتظار مجوز ورود 

به جزیره ای نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن برود.
جایزه شب تولد

فیلم کوتاه »شب تولد« نیز به عنوان نماینده فیلم کوتاه سینمای ایران این هفته 
توانست جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره »لینز« اتریش را از آن خود کند.

این جشنواره به دلیل توجه ویژه به فیلم های کوتاه مستقل، فرصت ویژه ای برای به 
اشتراک گذاری تجربیات فیلمسازان مستقل با یکدیگر به شمار می آید.

فیلم کوتاه »شب تولد« به کارگردانی امید شمس، از تولیدات مدرسه ملی سینمای 
ایران است که پیش تر نیز حضور موفقی در رویدادهای داخلی و خارجی در حوزه 

سینمای کوتاه داشته است.
این فیلم کوتاه اتفاقات بین 2 دوست را در یک شب روایت می کند.

 ایرو در برزیل
چهل و دومین دوره جشنواره فیلم سائوپولو از 26 مهر تا ٩ آبان برابر با ١٨ تا ٣١ 

اکتبر در کشور برزیل برگزار می شود و فیلم »ایرو« از ایران اولین تجربه جهانی خود 
را در این رقابت پشت سر می گذارد.

هادی محقق پیش از این فیلم »ممیرو« را نیز کارگردانی کرده که از جشنواره هایی 
مانند بوسان کره جنوبی، کازان روسیه، پونا هند، جوایز بهترین فیلم را دریافت کرده 

است.
حمداهلل عزیزی، محمدمهدی آذرخش، حسین قزلباش، مهیار ابروان و زین العابدین 

پناهنده بازیگران فیلم بلند سینمایی »ایرو« هستند.
پخش کننده بین المللی این فیلم محمد اطبایی است و تهیه کنندگی آن بر عهده 

سیدرضا محقق است.


