برنامه سینماها
سالن های نمایش
مراکز فرهنگی
گالری ها و...

 2تا  8آبان

هفته
نمایــــــه

گالــــری
مجموعههنریآسمان

نـــــام و موضــــــوع نمایشــگاه:
نمایشــــــگاه بـــــزرگ نستعلیـــــق
نویســــــــــان معاصــــــــــر کشــور –
خوشنویسی
هنرمندان ۱۵۰ :اســتاد و هنرمند و
نستعلیق نویس کشور
زمان بازدید :تا  3آبان
نشــانی :خیابــان شــهید فالحــی
(زعفرانیه) ،نبش خیابان فیروزکوه،
پالک  47و 49

گالریشیرین

نام و موضوع نمایشــگاه :منتخب
نسل نو -نقاشی
هنرمندان 45 :هنرمند زیر  35سال
زمان بازدید :تا  4آبان -ســاعت 11
تا 19
نشانی :خیابان کریمخانزند ،خیابان
سنایی ،کوچه سیزدهم ،پالک ۵
گالری آرت سنتر

نـــــــام و موضــــــوع نمایشــگاه:
مــروری بــر آثــار قــدرتاهلل عاقلی-

ایرانشهر

بداهه
طــراح و کارگــردان :آرونــد دشــت
آرای
بازیگران (به ترتیب الفبا) :ســتاره
پســیانی ،دیبا خاتمی ،آروند دشــت
آرای ،کاظم سیاحی ،علی شادمان،
امیر احمد قزوینی ،الهام کردا ،رضا
کیانیان ،سهیل مستجابیان ،فاطمه
نقوی ،مارین ون هولک
زمــان اجــرا :تــا  22آبان -ســاعت
20:15
نشــانی :خیابان طالقانی ،خیابان

نشــانی :تقاطــع خیابــان حافــظ و
سمیه ،حوزه هنری ،تماشاخانه مهر
خانه نمایش دا

تاریخ مختصر صلح
دراماتــورژ و کارگــردان :مجیــد
نیرومند
بازیگران :سینا ابوالحسنی
زمان اجرا :تا  3آبان -ساعت 20:30
نشــانی :میــدان فاطمــی ،خیابان
جهانمهر ،کوچه  ،6/1پالک ۶۶
تئاترشهر

مضحکــ ه «جنگنامــه غالمــان»

مجسمهسازی
هنرمند :قدرتاهلل عاقلی
زمــان بازدیــد :تا  6آبان -ســاعت
 16تا 20
نشــانی :فرمانیــه ،بلــوار اندرزگــو،
انتهــای خیابــان ســلیمی شــمالی،
شماره  ،147باغ انجمن خوشنویسان
گالریگویا

نام و موضوع نمایشگاه :با خاک و
از آفتاب -نقاشی
هنرمنــــــدان :کــودکان کار و
حاشیه نشین

شهید موسوی شــمالی ،جنب خانه
هنرمنــدان ،تماشــاخانه ایرانشــهر،
سالن استاد ناظرزاده کرمانی

نشــانی :خیابــان کریمخــان،
خیابــان عضــدی جنوبــی (آبــان)،
خیابــان ســپند ،پــاک  ،۶۹ســالن
شماره 2

گریز از مرکز
نویســنده و کارگــردان :احســان
اکبرنژاد
بازیگــران :محمــد نــادری ،پویان
درزی ،الهــام جــدی ،فردیــن شــاه
حســینی ،پریســا بنــی آدم ،هــادی
شــیخ االســامی ،وحید نفر ،احسان
اکبرنژاد و مهرداد ضیایی
زمان اجرا :تا  30آبان -ساعت 21

تاالر حافظ

تماشاخانهسپند

تقلید در یک مجلس
نویسنده :بهرام بیضائی
طــراح ،دراماتــورژ و کارگــردان:
محسن حسینی
بازیگــران (بــه ترتیــب ورود بــه
صحنــه) :مرجــان صادقــی ،فاطمه
صارمــی ،الهــه مونســی ،شــقایق
سرســختی ،مریــم آشــوری ،لیلــی
جنیدی
زمان اجرا :تا  14آبان -ساعت 18
نشــانی :تقاطــع خیابــان انقــاب
و ولیعصــر ،مجموعــه فرهنگــی
و هنـــــــــــری تئاترشــــــــــهر ،ســالن
قشقایی

فیــــلم

پردیس سینمایی مگامال ،پردیس
ســینمایی بــاغ کتــاب ،پردیــس
ســینمایی ملت ،پردیس ســینمایی
چارســو ،پردیس ســینمایی زندگی،
موزه سینما ،سینما گالری سمرقند،
پردیس سینمایی راگا

درخونگاه

نویســنده و کارگــردان :ســیاوش
اسعدی
بازیگــران :امیــن حیایــی ،ژالــه
صامتــی ،مهــراوه شــریفی نیــا ،نادر
فــاح ،محمــود جعفــری ،منصــور
شــهبازی ،افشــین ســنگ چــاپ،
فاطمه مرتاضی و پانتهآ پناهیها
ســینماهای نمایــش دهنــده:
پردیس ســینمایی کــورش ،پردیس
ایــران مــال ،پردیس ســینما آزادی،

سال دوم دانشکده من

نویسنده :پرویز شهبازی
کارگردان :رسول صدرعاملی
بازیگــران :ســها نیاســتی ،فرشــته
ارســطویی ،علــی مصفــا ،پــدرام
شــریفی ،بابــک حمیدیــان ،ویشــکا
آســایش ،شــقایق فراهانــی ،نیلوفر
بوشهر ،مجتمع فرهنگی و سینمایی
هنــر و تجربه بابل ،پردیــس اکومال
کرج

بازیگــران :مهنــاز افشــار ،هــادی
حجازیفــر ،مهــدی کوشــکی،
علــی کمالــی ،فریــد ســجادی
حســینی ،پیمــان مقدمــی و مجیــد
صالحی
ســینماهای نمایش دهنده:ســینما
آســتارا تهــران ،پردیــس ســینمایی
کــورش ،پردیــس ســینما آزادی،
پردیــس ایــران مــال ،پردیــس
ســینمایی بــاغ کتــاب ،پردیــس
سینمایی مگامال ،پردیس سینمایی
زندگی ،ســینما فرهنگ تهران ،موزه
ســینما ،فلســطین شــیراز ،پردیــس
ســینمایی هویــزه مشــهد ،بهمــن

شکستنهمزمانبیستاستخوان

کارگردان:جمشید محمودی
بازیگران :محسن تنابنده ،مجتبی
پیــرزاده ،فرشــته حســینی ،فاطمــه
حســینی ،فاطمــه میرزایــی ،محیی
رضایی ،سعید چنگیزیان و علیرضا
استادی
سینماهای نمایش دهنده :پردیس
ســینمایی کــورش ،پردیس ســینما
آزادی ،پردیس ایــران مال ،پردیس

راهنما 2

نیمه تاریک ماه
کارگردان :داوود بنی اردالن
بازیگران (به ترتیب حروف الفبا):
المیرا دهقانــی ،بهزاد عمرانی ،هانا
کامکار ،سام کبودوند ،حسین کشفی
اصل ،نیکی مظفری ،جواد موالنیا
زمــان اجــرا :تــا  10آبــان -ســاعت
20:30

ســینمایی بــاغ کتــاب ،پردیــس
سینماییمگامال،پردیسسینمایی
چارســو ،پردیس سینمایی چهارباغ
اصفهــان ،ســیتی ســنتر اصفهــان،
پردیس سینمایی گلستان ،پردیس
ستاره باران تبریز ،پردیس سینمایی
هویــزه مشــهد ،پردیــس ســینمایی
اکســین شــمال ،پردیس ســینمایی
کاپری گرگان ،پردیس اکومال کرج
پیلوت

نویســنده و کارگــردان :ابراهیــم
ابراهیمیان
بازیگران :جواد عزتی ،حمیدرضا

