کارگردان :رقیه توکلی
فیلمنامهنویس :رقیه توکلی
بازیگران :نازنین بیاتی ،هانیه توسلی ،هومن سیدی ،ملیسا
ذاکری و مریم بوبانی

مادری

(فیلم اولی)

رقیــه توکلی پس از  11ســال فیلمســازی و تجربه ســاخت ســی فیلــم کوتاه و مســتند نخســتین فیلم
بلنــد ســینماییاش را ســاخته اســت .نخســتین فیلــم رقیه توکلــی یک فیلــم اجتماعــی خانوادگی
اســت .روایــت زندگی دو خواهــر که تنهایی در شــهر یزد با یکدیگــر زندگی میکنند؛ با ایــن تفاوت که
ق خود را رها کرده و دیگری عشــقش او را رها کرده اســت .آنها یک تنه روبهروی مشــکالت
یکی عشــ 
و مســائلی که ســر راه قرار دارند ،میایســتند و حرکتی رو به جلو دارند تا اینکه …؛ لوکیشــنهای فیلم
همه در یزد است.

کارگردان :مسعود اطیابی
فیلمنامهنویس :مهدی آذرپندار
بازیگران :کامبیز دیرباز ،فریبا کوثری و سارا خوئینیها

ماه گرفتگی

مسعود اطیابی بعد از ساخت فیلمهای کمدی سینمای بدنه همچون شرط اول ،اخالقتو خوب کن
و ...به ســراغ فیلمی با مضمون سیاسی آمده اســت .فیلمنامه را مهدی آذرپندار مسئول اداره فیلم
و نمایش معاونت فرهنگی ســازمان بســیج و دبیر فرهنگی ســابق رجا نیوز نوشته است و داستان آن
درباره ماجراهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال  1388است.

قاتلاهلی
کارگردان :مسعود کیمیایی
فیلمنامهنویس :مسعود کیمیایی
بازیگــران :پرویز پرســتویی ،پگاه آهنگرانی ،امیر جدیدی ،پرویز پورحســینی ،لعیا زنگنه و
حمیدرضا آذرنگ
بیســت و هشــتمین فیلــم مســعود کیمیایــی را میتــوان پرحاشــیهترین فیلــم امســال جشــنواره در
زمــان تولیــد عنــوان کــرد .طــرح درخواســت ضبــط ســکانسهایی کــه در ســناریو وجــود نداشــت،
پــس از پایــان فیلمبــرداری و ادعــای تهیهکننــده مبنــی بــر اینکــه عمــده ایــن ســکانسها در راســتای
پــر رنگ کــردن کاراکتر پوالد کیمیایی در این فیلم ســینمایی اســت اختالفات پنهان مســعود کیمیایی
و منصــور لشــکری قوچانــی را به اوج رســاند ،تــا آنجا کــه کیمیایی مراحل پــس از تولید را بــه ضبط این
ســکانسها موکــول کرد و در نهایت لشــکری قوچانی رأســاً بر رونــد صداگذاری و تدویــن فیلم نظارت
کــرد .همیــن عامــل ســبب شــد تــا دو نســخه از فیلــم «قاتــل اهلــی» تولیــد شــود .مســعود کیمیایــی
بــا اعــام اینکــه نســخه تهیهکننــده ،فیلــم او نیســت از مســئوالن جشــنواره درخواســت کــرد تــا مانــع
نمایــش فیلــم در جشــنواره شــوند .تهیهکننــده بهعنــوان صاحــب اثر تصمیــم گرفت تا حــل اختالف
میــان خــود و کارگــردان را به شــورای حــل اختــاف خانه ســینما بســپارد .درنهایــت بعــد از حکمیت
«خانــه ســینما» ایــن ماجــرا ختــم بــه خیــر شــد و قــرار اســت از نســخه مــورد تأییــد مســعود کیمیایی
در جشــنواره رونمایــی شــود« .قاتــل اهلــی» بــه پدیــده رانتخــواری ،پولشــویی و مفاســد اقتصــادی
پرداخته است.

کارگردان :منیر قیدی
فیلمنامهنویس :منیر قیدی و ارسالن امیری
بازیگران :طناز طباطبایی ،پریناز ایزدیار ،آناهیتا افشار ،علی
شادمان ،ثریا قاسمی و صابر ابر

ویالییها

(فیلم اولی)

چنیــن ترکیــب بازیگرانــی برای یک فیلم اولی نشــان از یک تهیهکننده شــناخته شــده دارد؛ ســعید
ملکان .ملکان که ســال گذشــته تهیهکنندگی فیلم اولیهای موفقی چون «ابد و یک روز» و «برادرم
خســرو» تهیهکنندگی نخســتین تجربه بلند ســینمایی منیر قیدی را برعهده داشــته است ،فیلمساز
م کوتاه «دختر ،پســر ،پیرمرد» ،تله فیلم «حتی اگر شــب باشــد» و
جوانــی کــه در کارنامه کاری او فیل 
مستند «تهران ،شهر چناران» دیده میشود .این فیلم «قص ه خانوادههای فرماندهان سپاه و ارتش
در ســال  ۱۳۶۵است .عزیز زن  ۵۰ســالهای اســت که همراه نوههایش وارد مجموعه ویالها میشود.
الیاس نیز راننده بسیجی است که هروقت وارد مجموعه میشود ،همه نگران این میشوند که شاید
خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد».

کارگردان :رامبد جوان
فیلمنامهنویس :رامبد جوان
بازیگران :نگار جواهریان ،محمدرضا فروتن ،مانی حقیقی،
آتیال پسیانی ،افسانه بایگان ،اشکان خطیبی ،فریبا کامران و
علیرضا شجاع نوری

نگار

«ما به این ته ســیگار رژلبی مشــکوکیم .اما این به ما کمکی نمیکنه!» این جمالت خالصه داســتانی
از تازهترین ساخته رامبد جوان است که توسط تیم سازنده منتشر شده است .خالصه داستانی کوتاه
کــه با توجه به ســابقه کارگردان ذهن مخاطب را به تماشــای فیلمی طنز دعــوت میکند با وجود این
«نــگار» بــه لحاظ ژانر و مضمون فاصله زیادی با تجربه موفق قبلــی رامبد جوان یعنی «ورود آقایان
ممنــوع» دارد؛ درامی جنایی -معمایی که قهرمانش یک دختر اســت .چهارمین تجربه کارگردانی
رامبــد جوان داســتان دختــری به نام نــگار از خانــوادهای نیمه مرفه و اصیل اســت .پدر نــگار در یک
معامله اقتصادی شکســت خورده و به خاطر فشــارهای زیاد مرده است این تحلیلی است که پلیس
نســبت به مــرگ او اعــام میکند .اما نــگار ایــن تحلیل را باور نــدارد و برای رســیدن به اصــل ماجرا
تصمیم میگیرد که روزهای آخر پدر را مرور کند.

کارگردان :همایون اسعدیان
فیلمنامه نویس :همایون اسعدیان و مجید قیصری
بازیگران :مصطفی زمانی ،فرهاد اصالنی ،پریناز ایزد یار
و محسن کیایی

یکروز
بخصوص

همایون اســعدیان پس از  4ســال دوری از ســینما با موضوعی ملتهب اجتماعی به ســینما بازگشــته
اســت .او که تجربه موفق کارگردانی «طال و مس» و «بوســیدن روی ماه» را در کارنامه سینمایی خود
در مقــام کارگــردان دارد در ایــن فیلم به ســراغ موضوع خرید و فــروش اعضای بدن رفته اســت .در
خالصه داستان «یک روز بخصوص» که فیلمی در ژانر اجتماعی است ،آمده:حامد باید برای عمل
قلب خواهرش دســت به یک انتخاب بزند ،انتخابی که در آینده مســیرهای متفاوتی را پیش روی او
قرار داده اســت .مصطفی زمانی و پریناز ایزدیار پس از تجربه بازی در مجموعه موفق «شهرزاد» در
این فیلم بار دیگر با یکدیگر همبازی شدهاند.
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