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 واقعيت اين است كه اينگونه ی هنری برای رشد و تعالی.انيميشن يك هنر صنعت است و فعاالن اين حوزه راهی ميان واقعيت و خيال می سازند
 هنرمندان امروز نشانههايی بر سر راه.خود بايد بتواند در زيســت بوم مناسب خود رشد كند و در گستره ی اين محيط توجيه اقتصادی داشته باشد
جامعه میگذارند كه مقصد آن می تواند يك آرمان شــهر باشــد؛ آرزوهايی كه در قاب پويانمايی شكل بصری پيدا می كنند در آينده میتوانند به يك
 به هر تقدير انيميشن يك هنر ممتاز و يك صنعت رو به رشد است و به. مخاطبان انيميشن فقط كودكان نيستند.واقعيت عينی مهم تبديل شوند
.نوعی موتور محرك صنايع جانبی مربوط به آن نيز تلقی میشود
شــايد با توليد هدفمند آثار پويانمايی و توجه يكپارچه به مقوله ی محصوالت جانبی بتوان در مســير توسعه ی اين هنر – صنعت گامهای موثرتری
 هنرمندان ايران طی دهههای گذشته در اين عرصه به تجربههای موفقی دست پيدا كردهاند و در گستره ی جهانی حرفهای مهمی برای.برداشــت
. دوســاالنه ی پويانمايی تهران امســال به منزل يازدهم رسيده است به نوعی جشــن بزرگ خانواده نجيب انيميشن نيز تلقی میشود.گفتن دارند
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان خود را در اين مسير مسئول می داند و تالش می كند با توسعه ی فرصتهای مرتبط با اين مقوله در جهت
 اميد كه از رهگذر فرصتهايی كه اين جشنواره ايجاد می كند و از مسير تالش آگاهانه و نگاه خالقانه.تعالی هرچه بيشتر پويانمايی نقش ايفا كند
. شاهد پويايی و بالندگی هرچه بيشتر اين گونه ی ناب هنری باشيم،هنرمندان امروز
دکتر فاضل نظری
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

Animation is an industry-art and people who work in this field create a path between reality and imaginations. It’s true that to
develop such an art, it must be able to grow in its proper ecosystem and have an economic justification within its vast landscape.
Today artists give some signals to the society which would signify to a utopia. The dreams which are now in visual frame of
animation can become true and objective in the future. Animation audiences are not just children- It is a premier art and growing
industry which considered as the engine of all related industries.
With the targeted production of animations, and integrated attention to the category of byproducts, we may have more powerful
steps in the development of this art-industry. in the past decades, Iranian artists have achieved successful experiences and have
much to say in universal scales. The biennial of Tehran International Animation Festival, in its 11th biennial, is also considered as
great celebration of the noble animation family.
Feeling some responsibility for this path, KANOON strives to play a right role in order to excellence the animation by developing
the opportunities associated with this matter. Hope that through the opportunities that this festival creates, and through the path
of conscious effort and creative notion of contemporary artists, we can see more and more growth and development of this purely
artistic style.
Dr. Fazel Nazari
Chairman and Managing Director of the Intellectual Development of Children and Young Adults

.امروز در كشور ما توليدات سينمايی انيميشن متعددی در مراحل مختلف توليد و برنامه ريزی برای ورود به بازار است
،اقتصاد انيميشن هم يكی از مهم ترين موضوعات روز اين قالب سينمايی به شمار می آید و شایسته است در شرايط پيش رو دست اندركاران و برنامه ريزان
بستر ســازی هر چه بهتر در حوزه ی اكران و محصوالت جانبی را در دســتور كار خود قرار دهند و همه دستگاه های فرهنگی كشور با توجه به اهميت
.موضوع نگاه حمايتی خود را به آن بيشتر و عميق تر كنند
جشــنواره ی دوساالنه ی بين المللی پويانمايی تهران كه قديمی ترين و پرشــورترين رويداد جامعه ی انيميشن ايران است در گام يازدهم با همكاری
. به امید خدا گامی جدی تر در جهت هم افزايی بخش های مختلف فرهنگی مرتبط و هنرمندان اين صنف شريف خواهد بود،سازمان سينمايی
 ضمن قدردانی از كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان بابت همت. كشور در اين جشنواره نويد دهنده ی خبرهای خوب است٨٠ حضور بيش از
 سازمان سينمايی بزودی بسته هايی مدون برای حمايت از توليد و اكران سينمای انيميشن را اعالم،چندســاله در برگزاری هر چه بهتر اين جشــنواره
.خواهد کرد
 بخش عمده ای از نياز فرهنگی مخاطبان به ويژه كودكان و نوجوانان کشــورمان و تعمیق هویتی به،اميد كه از رهگذر ارتقای ســينمای انيميشــن
.بهترين شكل تأمين شود
حسين انتظامی
دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و سرپرست سازمان سينمايی سمعی بصری

Today in our country, several animated films are in the different stages of planning and production to enter the market. The animation
economy is also one of the most important issues of the day in this field. In this context, it is worthwhile for the practitioners and
planners to put the best possible framework in place for the screening and lateral products in their agenda and. Also it is worthwhile
for all the cultural institutions of the country, In view of the importance of the subject, to have a deeper supportive notion about it.
The Tehran Biennial of International Animation Festival, which is the oldest and most passionate event of Iranian animation
community, in its eleventh stage with collaboration of Cinema Government of Iran, with god’s hope, will be a more serious step
towards synergies between different cultural sectors and noble artists of this class.
The presence of more than 80 countries in the festival signifies good news. While appreciating KANOON for this many years of
intense efforts to hold the best of this festival, Cinema Government of Iran will shortly announce a series of packages to support
the production and screening the animations.
It is hope that through the promotion of animation cinema, the bulk of the audience cultural needs, especially children and young
adults in our country, and the deepening of identity, will be best served.
Hossein Entezami
Senior Assistant to the Minister of Culture and Islamic Guidance, and the Head of the Cinematic Audio Visual Organization.

يازدهمين جشنواره ی بين المللی پويانمايی تهران در دوره ای برگزار می شود كه حتما رقابت آثار سينمايی انيميشن با سينمای رئال در كشور ما بسيار
.تنگاتنگ و نزديك شده و در بعضی موارد پيشی گرفته است
در ســال های گذشــته با افزايش تعداد فعاالن دانش آموخته ی انيمشــن و مديريت بهينه ی فرآيند توليد و كيفيت باالی آثار توليد شده و شرايط
. اقتصاد اين بخش از فرهنگ به شدت تحت تأثير مثبت قرار گرفته است،مناسب توليد و عرضه و  تقاضای محصوالت جانبی انيمشن
.تمركز بر نياز مخاطب و نحوه ی بازاريابی و عرضه انيميشن بخش قابل مطالعه و تحليل در بازار روز فرهنگ است
.اقتصاد فرهنگ در بخش انيميشن در حال شكوفايی است و سرمايه گذاران هر روز اعتماد بيشتری به آن می كنند
از ســويی با توجه به افزايش نرخ ارز و امكان ورود ســرمايه خارجی به سوی توليد در كشور اين فرصت تاريخی برای سرمايه گذاری و توليد مشترك
.ايجاد شده است
 امســال با شــعار اقتصاد انيميشن چشم اميد خويش را به سوی آينده ی درخشان، دوره برگزاری١٠ كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان پس از
 كشور در اين دوره از جشنواره نشان دهنده ی اعتماد جامعه جهانی انيميشن به اين٨٠ بازار پويانمايی ايران مهربان دوخته اســت و حضور بيش از
.رويداد جهانی است
 اهالی رسانه و تقدير ويژه تقدير از زحمات شبانه روزی دبير، هيأت های محترم انتخاب و داوری،ضمن تشكر از اعضای محترم شورای سياست گذاری
محترم برادر عزيز آقای محمد رضا كريمی صارمی و تمامی همكاران ام در دبيرخانه يازدهمين جشــنواره ی بين المللی پويانمايی آرزوی بهترين ها را
.برای جامعه ی نجيب و گرامی انيميشن ايران دارم
 اين دوره از جشنواره با حمايت و اعتماد مديرعامل محترم كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان جناب آقای دكتر فاضل نظری و همكاری،در آخر
سازمان سينمايی با لطف جناب آقای دكتر حسين انتظامی و مركز گسترش سينمای مستند و تجربی و برادر ارجمند آقای سيد مهدی طباطبايی نژاد
.بخت برگزاری هر چه بهتر يافت
حسین ربانی غریبی
رییس جشنواره ی بین المللی پویانمایی تهران
The 11th Tehran international animation festival is held in a period that the competition of animated films and real films in our
country is surely very close and, in some cases, animation is ahead.
In the past years, the economy of this part of culture has been heavily influenced with the increase in the number of graduated
animation students and the optimal management of the production process and the high quality of produced works and production
conditions and supply and demand for animation products.
The focusing on the audience’s need and the also marketing and supply of animation is an important part of the study and analysis
in today’s culture’s market.
The cultural economy of the animation sector is flourishing, and inventors increasingly trust it, day by day.
On the other hand, given the increase in the exchange rate and the possibility of foreign capital entering in the country’s production,
a historic opportunity has been created for joint investment and production.
The focus of KANOON after the 10th anniversary, this year with the motto of Animation Economy, is looking forward to the bright
future of the vibrant Iranian animation market. The presence of more than 80 countries in this festival period reflects the trust of
the global animation community to this international event.
While appreciating the members of the council of policy, the honorable selection committee and juries, the media community and
special appreciation of the working night and day of dear Mr. MohammadReza Karimi Saremi, and all my colleagues at the 11th
Tehran International Animation Festival, I wish the best for the noble and dear Iranian animation community.
At last, this course of the festival has the chance to be held the best with the support and trust of the managing director of KANOON,
Dr. Fazel Nazari, and collaboration of Cinema Government of Iran with the thanks of Mr. Hossein Entezami, and DEFC and dear
Mr. Seyyed Mahdi Tabatabaei Nejad.
Hossein Rabani Gharibi
President Of Tehran International Animation Festival

 با رشدی، ســال از عمر جشــنواره ی بین المللی پویانمایی تهران اعالم کنیم که این جشــنواره در خالل این ســال ها22 مفتخریم پس از گذشــت
 توانسته،تدریجی و با بهره گیری از علوم آکادمیک مبتنی بر خالقیت های فردی و گروهی هنرمندان و فعاالن الیق و شایســته ی عرصه ی پویانمایی
 این مهم در سایه ی تالش.اســت از جایگاهی ارزشمند و جهانی در میان هنرمندان و فعاالن صاحب سبک و اندیشــه در سراسر دنیا برخوردار شود
. دلسوزان و حمایتگران این هنر پویا و تاثیرگذار میسر شده است،دست اندرکاران
 صنعت پویانمایی بپردازیم-اینک در یازدهمین دوره از جشنواره ی بین المللی پویانمایی تهران بر آن هستیم تا به امر رشد اقتصادی در حوزه ی هنر
 ورودی با   شکوه و، اسالمی-و با تولید آثار فاخر هنری متکی بر گســتره ی خیال و اندیشــه ی هنرمندان این عرصه و با اســتناد به ارزش های ایرانی
 ما تالش می کنیم پلی ارتباطی و موثر میان هنرمندان و تولیدکنندگان این مرز وبوم با دیگر.اســتوار جهت رقابت در بازارهای جهانی داشــته باشیم
.کشورهای جهان باشیم
 با بازاندیشی و رویکردهای: مسیری درست و هموار برای اقتصادی تر شدن این هنر – صنعت پویا بسازیم،امید است بتوانیم برای ورود به این عرصه
. و خصوصا مدیریت اصولی و زیربنایی در امر تولید و باالخره ارزیابی واقع بینانه، عملی ساختن برنامه ریزی های صحیح،جدید
 به دنبال شناخت بیشتر از بازارهای جدید هستیم و تالش خواهیم کرد، و در چشم انداز برگزاری جشنواره ی دوازدهم،ما برای رسیدن به این اهداف
.تا مسیر پیش رو را برای خانواده ی نجیب انیمیشن ایران هموارتر سازیم
محمدرضا کریمی صارمی
دبیر جشنواره ی بین المللی پویانمایی تهران

We are proud to announce in the 22nd year of Tehran International animation festival, that during these years, the festival has
grown gradually and utilizes academic sciences based on individual creations and a group of deserving and worthy artists and
activists in the field of animation, so that now we have been able to hold a valued and universal status among style-owner and
intellectual artists and activists all over the world. This aim come to true by the hands and efforts of managers and supporters of
this dynamic and effective art.
Now we are at the 11th anniversary of the Tehran International Animation Festival and want to consider economic growth in animation
art-industry. By producing artistic films based on the scope of the imagination and thoughts of this field’s artists, based on the
Iranian-Islamic Values, we aim to have a magnificent entrance to compete in universal markets. We strive to make an interactive
communication between artists and producers of this borders with other countries in the world.
We hope that we can create a right and efficient path to make this dynamic art-industry more economical: by rethinking and keeping
new approaches, by implementing the right planning, and in particular by basic and principle managements in production and
finally by realistic assessment.
In pursuit of these goals and in preparation of the 12th festival, we are looking for more understanding of the new markets and will
try to make the way ahead more even for the noble Iranian animation family.
MohammadReza Karimi Saremi
Director of Tehran International Animation Festival
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219

چشمانداز
Panorama

239

نشستهای تخصصی
Specialized Meetings

261

هیئـتانتخــاب
Selection Committee

اسماعیل شرعی

مســـابقــــه ایــــــران

متولد 1342در تهران و دارای مدرک کارشناســی کارگردانی انیمیشــن و کارشناسی ارشــد تهیه کنندگی و کارگردانی از دانشگاه صداوسیما است .وی
مدیر تولید شــرکت فرهنگی هنری صبا و تولید کننده ی بیش از بیســت هزار دقیقه فیلم انیمیشن تلویزیونی و سینمایی از جمله انیمیشن سینمایی
تهران  1500بوده اســت .عضویت در هیئت مدیره انجمن فیلم سازان انیمیشن ایران ،انجمن فیلم سازان انیمیشن جهانی" آسیفا بین الملل" ،شورای
انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ،شورای کارشناسان انیمیشن مرکز تولید وفنی معاونت سیما و شورای ارزیابی مرکز فرهنگی هنری
صبا از جمله فعالیت های وی می باشد.

Esmaeil Shar’ei
Born in 1963, he has a B.A degree in Animation directing and M.A degree in production and directing, from School of Broadcasting
(IRIB). He was the producer of Saba Art Academy and producer of more than twenty thousand minutes of TV and feature animations
such as: Tehran 1500. He is amember of the management board of Animation filmmakers of Iran, International ASIFA Filmmakers
Forum, animation councilor of Documentary and Experimental Film Center, and evaluation board in Saba Art Academy.
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محمد خیراندیش
دانش آموخته ی رشته کامپیوتر در دانشگاه آزاد تهران است .فعالیت در انیمیشن را از سال  13۸۲به عنوان انیماتور ،طراح کاراکتر ،نویسنده و کارگردان
آغاز کرده و در تولید دهها تیزر تبلیغاتی ،انیمیشــن کوتاه ،ســریال و فیلم بلند انیمیشن حضور داشته اســت .وی همچنین سابقه بیش از  ۱۰سال
تدریس در زمینه ی طراحی کاراکتر و متحرک سازی دو بعدی را در کارنامه ی خود دارد.

Mohammad Kheir Andish
He has studies Computer Engineering at Azad University of Tehran, he has started his career in animation in 2003 as animator, character designer, writer and director and done jobs in tens of commercials, short animations, series and feature
animations. He also has been teaching character design and animating for over 10 years.

امید خوش نظر

هیئــــــت انـتـخــــــاب

 دانش آموخته ی رشــته ی کارگردانی انیمیشــن از مدرســه عالی هنر لوتســرن سوئیس و دارای مدرک کارشناســی در همین رشته از،1360 متولد
 عالوه بر داوری در چندین جشنواره ی فیلم داخلی و، وی به عنوان عضو پیوسته انجمن فیلم سازان انیمیشن بینالملل.دانشکده  ی صدا و سیما است
 در دانشکده ی تلویزیون و هنرهای دیجیتال دانشگاه،خارجی و برگزاری بخشهای ویژه معرفی سینمای انیمیشن ایران در اروپا در این جشنواره ها
. مشغول به فعالیت استPress TV صدا و سیما بعنوان مدرس و در سمت کارگردان ارشد هنری در شبکه بین المللی
. جوایز متعددی دریافت کرده است، جشنواره ملی و بین المللی۲۰۰ آثار او ضمن حضور در بیش از

Omid Khosh Nazar
Born in 1981, he has studied animation directing at The Lucerne School of Art and Design, also got BA degree from School of
Broadcasting (IRIB). Khosh Nazar is currently an allied member of international Animated Film Association. He has been jury’s
member of some national and international film festivals, holder of special sessions for introducing Iranian animations in European
festivals and teacher in digital arts faculty in School of Broadcasting (IRIB), and senior art director in Press TV. His work has been
presented in more than 200 national and international festivals and has won many awards.

Selection Committee
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رضا منتظری مقدم
 معاون آفرینش و،۱۰۰ وی دارای مدرک دکترا در رشــته ی حقوق بین الملل اســت و سابقه ی فعالیت به عنوان دبیر شــورای راهبردی جشنواره فیلم
 او سردبیر و. دبیر گروه ادب و هنر روزنامه همشــهری و دبیر گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر را در کارنامه خود دارد،اجرای فرهنگســرای رســانه
.تهیه کننده ی برخی برنامه های تلویزیونی و مشاور معاون هنری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی نیز بوده است

Reza Montazeri Moghadam
With a PhD degree in international law, He has a background in the Secretary of the Strategic Council of 100 film festival, assistant
of creation and administration media cultural center, the secretary of art and literature society of Hamshahri newspaper and
Mehr news agency. He has been Editor and producer of some television programs and theart councilor for Islamic Propaganda
Organizations in The Artistic Center of Tehran.

 وی به عنوان. کارشــناس ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشکده سینما تئاتر دانشــگاه هنر و نیز کارشناسی گرافیک دانشگاه هنر است،1357 متولد
 انیماتور و تصویرســاز کتاب مشــغول فعالیت بوده و نگارشمقاالت متعدد در نشریات تخصصی انیمیشن و نیز تصویرسازی ده ها،کارگردان، طراح
.کتاب را در کارنامه خود دارد
 طراحی وکارگردانی فیلم های انیمیشن موفق به حضور در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی از جمله انسی و کسب،خلیلزاده تا کنون با نگارش
.جوایز مختلف از آن ها شده است

Maryam Khalil Zadeh
Born in 1978, she got her B.A degree in graphic and M.A in animation directing from University of Art. She has worked as designer,
director, animator and book illustrator and also has wrote many articles for professional animation journals and Illustrated tens of
books. She has been present in various national and international festivals such as NC and achievedseveral awards by writing,
designing and directing.

مســـابقــــه ایــــــران

مریم خلیل زاده

National Competition
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بابک نکویی
 وی و برادرش بهنود. مدیر و موســس استودیو گنبدکبود و مدرس انیمیشــن دانشگاه تهران است، تهیه کننده و کارگردان انیمیشــن،1357 متولد
. به نمایش درآمد را در کارنامه دارندTeletoon  از شــبکه2004 که در ســالTi’tom: the island volcano نکویی همکاری در پروژه تلویزیونی
 در لیست اسکار،آثار این دو برادر جوایز متعددی در جشــنواره های مختلف داخلی و خارجی کســب کرده و انیمیشن کوتاه استریپی ساخته ایشان
. حضور داشته است2016

Babak Nekooei
Born in 1978, he’s a producer,the director and founder of “Gonbad-e Kaboud” studio, animation director who teaches animation
in Tehran University. He’s associated with his brother, Behnoud Nekou’e, in making “Ti’tom; The island volcano” which aired on
French TV. channel, Teletoon. Their work has won many awards in national and international festivals and Their short animation
Stripy was nominated in 2016 Oscars.

علی نوری اسکوئی

هیئــــــت انـتـخــــــاب

، تهیهکننده و مدیر هنری چندین فیلم کوتاه، کارگردان، نویسنده، دارای مدرک کارشناســی ارشد ســینما با گرایش فیلمنامهنویسی، تهران1360 متولد
 عنوان30  موفق به کسب بیش از،سریال تلویزیونی و فیلم بلند سینمایی بوده و ضمن حضور در هیئت انتخاب و داوری جشنوارههای ملی و بینالمللی
 وی در حال حاضر بهعنوان دبیر صنف انیمیشن و همچنین مدرس و مدیرگروه آموزشی رشته سینما و انیمیشن در مرکز.جایزه بینالمللی شده است
.آموزشی حوزه هنری مشغول به فعالیت میباشد

Selection Committee
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Ali Noori Oskouei
Born in 1981, he has a master degree in cinema (screenwriting). He has written, directed, produced and art directed many short films,
TV. series, and feature films. He has been present in some national and international festivals as jury and Selection committee,
acquired 30 international awards for his work and is now titled the Secretary of Animators’ Guild and teacher and head of cinema
and animation faculty in educational center of The Artistic Center of Tehran.

داوران
مســابقـه ایـــران
National Competition
Jury

حامد جعفری

Hamed Ja’fari
Hamed Ja’fari. Born in 1985, he’s got a BS degree in Economy and Islamic Studies, and now is chairman of the board and managing director of Seven-Stones arts/cultural foundation, and Pouya Art Group. He is producer and executor of some short and
feature animation movies like as Princess of Rome and The Elephant King.

مســـابقــــه ایــــــران

 جعفری رئيس هيئت مديره و مديرعامل مؤسســه فرهنگی هنری. و دانش آموخته ی رشــته ی معارف اســامی و اقتصاد اســت1364 او متولد
. است..  فیل شاه و، و همچنین تهیه کننده و مجری طرح آثار کوتاه و نیمه بلند متعدد مانند شاهزاده روم،هفت سنگ و گروه هنر پویا

National Competition
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روانبخش صادقی
 صادقی عضو. طراح تولید و سرپرســت جلوه های بصری چند مجموعه مستند و تلویزیونی و نیز فیلم سینمایی بوده است، نویســنده،وی کارگردان
) و مدرس انیمیشن1397 آسیفا (تا- مدیرعامل و رییس هیئت مدیره انجمن سینمایی فیلم سازان انیمیشن ایران،و دبیر هیئت مدیره خانه ســینما
 جوایز مختلفی را در حوزه  ی انیمیشن و نیز, او عالوه بر عضویت در هیئت های انتخاب و داوری جشنواره های مختلف.در دانشگاه صداوسیماست
.جلوه های ویژه بصری از جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی دریافت کرده است

Ravanbakhsh Sadeghi
He is Director, writer, designer and producer of many films, and special effects supervisor of some documentary series, feature
films and TV series. Besides a member and secretary of cinema house directors board, CEO and directors board chief of Iranian
cinematic forum of animation filmmakers (ASIFA), he is an animation teacher at IRIB’s broadcasting university. He has been
member of the section board and jury of different festivals, and winner of various national and international awards in animation
and visual special effects.

داوران مســــابقــــه ایـــــــران

فرخ یکدانه
 و کارشناس ارشد پویانمائی از دانشگاه تربیت مدرس؛ و به عنوان کارگردان و نویسنده آثار انیمیشن مشغول,او کارشــناس گرافیک از دانشــگاه آزاد
 دانشکده صدا و سیما و دانشگاه تهران و همچنین عضویت در هیات داوران، از دیگر سمتهای او میتوان به مدرس دانشگاه هنر.فعالیت اســت
. وی عالوه بر دریافت جوایز متعدد ساخت بیش از هفتاد تیزر تبلیغاتی را نیز در کارنامه دارد.جشنواره های مختلف تخصصی اشاره نمود

Farrokh Yekdane
He has his BA in graphics from Azad University and his MA in animation from Tarbiat Modares University. Farrokh Yekdane is an
animation director and screenwriter who has lectured in the Art University, Tehran University, and IRIB’s school of broadcasting.
He has also been a member of jury in different animation festivals. Besides winning many international awards, he has made
over seventy commercials.

National Competition Jury
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سعادت رحیم زاده
 وی کارشناسی نقاشی از دانشگاه سوره. مدرس دانشگاه و عضو رسمی انجمن آسیفای ایران و آسیفای بین الملل است،رحیم زاده کارگردان انیمیشن
، کودکان دشت، فیلم های انیمیشن کوتاه او ازجمله حافظ.و کارشناســی ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشکده ی ســینما و تئاتر (دانشگاه هنر) دارد
 جوایز متعددی در جشنواره های داخلی و بین المللی کسب کرده اند و خودش نیز عضو هیات داوری جشنواره های... کودکان بلوط و،کودکان کویر
 به خاطر آثار تجسمی خود در نمایشگاههای هنری, رحیم زاده عالوه بر برپائی ورکشاپ های تخصصی انیمیشن.گوناگون فیلم و انیمیشن بوده است
. قوم نگارانه نیز صاحب سبک و تجربه و آثاری شاخص است/اجتماعی/ وی در حوزه ی عکاسی هنری و مستند.بین المللی نیز تحسین شده است

Sa’adat Rahim Zadeh
She is an animation director, lecturer and a member of Iran and international ASIFA. Rahim Zadeh has her BA in painting from
Soore University, and MA in animation form the faculty of cinema and theater, Art University. She awards several national and
international prizes for her short animations, among them Hafez, Children of Plain, Children of Dessert, and Children of Oak. She
has been a member of jury in different festivals. Besides running some national workshops on her special animated techniques,
she has been admired for her visual artworks from international exhibitions. Rahim Zadeh is an expert and stylistic photographer
focused on art, documentary, and ethnography.

امیر مهران

He is a graduate of animation directing from the Broadcasting faculty of IRIB and also a member of Iran ASIFA. Amir Mehran
has participated in over one hundred international and national festivals and has been awarded thirty six prizes. He is a member
of Iranian Youth Cinema Society as well as the Association of designers and directors of Iranian Cinema Advertising. He has
directed over ten animated films and more than thirty commercials.
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Amir Mehran

مســـابقــــه ایــــــران

 مهران سابقه حضور در بیش از صد جشنواره داخلی.وی دانشآموخته کارگردانی پویانمائی از دانشکد ه صدا و سیما و عضو آسیفای ایران میباشد
 از دیگر ســمتهای وی میتوان به عضویت انجمن سینمای جوانان ایران و کانون.و بین المللی و دریافت ســی و شــش جایزه را در کارنامه دارد
 ساخت بیش از سی تیزر تبلیغاتی را، وی عالوه بر ساخت بیش از ده عنوان فیلم و پویانمائی.طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران اشاره نمود
.نیز در سابقه کاری خود دارد

مســـابـقــــه ایـــــــران

پویانمـایی کوتاه

NATIONAL COMPETITION

Short Animation

The Incomplete

The Incomplete

 عرفان پارساپور:کارگردان

Director: Erfan Parsa Pour

 عرفان پارساپور:فیلم نامهنویس

Script Writer: Erfan Parsa Pour

:پویانما

Animator: Mashhoud Valian,

 حامد حسینزاده،مشهود ولیان

Hamed Hossein Zadeh

 عرفان پارساپور:تدوینگر

Editor: Erfan Parsa Pour

 مازیار یونسی:صدا

Sound: Maziyar Younesi

:موسیقی

Music: Erfan Parsa Pour,

 مهرداد شاهوردی،عرفان پارساپور

Mehrdad Shahwerdi

:تهیهکننده

Producer:

 شرکت پویا مهر،علی شهداد

Ali Shahdad, Pouya Mehr Studio
0:29/Iran/2017

.و وسواسی است و دنیایی کامل میخواهد

عرفان پارساپور

Erfan Parsa Pour
Born in 1989, Tehran. His drawings and paintings were awarded in different exhibitions, from
childhood on now.

 پارســاپور از کودکی با موفقیت در. تهران،1368 متولد
جشنواره ها و نمایشــگاههای مختلف نقاشی و طراحی

.شرکت کرده است

مســـابقــــه ایــــــران

 بسیار کمالگرا، یک سمور گرسنه و عاشق ماهی:چکیده

Synopsis: Starving for fish, a sore is so idealist
and obsessive, and wishes a complete word.

...این رؤیای من نبود

It Was Not My Dream…

:کارگردان

Director: Worya Nick Manesh,

 مریم هاشمنژاد،وریا نیکمنش

Maryam Hashem Nejad

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

وریا نیکمنش

Worya Nick Manesh

 وریا نیکمنش:پویانما

Animator: Worya Nik Manesh

 وریا نیکمنش:تدوینگر

Editor: Worya Nik Manesh

 وریا نیکمنش:صدا

Sound: Worya Nik Manesh

 انتخابی:موسیقی

Music: Selected

 مریم هاشمنژاد:تهیهکننده

Producer: Maryam Hashem Nejad
1:40/Iran/2018

Synopsis: Crabs hunt their food in the sea ،but
the sea hides a catastrophe in within.

 اما دریا، خرچنگها روز یشان را از دریا میگیرند:چکیده

Worya Nick Manesh Born in 1980,Sanandaj.
M.A of animation from Art University. Official
ASIFA member. Has worked with several
animationcenters and winner of some directing
awards.
Maryam Hashem Nejad Born in 1981, Zanjan.
B.A of graphic design from Tehran University.
Official ASIFA member. Has worked with several
animation centers.

 کارشناس ارشد. ســنندج،1359 وریا نیک منش متولد

.فاجعهای را هم در خود پنهان کرده است

 دارای. عضو رســمی آسیفا.انیمیشــن از دانشگاه هنر

ســابقهی همکاری با مراکز پویانمائی مختلف و برنده ی

.چند جایزه ی کارگردانی

 کارشناس گرافیک. زنجان،1360 مریم هاشم نژاد متولد

 دارای سابقهی. عضو رسمی آســیفا.از دانشــگاه تهران

.همکاری با مراکز پویانمائی مختلف

National Competition
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 آنسو،اینسو

This side, the Other side
			

Director: Lida Fazli

 لیدا فضلی:کارگردان

 لیدا فضلی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Lida Fazli

:پویانما

Animator:

 رسول شیری،مریم کرمی

Maryam Karami, Rasoul Shiri

 لیال خلیلزاده:تدوینگر

Editor: Leyla Khalil Zadeh

 مهرشاد ملکوتی:صدا

Sound: Mehrshad Malakouti

 آرمان موسیپور:موسیقی

Music: Arman Mousa Pour

، لیدا فضلی:تهیهکننده

Producer:
Lida Fazli ,DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
7:55/Iran/2018

، دو کودک در دو سوی خط مرز با هم دوستاند:چکیده

Synopsis: 2 children are friend behind the borders, but the grown-up had decided to have a
battle.

.اما بهانهی جنگ برای بزرگترها فراهم شده

لیدا فضلی

پویـانمـایی کوتـاه

Lida Fazli

 کارشناس طراحی لباس از دانشگاه. تهران،1956 متولد

Born in 1977, she got a B.A of custom designing
from Al- Zahra University, Tehran, and a MA
degree in animation from Tarbiat Modares
University. Director, cartoonist, illustrator and
Animation teacher.

الزهرا و کارشــناس ارشد انیمیشــن از دانشگاه تربیت
. مدرس انیمیشن. کارگردان و کاریکاتوریست.مدرس

Short Animation
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آخرین ماهی

The Last Fish

 سید محمود صائمین:کارگردان

Director: Seyyed Mahmood Sa’emin

 داوودعبدالملکی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Davood Abdolmaleki

 سیدمحمود صائمین:پویانما

Animator: Seyyed Mahmood Sa’emin

 سیدمحمود صائمین:تدوینگر

Editor: Seyyed Mahmood Sa’emin

 مسعود امیدی:صدا

Sound: Mas’oud Omidi

 امیراردالن:موسیقی

Music: Amir Ardalan

:تهیهکننده

Producer:

،سیدمحمدباقر حسینیسیر

Seyyed MohammadBagher Hosseini

حوزهی هنری همدان

Seyr, The Artistic Center of Hamedan
7:20/Iran/2018

Synopsis: A fisherman who hasn’t caught any
fish for a while, hopelessly goes to asleep and
dreams of fishes.

Seyyed Mahmood Sa’emin
Born in 1972, Hamedan. MA in animation from
Tarbiat Modares. Animator and designer and
producer and lLecturer. Winner of several
national prizes.

 ناامید، ماهیگیری که مدتی است صید نداشته:چکیده
بــه خواب میرود و خواب میبینــد ماهیهای فراوانی

.گرفته است

سید محمود صائمین
 کارشــناس ارشــد انیمیشــن از. همدان،1351 متولد

 کارگردان و، انیماتــور، طراح.دانشــگاه تربیت مدرس
 آثار وی برگزیده ی بسیاری. مدرس دانشگاه.تهیهکننده
.از جشنواره های داخلی بودهاند

آقای گوزن

Mr. Deer

 مجتبی موسوی:کارگردان

Director: Mojtaba Mousavi

 مجتبی موسوی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Mojtaba Mousavi

 مجتبی موسوی:پویانما

Animator: Mojtaba Mousavi

 مجتبی موسوی:تدوینگر

Editor: Mojtaba Mousavi

 مجید داوودی:صدا

Sound: Majid Davoodi

 شاهد مصطفیفر:موسیقی

Music: Shahed Mostafa Far

، صدیقه فامیلفرنیا:تهیه کننده

Producer:

مرکز مطالعات و تولیدات تلویزیون

Seddigheh Famil Far Nia,

.و انیمیشن حوزهی هنری

RPCTA

 ایستگاههای ســر راه یک قطار مرتب خرابتر:چکیده
 آقای. سومین ایستگاه کامالً نابود شده است.میشوند

Synopsis: The stations on the way of a train
keep getting worse, the third station is the
complete destruction. Mr. Deer gets off to help

... اما،گوزن برای کمک به مردم پیاده میشود

people, but...

مجتبی موسوی

Mojtaba Mousavi

 عالقهمنــد بــه حوزههای نــگارش نقد.1365 متولــد

Born in 1986, he is interested in writing, critique
films, screenwriting and making short films. He
teaches animation at some cinema faculty and
various art schools.

 تدریــس در مراکز.و فیلم نامــه و ســاخت فیلم کوتاه

.دانشگاهی و مدارس سینمایی

مســـابقــــه ایــــــران

9:00/Iran/2018

آلفابت

Alphabet

 کیانوش عابدی:کارگردان

Director: Kianoush Abedi

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

محمدرضا عابدی

MohammadReza Abedi
Animator: Farnoush Abedi
		

Editor: Kianoush Abedi
Music: Soroush Abedi

 فرنوش عابدی:پویانما

 کیانوش عابدی:تدوینگر

 سروش عابدی:موسیقی

، کیانوش عابدی:تهیهکننده

Producer:
Kianoush Abedi, DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

6:00/Iran/2017

Synopsis: It’s been a long time since people
has forgotten about the alphabet of existence.

Kianoush Abedi
B.A of painting, he is jury member of some
national and international festivals. Director and
producer of many animated series and short
animations, who had won several prizes.
Commercial teasers adviser. Animation teacher.

ی اســت که مردم الفبـــای زیستن را از
  دیرزمان:چکیده

.یاد بردهاند

کیانوش عابدی
 عضو هیئت داوری جشنواره های.کارشــناس نقاشــی

 کارگــردان و تهیه کنندهی.مختلف داخلی و بین المللی
چندیــن مجموعه و انیمیشــن کوتاه و کســب جوایز

. مدرس انیمیشن. مشاور تیزرهای تبلیغاتی.مختلف
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آنتراکت

Enteracte

:کارگردان

Director:

سید محمدرضا خردمندان

Seyyed MohammadReza Kheradmandan

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

سید محمدرضا خردمندان

Seyyed MohammadReza Kheradmandan

 بهزاد رجبیپور:پویانما

Animator: Behzad Rajabi Pour

 ابوذر حیدری:تدوینگر

Editor: Abouzar Heydari

 علیرضا علویان:صدا

Sound: AliReza Alavian

 حامد ثابت:موسیقی

Music: Hamed Sabet

:تهیهکننده

Producer:

 باشگاه فیلم سوره،محمدرضا شفاه

MohammadReza Shafah, Soore Film Club

پویـانمـایی کوتـاه

5:32/Iran/2015

Synopsis: Story of the Isreali sniper who
claimed killing 13 Pelistine children in a day
during 2014 Qaze war, on his Instagram page.

 داســتان یک تکتیرانداز اســرائیلی در جریان:چکیده

Seyyed MohammadReza Kheradmandan

سید محمدرضا خردمندان

Director of 21 days later feature film and many
short animations and short films.

سازندهی فیلم سینمایی بیست و یک روز بعد و چندین

 غزه کــه با انتشــار پســتی در صفحهی2014 جنــگ

 کودک فلسطینی13 اینستاگرام خود ادعا کرد در یک روز
.را هدف قرار داده است

.فیلم کوتاه و چند انیمیشن
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باالتر از سیاهی

Beyond the Black

:کارگردان

Director:

 سپیده عیدی،سعید سوداگر

Sepideh Eydi, Sa’eed Sodagar

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

 سعید سوداگر،سپیده عیدی

Sepideh Eydi, Sa’eed Sodagar

:پویانما

Animator:

 سعید سوداگر،سپیده عیدی

Sepideh Eydi, Sa’eed Sodagar

 سعید سوداگر:تدوینگر

Editor: Sa’eed Sodagar

 سعید سوداگر:صدا

Sound : Sa’eed Sodagar

 نیما اورکی:موسیقی

Music: Nima Ouraki
Producer:
Sepideh Eydi, Saeed Sodagar

9:29/Iran/2018

:تهیهکننده

 سعید سوداگر،سپیده عیدی

Synopsis: A thief crow lives in a dark graveyard
sees an old widow who has lost her wedding ring
the only memento from his husband.

 کالغ دزدی که در قبرستانی تاریک زندگی میکند:چکیده

Sa’eed Sodagar Born in 1986, B.A of software. 3D

 انیماتور سه، کارشــناس نرم افزار.1365 سعید سوداگر متولد

animator of some Iranian feature animated films. Has a
ranking in Mentor international animation competition.
Sepideh Eydi

Born in 1979. B.A of graphic and

illustration. Illustrator and animation designer. Collage
teacher. Has collaborated with feature animation
projects. Winner of national tiles in design.

روزی به پیرزنی بیوه برمی خورد که تنها یادگار شوهرش
.یعنی حلقه ازدواجشان را گم کرده است

بعدی با ســابقهی همکاری با چند انیمیشــن بلند سینمایی

. دارای مقام در مسابقات جهانی انیمیشن منتور.ایران

.کارشناس گرافیک و تصویرسازی،1358 ســپیده عیدی متولد

 همکاری با. مدرس دانشــگاه.تصویرســاز و طراح انیمیشن

 برندهی عناوین کشوری در،پروژههای انیمیشــن ســینمایی

.زمینهی طراحی

)2( بنیاد کودک

The child foundation (2)
Director:

:کارگردان

Faezeh Sepehr Sadeghian

فائزه سپهر صادقیان

Scriptwriter: Ashkan Rahgozar

 اشکان رهگذر:فیلمنامهنویس

Animator:

:پویانما

Mojtaba Parande Gheybi

مجتبی پرنده غیبی

Editor: Mehdi Sherkat Ma’soum

 مهدی شرکت معصوم:تدوینگر

Sound: Goli Sharif Bakhtiar

 گلی شریف بختیار:صدا

Music: Christophe Reza’ei

 کریستوف رضاعی:موسیقی

Producer: Ashkan Rahgozar

 اشکان رهگذر:تهیهکننده

0:48/Iran/2016

Synopsis: A boy standing behind a wall is trying to see the shore on the other side, but he
can’t. a passer puts some books under his feet.

 پسربچهای می کوشد از پشت یک دیوار ساحل:چکیده

... زیرپای او می گذارد و

فائزه سپهر صادقیان

Faezeh Sepehr Sadeghian

 کارشــناس رشــتهی نقاشــی از دانشگاه،1367 متولد

Born in 1988. B.A of painting from Art University. Made some short animations and winner of
several prizes from different festivals.

 ســازندهی چندین انیمیشن کوتاه و برندهی جوایز.هنر
.گوناگون از جشنواره های مختلف

مســـابقــــه ایــــــران

 مرد عابــری چند کتاب. اما نمی تواند،آنســو را ببیند

)6( بنیاد کودک

Child Foundation (6)

:کارگردان

Director:

فائزه سپهر صادقیان

Faezeh Sepehr Sadeghian

 اشکان رهگذر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Ashkan Rahgozar

:پویانما

Animator:

مجتبی پرنده غیبی

Mojtaba Parande-gheybi

 مهدی شرکت معصوم:تدوینگر

Editor: Mehdi Sherkat Ma’soum

 مهدی شرکت معصوم:صدا

Sound: Mehdi Sherkat Ma’soum

 کریستوف رضاعی:موسیقی

Music: Christophe Reza’ei

 اشکان رهگذر:تهیهکننده

Producer: Ashkan Rahgozar
0:40/Iran/2016

Synopsis: A man is reading on a sofa, suddenly he realizes there are eyes staring at him.

 مردی که روی کاناپه مشــغول مطالعه اســت:چکیده

ناگهان متوجه میشود در تاریکی چشمهای دیگری هم

.به او دوخته شدهاند

Faezeh Sepehr Sadeghian
Born in 1988. B.A of painting from Art University.
Made some short animations and winner of several prizes from different festivals.

فائزه سپهر صادقیان
 کارشــناس رشــتهی نقاشــی از دانشگاه،1367 متولد
 ســازندهی چندین انیمیشن کوتاه و برندهی جوایز.هنر
.گوناگون از جشنواره های مختلف
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بویزی

Bvizz
Director: Mani Vatan Doust

 مانی وطندوست:کارگردان

Scriptwriter:

:فیلمنامهنویس

Seyyed Javad Rahnama

سید جواد رهنما

Animator:

:پویانما

، فاطمه نیرینی،رضا هادیانی

Reza Hadiani, Fatemeh Nayyeri,

 میالد پورشه،ساسان وطنپور

Sasan Vatan Pour, Milad Poorsheh

Editor: Behzad Mehdi Zadeh

 بهزاد مهدیزاده:تدوینگر

Sound: Ali Amini

 علی امینی:صدا

Music: Behzad Mehdi Zadeh

 بهزاد مهدیزاده:موسیقی

Producer: Seyyed Mas’oud Safavi
3:08/Iran/2016

در یک قوطی کنسرو
ِ  دو حشــره تالش میکنند:چکیده

Synopsis: Two bugs are trying to open a can،
but…

پویـانمـایی کوتـاه

 سید مسعود صفوی:تهیهکننده

... اما،را باز کنند

مانی وطندوست

Mani Vatan Doust

 کارشــناس گرافیــک از جهاد. تهــران،1354 متولــد

Born in 1975 ،Tehran. BA in Graphic from ACECR.

. طراح و کارگردان انیمیشن.دانشگاهی تهران

Animation director and designer.

Short Animation
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به میزان دلخواه

As Much as You Want

 نگار یراقی:کارگردان

Director: Negar Yaraghi

 نگار یراقی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Negar Yaraghi

 نگار یراقی:پویانما

Animator: Negar Yaraghi

 نگار یراقی:تدوینگر

Editor: Negar Yaraghi

 نگار یراقی:صدا

Sound: Negar Yaraghi

 نگار یراقی:موسیقی

Music: Negar Yaraghi

 نگار یراقی:تهیه کننده

Producer: Negar Yaraghi

1:24/Iran/2017

Synopsis: In cooking recipes it always says
“as you like” ، but what does that mean?

Negar Yaraghi

 در دستورهای آشپزی همیشه جلوی مواد اولیه:چکیده

 اما این چه،»می نویســند «مواد دلخواه به میزان کافی
معنایی دارد؟

نگار یراقی

She got B.A of Architecture and M.A of project
management from Beheshti University. former

کارشــناس معماری و کارشناس ارشــد مدیریت پروژه

student of 2D animation. Illustrator and architect
with many admired works.

. تصویرساز و معمار با چند اثر تحسین شده.دو  بعدی

 دانشآموختهی انیمیشن.از دانشــگاه شهید بهشــتی

پژواک زمان

The Echo of Time

:کارگردان

Director:

محمود آتشی بناب

Mahmoud Atashi Bonab

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

محمود آتشی بناب

Mahmoud Atashi Bonab

:پویانما

Animator:

محمود آتشی بناب

Mahmoud Atashi Bonab

 محمود آتشی بناب:تدوینگر

Editor: Mahmoud Atashi Bonab

 محمود آتشی بناب:صدا

Sound: Mahmoud Atashi Bonab

 محمود آتشی بناب:موسیقی

Music: Mahmoud Atashi Bonab

 محمود آتشی بناب:تهیهکننده

Producer: Mahmoud Atashi Bonab
7:10/Iran/2018

. موقعیتهای متفاوتی را تجربه می کند،موازی

محمودآتشی بناب

Mahmoud Atashi Bonab

. شروع فعالیت از حوزه ی هنری تبریز. تبریز،۱۳۶۶ متولد

Born in 1988, Tabriz. He started his career in
Art Center of Tabriz. He has worked with some
state IRIB Centers, and with few Turkish animation companies as art director.

همکاری با مراکز اســتانی صدا و سیما و سپس با چند
.شرکت پویانمائی کشور ترکیه به عنوان کارگردان هنری

مســـابقــــه ایــــــران

 در زمانهای، انســانی در پی یافتــن حقیقت:چکیده

Synopsis: Humans experience different situations in parallel universes to find the truth.

تماشاچی

Bystander

 شیدا کاشی:کارگردان

Director: Sheyda Kashi

 شیدا کاشی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Sheyda Kashi

:پویانما

Animator:

شهریار بیرانوند

Shahriar BeyranVand

 شیدا کاشی:تدوینگر

Editor: Sheyda Kashi

 نیما جاویدی:صدا

Sound: Nima Javidi

 حمید پاکدل:موسیقی

Music: Hamid Pakdel

 شیدا کاشی:تهیه کننده

Producer: Sheyda Kashi

8:23/Iran/2017

Synopsis: An old man is indifferent to the revolution that is going on in his country, but he has
been active in other revolutions on his youth.

Sheyda Kashi
This is her first independent short animation.

 ﻣﺮﺩی ﻣﺴن ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮﺩﻣﯽکه در کشورش رخ:چکیده

 امــا او ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ و ﺩﺭ ﺍﻧﻘﻼبی، ﺑﯽﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ،میدهد

.ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺮﺩی ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

شیدا کاشی
.این نخستین انیمیشن کوتاه مستقل او است
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تماشاچی

Bystander
Director:
Mohsen Bagheri Dastgerdi
Scriptwriter:
Mohsen Bagheri Dastgerdi
Animator:
Sina Kouhi Fayegh DehKordi,
Akram Gha’ed Amini, Mahsa Asadi

Editor: MahDokht Asgharian
Sound: Hossein Ghoorchian
Producer: Loghman Ghasemi,
Mohsen Bagheri Dastgerdi,
Denmark VEST PRODUKTION CO

3:20/Iran/2017

 دانمارکVEST PRODUKTION مؤسسهی

 آدم نماهایی با تفکر پوســیده که تفاوتها را:چکیــده

Synopsis: Demons with rotten minds who
don’t accept diversities, looking for destruction,
therefore they’re always glad.

نمیپذیرنــد و به دنبال نابودی آن هســتند و بنابراین

.همیشه خرسند اند

محسن باقری دستگردی

Mohsen Bagheri Dastgerdi
پویـانمـایی کوتـاه

:کارگردان
محسن باقری دستگردی
:فیلمنامهنویس
محسن باقری دستگردی
:پویانما
،سینا کوهی فایق دهکردی
 مهسا اسدی،اکرم قائد امینی
 مهدخت اصغریان:تدوینگر
 حسین قورچیان:صدا
، لقمان قاسمی:تهیهکننده
،محسن باقری دستگردی

 نگارش.دانش آموخته ی انجمن ســینمای جوانان ایران

Former student of IYCS, writer of some short
Scriptwriters and director of several narrative
short films, documentaries and animations.
Presence in international and national festivals
and winner of different awards.

چندین فیلم نامهی کوتــاه و کارگردانی چند فیلم کوتاه
 حضور در جشنواره های. مستند و انیمیشــن،داستانی

.داخلی و بین المللی وکسب جوایز متعدد
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The Emotion Regulation

تنظیم هیجان

Director:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab,
Mostafa Daryadar
Scriptwriter:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Animator:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Editor:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Sound:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Producer:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab,
Mostafa Daryadar

:کارگردان
،سید عقیل حسینیان نسب
مصطفی دریادار
:فیلمنامهنویس

 مصطفی دریادار،سید عقیل حسینیان نسب

1:20/Iran/2017

Synopsis: A man who has a mental and emotional
disturbance. To escape this situation, he chooses

:پویانما
سید عقیل حسینیان نسب
:تدوینگر
سید عقیل حسینیان نسب
:صدا
سید عقیل حسینیان نسب
 ندارد:موسیقی
، سید عقیل حسینیان نسب:تهیهکننده
مصطفی دریادار

 شخصی دچار آشــفتگی ذهنی و هیجانی شده و:چکیده

.برای فرار از این وضعیت به آخرین راه رو می آورد

the last way.
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab Born in 1989,
Mashhad. M.A of graphic design from Art University.
Animation

and

commercial

teaser

director.

Art manager.
Mostafa Daryadar Born in 1987, Mashhad. M.A of
graphic design. Psychology PhD. Designer and director.
Active in intermediate fields. Short filmmaker and
present at some national and international festivals.

. مشــهد،1368 ســید عقیل حســینیان نســب متولد

 کارگردان.کارشــناس ارشــد گرافیک از دانشــگاه هنر

. مدیر هنری.انیمیشن و تیزرهای تبلیغاتی

 کارشناس ارشد. مشــهد،1366 مصطفی دریادار متولد

. طراح و کارگردان. دکتر متخصص روانشناسی. گرافیک
 ســازندهی چند فیلم.فعال در حوزههای میانرشــتهای

.کوتاه و شرکت در جشنواره های بین المللی

جبیر

Jebeer

 ریحانه میرهاشمی:کارگردان

Director: Reyhaneh Mir Hashemi

 اشکان رهگذر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Ashkan Rahgozar

:پویانما

Animator: Fargol Ghadimi,

، حسین فیروزی،فرگل قدیمی

Hossein Firouzi, Negar Shiravi

، شکوه سامع،نگار شیروی مقدم

Moghaddam, Shokouh Same’,

 نگین کاظمی،آمنه بهشتی

Ameneh Beheshti, Negin Kazemi

 اشکان رهگذر:تدوینگر

Editor: Ashkan Rahgozar

 علیرضا علویان:صدا

Sound: AliReza Alavian

 عطا اخگراندوز:موسیقی

Music: Ata Akhgar Andouz

 اشکان رهگذر:تهیهکننده

Producer: Ashkan Rahgozar
9:00/Iran/2017

Synopsis: A gourd of a protected area، while patrolling transforms to different animals and runs
freely in nature. When he’s breaking away a
leopard from a hunter, dies by their bullet. But...

 در حین، محیطبان یک منطقهی حفاظتشده:چکیده

 در حین فراری دادن پلنگی از دست، او.طبیعت میتازد

... اما، با تیر آنها جان میبازد،شکارچیان

ریحانه میرهاشمی

Reyhaneh Mir Hashemi

 سازندهی انیمیشن های.کارشناس رشته طراحی صنعتی

She has a B.A of industrial design. Short
animation filmmaker.

.کوتاه

مســـابقــــه ایــــــران

 به جانداران مختلف تبدیل شده و آزادانه در،گشت زنی

چشمانداز خالی

Empty View

 علی زارع قنات نوی:کارگردان

Director: Ali Zare’ Ghanat Novi

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

،علی زارع قنات نوی

Ali Zare’ Ghanat Novi,

هادی سبحانیان

Hadi Sobhanian

:پویانما

Animator: Ali Zehtab Zadeh,

، بهاره پیشآهنگ،علی زهتابزاده

Bahareh Pish Ahang,

 علی امامزاده،محسن جعفری

Mohsen Ja’fari, Ali Emam Zadeh

:تدوینگر

Editor: Ali Zehtab Zadeh,

 علی زارع قنات نوی،علی زهتابزاده

Ali Zare’ Ghanat Novi

 آرش قاسمی:صدا

Sound: Arash Ghasemi
Music: MohammadReza Aligholi
Producer: Ali Zare’ Ghanat Novi

Synopsis: Anticipations of a mother whom son
has went to the war

Ali Zare’ Ghanat Novi
Director, Scriptwriter writer, photographer,
translator, author, cinema teacher, graphist,
cinematograph and producer. His movie was
attended in many festivals.

18:06/Iran/2017

 محمدرضا علیقلی:موسیقی

 علی زارع قنات نوی:تهیهکننده
 چشـــم انتظاری های مـــادری که پسـرش به:چکیده

.جنگ رفته است

علی زارع قنات نوی
، مؤلف، مترجــم، عکاس، فیلم نامهنویــس،کارگــردان

 فیلم او. فیلمبردار و تهیهکننده،گرافیست،مدرس سینما
.در چندین جشنواره حضور داشته است

National Competition
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حبسی

Locked

 احمد خوشنیت:کارگردان

Director: Ahmad Khosh Niat

 احمد خوشنیت:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Ahmad Khosh Niat

 کامران سحرخیز:صدا

Sound: Kamran Saharkhiz

 پژمان خلیلی:موسیقی

Music: Pejman Khalili

:تهیهکننده

Producer:
DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

11:22/Iran/2018

 برای رسیدن، انسانی محبوس در دنیای ظلمت:چکیده

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: A man who’s captured in a dark
world, is hoping for the stone sculptures to free
him, which has a strange deal with him.

 امیدوارانه به پیکرهای سنگی چشم دوخته که،به آزادی
.ای عجیب با او دارندهمواره معامله

احمد خوشنیت

Ahmad Khosh Niat

 کارشــناس ارشــد کارگردانی انیمیشن از.متولد تهران

Born in Tehran, he got a M.A of animation from

. سازنده چندین انیمیشن کوتاه.دانشگاه هنر

Art University. Director of Short animations.

Short Animation
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حلقهی گمشده

lost Circle
Directo:
Seyyed Farhad Najafi Fard
Scriptwriter:
Seyyed Farhad Najafi Fard
Animator: Zahra Ayat-Ollahi,
Meysam Ghaderi, Safieh Ahmad Pour

Editor:
Seyyed Farhad Najafi Fard
Sound: Seyyed Farhad Najafi Fard
Music: Faramarz Nasiri
Producer: Seyyed Farhad Najafi Fard,
IYCS of Qazvin

Synopsis: Some soldiers are planting the mins
by the command of their general. Eventually
they get stuck in the middle.

Seyyed Farhad Najafi Fard
He made half dozen short animations, and
earned some national titles in this field.

2:01/Iran/2018

:کارگردان
سید فرهاد نجفیفرد
:فیلمنامهنویس
سید فرهاد نجفیفرد
، زهرا آیتالهی:پویانما
 صفیه احمدپور،میثم قادری
:تدوینگر
سید فرهاد نجفیفرد
 سید فرهاد نجفیفرد:صدا
 فرامرز نصیری:موسیقی
، سید فرهاد نجفیفرد:تهیهکننده

انجمن سینمای جوان ایران دفتر قزوین

 چند ســرباز به فرماندهی ژنرال در زمینی مین:چکیده
ً
.نهایتا خودشان میان مینها گیر می کنند
 اما،میکارند

سید فرهاد نجفیفرد
ســازنده ی چندین فیلم کوتاه انیمیشــن و دارای چند
.عنوان کشوری دراین حوزه

خاطرهی نمناک

Rainy Recollection

 مسعود قدسیه:کارگردان

Director: Mas’oud Ghodsieh

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

مسعود قدسیه

Mas’oud Ghodsieh

 امین مهرآفرین:پویانما

Animator: Amin Mehr Afarin

 آرش قاسمی:صدا

Sound: Arash Ghasemi

:تهیهکننده

Producer:
DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

7:30/Iran/2018

 پســر و دختری مشغول بازی هستند و درحین:چکیده

Synopsis: A girl and a boy are playing ،in the
meanwhile…

مسعود قدسیه

Mas’oud Ghodsieh

 کارشــناس انیمیشن از داشکدهی صدا.متولد اصفهان

Born in Isfahan. B.A of animation from IRIB
broadcasting university, and M.A of animation
from Tarbiat Modares University. Director of short
animations. University teacher and member of
Press TV. art forum.

 کارشناس ارشد انیمیشــن از دانشگاه تربیت.و ســیما
 اســتاد. ســازندهی چند فیلم کوتاه انیمیشــن.مدرس

.دانشگاه و عضو گروه هنری شبکهی پرس تی وی

مســـابقــــه ایــــــران

...بازی

خط پایان

Finish line
Director: Hasan Asadi

 حسن اسدی:کارگردان

Scriptwriter: Hasan Asadi

 حسن اسدی:فیلمنامهنویس

Animator: Hasan Asadi

 حسن اسدی:پویانما

Editor: Hasan Asadi

 حسن اسدی:تدوینگر

Sound: Hasan Asadi

 حسن اسدی:صدا

Music: Selected

 انتخابی:موسیقی

Producer:

:تهیه کننده

The Artistic Center of Kerman

حوزه هنری استان کرمان

1:30/Iran/2018

Synopsis: A story of addiction and lost.

Hasan Asadi
He got his degree in cinema directing from
IYCS, and cooperated with different animation
centers and studios.

 حکایتــی از اعتیاد و از دســت رفتن همهچیز:چکیده

.فرد

حسن اسدی
دانش آموخته ی ســینما (کارگردانی) از انجمن سینمای
 دارای ســابقه ی همکاری با شــرکت های.جوانان ایران

.انیمیشنی دولتی و خصوصی

National Competition
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خنزرپنزرهای لعنتی

The Damn Junks
Director: AmirPouya Afzali Pour,
Rouhollah Sa’adatmand
Scriptwriter: AmirPouya Afzali Pour,
Rouhollah Sa’adatmand
Animator:
Rouhollah Sa’adatmand
Editor:
Rouhollah Sa’adatmand
Sound: Rouhollah Sa’adatmand
Music: Selected
Producer: AmirPouya Afzali Pour

پویـانمـایی کوتـاه

5:00/Iran/2018

، امیرپویا افضلیپور:کارگردان
روحاهلل سعادتمند
:فیلمنامهنویس
 روحاهلل سعادتمند،امیرپویا افضلیپور
:پویانما
روحاهلل سعادتمند
:تدوینگر
روحاهلل سعادتمند
 روحاهلل سعادتمند:صدا
 انتخابی:موسیقی
 امیرپویا افضلیپور:تهیهکننده

Synopsis: An unknown girl ،hurts the objects
at night for fun

،سر بازیگوشی
ِ  از، دختربچهای ناشناس شبها:چکیده
.اشیاء راآزار می دهد

AmirPouya Afzali Pour Born in 1983, B.A of

 کارشــناس. ابرکوه،1362 امیرپویا افضلی پــور متولد

 نویسنده و کارگردان و.طراحی صنعتی از دانشــگاه هنر

industrial design from Art University. Writer and
director and producer of animation.
Rouhollah Sa’adatmand Born in 1981, B.A of
industrial design from Art University ،Tehran. M.A
of animation (directing) from Tarbiat Modares
University ،Tehran. Writer and director of some
short animation series.

.تهیه کنندهی انیمیشن

. متولــد بوشــهر1360 روح اهلل ســعادتمند متولــد

 کارشناس.کارشــناس طراحی صنعتی از دانشــگاه هنر

.ارشد انیمیشــن (کارگردانی) از دانشگاه تربیت مدرس
.نویسنده وکارگردان انیمیشن کوتاه و مجموعه انیمیشن

Short Animation
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خوردهشده

Eaten

 محسن رضاپور:کارگردان

Director: Mohsen Reza Pour

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

محسن رضاپور

Mohsen Reza Pour

 شکیبا شعبانی:پویانما

Animator: Shakiba Sha’bani

 محسن رضاپور:تدوینگر

Editor: Mohsen Reza Pour

:صدا

Sound: Maziyar Jalaleddin,

 محسن رضاپور،مازیار جاللالدین

Mohsen Reza Pour

 مازیار جاللالدین:موسیقی

Music: Maziyar Jalaleddin

:تهیهکننده

Producer:
DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
7:20/Iran/2018

Synopsis: In a strange unknown planet, a
creature is fed to a rabbit. But its not his end…

Mohsen Reza Pour
Born in 1985, Tehran. B.A of Graphic. Writer,
director and producer of some short animations
and internet-series and video art.

 موجودی شبیه به، در سیارهای مرموز و ناشناخته:چکیده

... اما این پایان کار او نیست،خرگوش خورده می شود

محسن رضاپور
، کارگردان. کارشــناس گرافیــک. تهران،1364 متولــد

 مجموعهی،نویسنده و تهیهکنندهی چند انیمیشن کوتاه
.اینترنتی و ویدئو آرت

دقایق

Minutes

 ندا ولوی:کارگردان

Director: Neda Valavi

 ندا ولوی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Neda Valavi

 حمید برزوئی:پویانما

Animator: Hamid Borzou’ei

 لیال نورایی:تدوینگر

Editor: Leyla Nouraei

 حسین شعبانی:صدا

Sound: Hossein Sha’bani

 حسین شعبانی:موسیقی

Music: Hossein Sha’bani

 ندا ولوی:تهیهکننده

Producer: Neda Valavi

1:58/Iran/2018

 فردی کــه دراتاقی گیر کرده تنهــا یک دقیقه:چکیــده

Synopsis: Someone is trapped in a room ،he
has only a minute to escape or else he will melt
in the darkness of the room.

.میپیوندد

ندا ولوی

Neda Valavi

 کارشــناس فیلم سازی از دانشگاه. تهران،1358 متولد

Born in 1979 ،Tehran. BA of Film Directing from
Soroush University. Freelance animation director.

. کارگردان مستقل انیمشن.سروش

مســـابقــــه ایــــــران

 وگرنه به تاریکی اتاق،زمــان دارد تا از اتاق خارج شــود

روباه

The Fox

 صادق جوادی:کارگردان

Director: Sadegh Javadi

 صادق جوادی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Sadegh Javadi

 صادق جوادی:پویانما

Animator: Sadegh Javadi

 صادق جوادی:تدوینگر

Editor: Sadegh Javadi

 صادق جوادی:صدا

Sound: Sadegh Javadi

 بهنام معیریان:موسیقی

Music: Behnam Mo’ayerian

:تهیهکننده

Producer:
DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

9:45/Iran/2018

Synopsis: A young and sprightly fox is captured by a hunter when he’s experiencing his
first love.

Sadegh Javadi
He is a graphic diploma and active in animation.

 روباهی جــوان و چاالک هنگام تجربهی اولین:چکیده

. به دست شکارچی اسیر میشود،عشق

صادق جوادی
. فعال در حوزه ی انیمیشن.دیپلم گرافیک

National Competition
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روز از نو

Day Out Again

کارگردان :حسن اسدی

Director: Hasan Asadi

فیلمنامهنویس :حسن اسدی

Scriptwriter: Hasan Asadi

پویانما :حسن اسدی

Animator: Hasan Asadi

تدوینگر :علی میرزاده

Editor: Ali Mir Zadeh

صدا :فرشید جلیلی

Sound: Farshid Jalili

موسیقی :سینا شریعت

Music: Sina Shari’at

تهیهکننده :حسن اسدی

Producer: Hasan Asadi

5:42/Iran/2017

چکیده :پسربچهای شبانه و برای جاروکشی خیابانهای

Synopsis: One night a kid accompanies his
sweeper father in city streets

سطح شهر با پدر رفتگرش همراه میشود.

دانش آموخته ی ســینما (کارگردانی) از انجمن سینمای

He got his degree in cinema directing from
IYCS, and cooperated with different centers
and studios.

جوانان ایران .دارای ســابقه ی همکاری با شــرکت های

انیمیشنی دولتی و خصوصی.

پویـانمـایی کوتـاه

حسن اسدی

Hasan Asadi
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کارگردان :پروین تجوید
فیلمنامهنویس :پروین تجوید
پویانما:
حسام جواهری ،احسان طاهری
تدوینگر:
کیانوش عابدی ،همایون رحمتی
صدا:
نادر علیمردانی ،مازیار بابا باشی
موسیقی :میالد موحدی
تهیهکننده:

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ی ناپذیر ،به خاطر پرخوری ،دچار
چکیده :ســگی ســیر 

مشکل میشــود و به کلینیک حیوانات میرود ,همهی
چیزهای خورده شــده را از شــکمش بیرون میکشند،
اما….

پروین تجوید

متولد مشــهد .کارشــناس کارگردانی انیمیشن .مربی
نقاشــی در مراکــز کانون پــرورش فکری کــودکان و
نوجوانــان .کارگردان انیمیشــن های کوتــاه متعدد ،و

مجموعه انیمیشن هایی برای صدا و سیما .داور چندین
جشنواره ی بین المللی انیمیشن.

Director: Parvin Tajvid
Scriptwriter: Parvin Tajvid
Animator:
Hesam Javaheri, Ehsan Taheri
Editor: Kianoush Abedi,
Homayoun Rahmati
Sound: Nader Alimardani,
Maziar Baba Bashi
Music: Milad Movahedi
Producer:
KANOON
9:55/Iran/2018

Synopsis: An insatiable dog gets in trouble for
eating too much and goes to animal’s clinic.
…They pull out everything from his stomach, but

Parvin Tajvid
Born in Mashhad, B.A of animation directing.
She is director of many short animations and
animation series for IRIB. Also a painting
teacher at KANOON’s branches, and Jury of
many international animation festivals.

Short Animation

سگی که مرض داشت

The Dog Who Was Sick

سیم ششم

Sixth String

 بهرام عظیمی:کارگردان

Director: Bahram Azimi

 مهناز عادلی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Mahnaz Adeli

 ندارد:پویانما

Editor: Ehsan Azimi

 احسان عظیمی:تدوینگر

Sound: Kaveh Aydin

 کاوه آیدین:صدا

Music: Studio Saba

 استودیو صبا:موسیقی

Producer:

:تهیهکننده

DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

13:00/Iran/2018

 یک نوازنــدهی تار تالش. تهران،1305  ســال:چکیده

Synopsis: Tehran,1926. A Tar player is trying to

میکند تا موســیقی جدیــدش را بر اســاس مکانیزم

make his new music with the new car mechanism

بهرام عظیمی

Bahram Azimi

 طراح، فیلم نامهنویس، کارگردان انیمیشن.متولد تهران

Born in Tehran, he is an animation director,

 کارشــناس صنایع دستی از.کاراکتر و کاریکاتوریســت

screen writer, character designer and cartoonist,

. هنری وزارت ارشاد۲  دارای نشان درجهی.دانشگاه هنر

and lecture. B.A of handicrafts from Art University.

.کارگردان چندین مجموعه انیمیشــن و انیمیشن بلند

M.A of animation. Director of many animation series

عضو هیئت داوری جشــنواره های مختلــف داخلی و

and features. Jury member of many national and

.بین المللی انیمیشن

international festivals.

مســـابقــــه ایــــــران

. بسازد،اتومبیل که تازه وارد ایران شده

that had just entered Iran.

صدای قلب

Heart Sound

 حمید برزوئی:کارگردان

Director: Hamid Borzou’ei

 حمید برزوئی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Hamid Borzou’ei

 حمید برزوئی:پویانما

Animator: Hamid Borzou’ei

 حمید برزوئی:تدوینگر

Editor: Hamid Borzou’ei

:صدا

Sound:

 کیوان تفتی،سهند اطهری

Sahand Athari, Keyvan Tafti

:موسیقی

Music:

 کیوان تفتی،سهند اطهری

Sahand Athari, Keyvan Tafti

 حمید برزوئی:تهیهکننده

Producer: Hamid Borzou’ei
2:05/Iran/2018

Synopsis: This music video narrates a love story.

Hamid Borzou’ei
Born in 1981, Sabzevar, he is making animations
since 2002, and collaborating with various
companies, He has directed some praised animation
series.

. این موزیک ویدئو داستان عشق را روایت می کند:چکیده

حمید برزوئی
 شروع به ساخت انیمیشن از سال. ســبزوار،1360 متولد
 کارگردان چند. و همکاری با شــرکت های مختلف1380

.مجموعه انیمیشن تحسین  شده
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فرق من با بچه قورباغه چیه!؟

What’s the Difference Between Me and a Froglet?

 احسان نصری:کارگردان

Director: Ehsan Nasri

 احسان نصری:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Ehsan Nasri

:پویانما

Animator: Hamid Borzou’e,

 محبوبه مرتضایی،حمید برزوئی

Mahboubeh Mortezaei

 گلنوش شریفی:تدوینگر

Editor: Golnoush Sharifi

 صنم پاشا:صدا

Sound: Sanam Pasha

 صنم پاشا:موسیقی

Music: Sanam Pasha

 اکرم خوشوقت:تهیهکننده

Producer: Akram Khoush Vaght

5:45/Iran/2016

 کودکی که در اثر تصادف با یک قورباغهی بزرگ:چکیده

Synopsis: A kid had lost his arms and legs
due to an accident with a giant frog and wishes
them back.

 آرزوی بازگشت آنها،دســت و پاهایش را از دست داده
.را دارد

احسان نصری

پویـانمـایی کوتـاه

Ehsan Nasri

. کارشــناس ارشد کارگردانی انیمیشن،کارشناس گرافیک

He has a B.A of graphic design and a M.A of
animation directing. Art director of Baran Theatre,
and a book illustrator whose two comic books
are published in Spain. He presented at several
group painting exhibitions.

 حضور در چندین نمایشگاه.مدیر هنری تماشاخانهی باران

 چاپ دو عنوان کتاب کمیک استریپ در.گروهی نقاشــی
. تصویرگر کتاب.اسپانیا
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فصل انگورها

The Season of Grapes

 فرزانه قبادی:کارگردان

Director: Farzaneh Ghobadi

 فرزانه قبادی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Farzaneh Ghobadi

 فرزانه قبادی:پویانما

Animator: Farzaneh Ghobadi

 امین ِچری:تدوینگر

Editor: Amin Chery

 هانی رجبی:صدا

Sound: Honey Rajabi

 هانی رجبی:موسیقی

Music: Honey Rajabi

 فرزانه قبادی:تهیهکننده

Producer: Farzaneh Ghobadi

5:09/Iran/2018

Synopsis: A woman experiences life like seasons.
There are similarities and differences in her path
and the nature.

Farzaneh Ghobadi
She got a M.A of animation from Art University.
She is a animation teacher at universities, and
a short animation filmmaker with a history of
participation in several national and international
festivals.

 زنی زندگی را همانند فصلهای طبیعت تجربه:چکیــده

میکند و شباهتها و تفاوتهایی میان سیر طبیعت با

.سیر زندگی او وجود دارد

فرزانه قبادی
 مدرس.کارشناس ارشد انیمیشن از دانشگاه هنر تهران
 با، سازندهی انیمیشــن کوتاه.انیمیشــن در دانشــگاه

.سابقهی شرکت در چند جشنواره ی داخلی و بین المللی

قصهی مردی که لب نداشت

Story of a Man Without lips

 میالد شاهجانی:کارگردان

Director: Milad Shah jani

 میالد شاه جانی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Milad Shah Jani

:پویانما

Animator:

 رضا اللهیاری،میالد شاه جانی

Milad Shah Jani, Reza Ollah Yari

:تدوینگر

Editor:

محمدحسین بشارتی

MohammadHossein Besharati

:صدا

Sound:

محمدحسین بشارتی

MohammadHossein Besharati

 بمرانی:موسیقی

Music: Bomrani

 میالد شاه جانی:تهیه کننده

Producer: Milad Shah Jani
15:09/Iran/2018

، مردی به نام حسینقلی برای خندیدن لب ندارد:چکیده

Synopsis: A man named Hossein-Goli doesn’t
have lips to laugh, so he goes on a journey to
borrow lips

میالد شاه جانی

Milad Shah Jani

 کارشــناس گرافیــک کامپیوتری از. قم،1365 متولــد

Born in 1986. Qom. B.A of graphic computer design from IRIB Broadcasting University. M.A of
graphic from Shahed University. Motion graphist
and illustrator.

کارشناس ارشدگرافیک از دانشگاه.دانشگاه صدا و سیما
. موشنگرافیست و تصویرساز.شاهد

مســـابقــــه ایــــــران

.پس برای قرض گرفتن لب به سفر میرود

قهرمان

The Hero

 کیانوش عابدی:کارگردان

Director: Kianoush Abedi

 فرنوش عابدی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Farnoush Abedi

 فرنوش عابدی:پویانما

Animator: Farnoush Abedi

 پگاه فردیار:تدوینگر

Editor: Pegah Fardyar

 سروش عابدی:صدا

Sound: Soroush Abedi

 سروش عابدی:موسیقی

Music: Soroush Abedi

:تهیه کننده

Producer:
KANOON

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

8:19/Iran/2018

Synopsis: In a blissful woodland ،an old
wood-cutter lives with his younger wife, with
no child. A piece of wood saves them from this
sitation.

Kianoush Abedi
B.A of painting. Jury member of some national
and international festivals. Director and producer
of many animated series and short animations
that had won several prizes. Commercial teasers
adviser. Animation teacher.

 هيزم شــكن پير و همســر، درجنگلى پرنعمت:چکیده

 اما تكه، زندگی میکنند، بدون داشتن فرزند،جوانترش
.درختى جاندار قهرمان زندگیشان میشود

کیانوش عابدی
 عضو هیئت داوران جشنواره های.کارشــناس نقاشــی

 کارگــردان و تهیه کنندهی.مختلف داخلی و بین المللی
چندیــن مجموعه و انیمیشــن کوتاه و کســب جوایز

. مدرس انیمیشن، مشاور تیزرهای تبلیغاتی،مختلف
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گرگم و گله میبرم؟

Am I a Wolf?

 امیر هوشنگ معین:کارگردان

Director: AmirHoushang Mo’en

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

امیرهوشنگ معین

AmirHoushang Mo’en

:پویانما

Animator:

امیرهوشنگ معین

AmirHoushang Mo’en

 امیرهوشنگ معین:تدوینگر

Editor: AmirHoushang Mo’en

 حسین قورچیان:صدا

Sound: Hossein Ghoorchian

 محمد جعفری:موسیقی

Music: Mohammad Ja’fari

:تهیهکننده

Producer:

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

KANOON
8:00/Iran/2018

 بچه ها داســتان آشــنای گرگ و بزغالهها را در:چکیده

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: Kids perform the story of the wolf
and little goats as a puppet show, as always the
wolf fails, but…

 مثل.نمایش عروســکی اجرا میکنند
مدرســه به شکل
ِ

... اما،همیشه گرگ از مادر شکست میخورد

امیرهوشنگ معین

AmirHoushang Mo’en

.کارشناس ارشد انیمیشــن(کارگردانی) از دانشگاه هنر

He got a M.A of animation (directing) from Art
University. Teacher of animation and illustration.
Official member of ASIFA -Iran. Director of
several short animations.

- عضو رسمی آسیفا.مدرس انیمیشــن و تصویرســازی
. سازنده ی چند انیمیشن کوتاه.ایران
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مابین امواج

Between the Waves

 ایمان نکاحی:کارگردان

Director: Iman Nekahi

 ایمان نکاحی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Iman Nekahi

 ایمان نکاحی:پویانما

Animator: Iman Nekahi

 ایمان نکاحی:تدوینگر

Editor: Iman Nekahi

 جواد غالمرضایی:صدا

Sound: Javad GholamRezaie

 علیرضا شریعتی:موسیقی

Music: AliReza Shari’ati

 ایمان نکاحی:تهیهکننده

Producer: Iman Nekahi

9:07/Iran/2015

Synopsis: Survivors of a cruse (a captain ،a
doctor and a woman) get stuck in an abandoned island with no food...

Iman Nekahi
M.A of animation, he is holding individual and
group exhibitions. He is educational books
illustrator, animation producer and manager of
studio Kahi.

 یک، بازماندگان یک کشــتی مسافری (ناخدا:چکیده

پزشــک مرد و یک زن) در جزیرهای متروک و بدون غذا
... گرفتار میشوند و

ایمان نکاحی
 برگزاری. تصویرسازکتب درسی.کارشناس ارشد انیمیشن
. مدیرتولید انیمیشن.نمایشــگاههای انفرادی و گروهی

.مدیر استودیو کاهی

مادر

Mother

:کارگردان

Director: Seyyed MohammadReza

سید محمدرضا خردمندان

Kheradmandan

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Seyyed MohammadReza

سید محمدرضا خردمندان

Kheradmandan

 محمد لطفعلی:پویانما

Animator: Mohammad Lotf Ali

 محمد لطفعلی:تدوینگر

Editor: Mohammad Lotf Ali

 مهرداد جلوخانی:صدا

Sound: Mehrdad Jolo Khani

 انتخابی:موسیقی

Music: Selected

:تهیهکننده

Producer: Mohammadreza Shafah,

 باشگاه فیلم سوره،محمدرضا شفاه

Soore Film Club
2:10/Iran/2015

Seyyed MohammadReza Kheradmandan

سید محمدرضا خردمندان

Director of 21 days later feature film, many
short animations and short films.

سازندهی فیلم سینمایی بیست و یک روز بعد و چندین

.فیلم کوتاه و چند انیمیشن

مســـابقــــه ایــــــران

. قصه ی عجیب یک شکارچی:چکیده

Synopsis: Unordinary tale of a hunter.

ماهی قرمز

Red Fish

 کاوه سیستانی:کارگردان

Director: Kaveh Sistani

 کاوه سیستانی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Kaveh Sistani

 کاوه سیستانی:پویانما

Animator: Kaveh Sistani

 کاوه سیستانی:تدوینگر

Editor: Kaveh Sistani

 کاوه سیستانی:صدا

Sound: Kaveh Sistani

 کاوه سیستانی:موسیقی

Music: Kaveh Sistani

 کاوه سیستانی:تهیهکننده

Producer: Kaveh Sistani

5:15/Iran/2017

Synopsis: A man kills a goldfish and buries it
in a wall. The wall breaks down from the exact
point, he enters the hole then sees himself in
his fish’s bowl.

Kaveh Sistani
Born in 1981, Darab. BA in Graphic from IRIB
University of broadcasting. animation director.

 مردی ماهی قرمزی را میکشــد و آن را درون:چکیــده

 دیوار از همان نقطه فرو میریزد و او.دیوار چال میکند

پس از ورود به حفره خــود را درون تنگ ماهی اتاقش
.میابد

کاوه سیستانی
 کارشــناس گرافیک از دانشــکدهی. داراب،1360 متولد

. کارگردان انیمیشن.صدا و سیما
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ماهیگیر و بهار

The Fisherman and Spring
Director: Seyyed Hasan Soltani

 سید حسن سلطانی:کارگردان

Scriptwriter: Ali Hossein Khan

 علی حسینخان:فیلمنامهنویس

Animator:

:پویانما

Lida Khosravani Pour

لیدا خسروانی پور

Editor: Mehdi Nazari

 مهدی نظری:تدوینگر

Music: Armin Rahbar

 آرمین رهبر:موسیقی

Producer:

:تهیه کننده

KANOON

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

9:50/Iran/2018

 فصل زمســتان طوالنی شــده و ماهیگیر که:چکیده

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: It’s been a long winter, a fisher who
is trying to find the cause doesn’t come to any
conclusion till he sees a blossom in a hard cold
and snow.

 به،در تالش اســت بفهمد دلیل دیر آمدن بهار چیست
...نتیجهای نمیرسد اما

سید حسن سلطانی

Seyyed Hasan Soltani

. پردیس اصفهان،کارشناس نقاشــی از دانشــگاه هنر

He got B.A of painting from Art University, Isfahan,

.س ارشد نقاشــی از دانشــگاه تربیت مدرس
 کارشــنا

M.A of painting from Tarbiat Modares University,

دکترای هنرهای تصویری(انیمیشــن) از دانشگاه وگیک

and PhD of visual arts (animation) from Vegic

. عضو هیئت علمی چند دانشگاه مختلف.مسکو

University (Moscow). Science committee member
in many universities in Iran
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مرد دودکشی

Chimney Man

 مقداد اخوان:کارگردان

Director: Meghdad Akhavan

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

مقداد اخوان

Meghdad Akhavan

:پویانما

Animator:

مقداد اخوان

Meghdad Akhavan

 مقداد اخوان:تدوینگر

Editor: Meghdad Akhavan

:صدا

Sound:

حامد حسینزاده

Hamed Hossein Zadeh

 حسامالدین عسگری:موسیقی

Music: Hessameddin Asgari

 مریم زمانی:تهیهکننده

Producer: Maryam Zamani
10:00/Iran/2017

Synopsis: A man who is far away from his origin.

Meghdad Akhavan
He is writer of TV. series and short films, teaser
maker of different festivals and TV. Series, and
winner of various awards from film and media
festivals.

 داستان مردی تنها که از اصل خویش جا مانده:چکیده

.است

مقداد اخوان
نویســندهی مجموعههــای تلویزیونــی و فیلمهــای

 ســازندهی تیزر برای جشنواره های مختلف و نیز.کوتاه

 برندهی جوایــز گوناگون از.مجموعههای تلویزیونــی
.جشنواره های فیلم و رسانه

!منو ببین

Watch Me!

 رضا مهرانفر:کارگردان

Director: Reza Mehran Far

، مونا شاهی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Mona Shahi,

غالمعلی میکائیلی

GholamAli Mika’eli

، اسفندیار حاجی اسدالهی:پویانما

Animator: Esfandiar Haji Asadollahi,

، نیلوفر بهبود،یاسمن حسینی

Yasaman Hosseini, Niloufar Behboud,

،ماهور پورقدیم

Mahour PourGhadim,

محمد جواد رستمی

MohammadJavad Rostami

 رضا مهرانفر:تدوینگر

Editor: Reza Mehran Far

 آرش قاسمی:صدا

Sound: Arash Ghasemi

 انتخابی:موسیقی

Music: Selected
2:30/Iran/2018

 مریم صانعی:تهیهکننده

 پســرکی در دنیایی از اضطــراب و ترس زندگی:چکیده

Synopsis: A boy lives in a world full of fear and
anxiety that has no meaning for others and they
ignore him.

میکند که بــرای دیگران معنا نــدارد و بنابراین نادیده
. گرفته میشود

رضا مهرانفر

Reza Mehran Far

کارشــناس انیمیشــن (کارگردانی) و کارشــناس ارشد

He got a B.A of animation (directing) and a M.A
of art research, and Made various numbers of
short films, animation series and directed some
TV. programs

 ســازنده ی چندین فیلم کوتاه و مجموعه.پژوهش هنر

.انیمیشن و کارگردان چند برنامهی تلویزیونی

مســـابقــــه ایــــــران

Producer: Maryam Sane’ei

Nowruz

نوروز
 محمدرضا ایاز:کارگردان

Director: MohammadReza Ayaz

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

محمدرضا ایاز

MohammadReza Ayaz

:پویانما

Animator:

محمدرضا ایاز

MohammadReza Ayaz

 محمدرضا ایاز:تدوینگر

Editor: MohammadReza Ayaz

 محمدرضا ایاز:صدا

Sound: MohammadReza Ayaz

 نسخهی تدوین شده از:موسیقی

Music: An edition of

موومان سمفونی چهارم بتهوون

Forth symphony of Beethoven

 محمدرضا ایاز:تهیهکننده

Producer: MohammadReza Ayaz
1:55/Iran/2018

Synopsis: A free adaption about Nowruz ،Iranian
historical celebration with classical music.

MohammadReza Ayaz
إorn in 1992, Qazvin. BA of painting from Zanjan
University. Director and animator of some short
animations (2D).

 برداشــتی آزاد است از جشــن باستانی ایران؛:چکیده

. همراه با موسیقی کالسیک،نوروز

محمدرضا ایاز
. کارشناس نقاشی از دانشگاه زنجان. قزوین،1371 متولد

.)کارگردان و انیماتور چند اثر کوتاه پویانمائی (دوبعدی
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والیبال

Wally Ball

 کاوه سیستانی:کارگردان

Director: Kaveh Sistani

 کاوه سیستانی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Kaveh Sistani

 کاوه سیستانی:پویانما

Animator: Kaveh Sistani

 کاوه سیستانی:تدوینگر

Editor: Kaveh Sistani

 علی آتشافروز:صدا

Sound: Ali Atash Afrouz

 علی آتشافروز:موسیقی

Music: Ali Atash Afrouz

 کاوه سیستانی:تهیهکننده

Producer: Kaveh Sistani

3:09/Iran/2017

 ســرباز بخشــی از ســیم خاردار مــرزی بین2 :چکیده

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: Two soldiers cut off a part of the
barbed wire boundary and put a volleyball net
instead.

کشورهایشــان رابرمیدارنــد و به جایش تــور والیبال

.میگذارند

کاوه سیستانی

Kaveh Sistani

 کارشــناس گرافیک از دانشــکدهی. داراب،1360 متولد

Born in 1981, Darab. BA in Graphic from IRIB
University of broadcasting. animation director.

 کارگردان انیمیشن.صدا و سیما
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وینگ

Wing

 بهزاد هاتف:کارگردان

Director: Behzad Hatef

 بهزاد هاتف:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Behzad Hatef

 بهزاد هاتف:پویانما

Animator: Behzad Hatef

 بهزاد هاتف:تدوینگر

Editor: Behzad Hatef

 بهزاد هاتف:صدا

Sound: Behzad Hatef

 انتخابی، بهزاد هاتف:موسیقی

Music: selected, Behzad Hatef

 بهزاد هاتف:تهیه کننده

Producer: Behzad Hatef

2:30/Iran/2018

Synopsis: The combination of 3 tales: “the
Race of Rabbit and the Turtle”, “the Turtle and
the Stork”, “Aladdin and his Magic Lamp”.

Behzad Hatef
He studied animation at KANOON (by Professor
Alimorad). Animator of different projects and
director of some short animations.

 مســابقه خرگوش و: ترکیبی از ســه داســتان:چکیده

 عالءالدین و چراغ، الک پشــت و لکلک،الک پشــت

.جادو

بهزاد هاتف
دانش آموخته ی انیمیشن در کانون پرورش فکری تهران
. انیماتــور پروژههای مختلف.)(زیر نظر اســتاد علیمراد

.کارگردان چندین انیمیشن کوتاه

هویت

Identity

 علیرضا صالحی:کارگردان

Director: AliReza Salehi

 علیرضا صالحی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: AliReza Salehi

:پویانما

Animator:

، فرید منتظر،آرش احسان

Arash Ehsan, Farid Montazer,

شاهین حکمتخواه

Shahin Hekmat Khah

 علیرضا صالحی:تدوینگر

Editor: AliReza Salehi

 محمدرضا اصغری:صدا

Sound:

 محمدرضا اصغری:موسیقی

MohammadReza Asghari

، علیرضا صالحی:تهیهکننده

Music: MohammadReza Asghari
Producer: AliReza Salehi, DEFC

مرکز گسترش سینمایی مستند و تجربی
5:25/Iran/2018

 پس از گذراندن.میشــکند و درونش ســقوط میکند

. دنیای آینه دو راه را در مقابلش می گذارد،مصائبی

علیرضا صالحی

AliReza Salehi

 کارگردان و طراح و تهیهکنندهی چند. تهران،1363 متولد

Born in 1984, Tehran, he is a director and producer and designer of some admired animation
series and short animations.

.مجموعه انیمیشن و انیمیشن کوتاه تحسین شده

مســـابقــــه ایــــــران

 آن را، انســانی در مواجهه با آینــهی حقیقت:چکیده

Synopsis: Aa man faces the mirror of reality
but breaks it and falls inside of it. After passing
some troubles, the world of the mirror gives him
two options.

یال و کوپال

Maned & Macho

 شیوا صادق اسدی:کارگردان

Director: Shiva Sadegh Asadi

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

شیوا صادق اسدی

Shiva Sadegh Asadi

 شیوا صادق اسدی:پویانما

Animator: Shiva Sadegh Asadi

 محمد ناصری:تدوینگر

Editor: Mohammad Naseri

 چنگیز صیاد:صدا

Sound: Changiz Sayyad

 امیر پورخلجی:موسیقی

Music: Amir PourKhalaji

 شیوا صادق اسدی:تهیه کننده

Producer: Shiva Sadegh Asadi

11:06/Iran/2016

Synopsis: A teenage girl shows off her self-afflicted
emotions in form of animals that come out of her
inner world, but no one welcomes these animals.

 دختــر نوجوانی عواطف فروخــورده ی خود را:چکیده

در قالب حیواناتی نشــان می دهد کــه از دنیای درونی

 اما هیچکــس پذیرای این حیوانات،او بیرون میآیند
.نیست

Shiva Sadeghi Asad
Born in 1983, Tehran, she had a M.A of animation
from Art University. Her film kitten has won many
awards from various festivals.

شیوا صادق اسدی
 کارشــناس ارشــد انیمیشــن از. تهران،1362 متولــد

 فیلم بچه گرب ه برندهی جوایز متعددی از.دانشــگاه هنر
.جشنواره های مختلف شده است
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یک اشتباه دیجیتالی

A Digital Mistake

 حمیدرضا بیات:کارگردان

Director: HamidReza Bayat

 حمیدرضا بیات:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: HamidReza Bayat

 حمیدرضا بیات:پویانما

Animator: HamidReza Bayat

 حمیدرضا بیات:تدوینگر

Editor: HamidReza Bayat

 حمیدرضا بیات:صدا

Sound: HamidReza Bayat

 شهاب زارع رفیع:موسیقی

Music: Shahab Zare’ Rafi’

 حمیدرضا بیات:تهیهکننده

Producer: HamidReza Bayat

1:17/Iran/2016

 یکــی از عوامل نانوایی با یک اشــتباه موجب:چکیده

Synopsis: One of the bakers in a bakery makes a

!انفجار تنور نانوایی میشود

پویـانمـایی کوتـاه

mistake that causes the oven to explode!

حمیدرضا بیات

HamidReza Bayat

کارگــردان و ســازندهی چندین مجموعه انیمیشــن و

He is director of many animated series and
short animations, and winner of various awards.

.انیمیشن کوتاه و برندهی تندیس ها و جوایز گوناگون

Short Animation
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یکدیگر

Each Other

 سارا طبیبزاده:کارگردان

Director: Sarah Tabib Zadeh

 بهادر رضاییان:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Bahador Reza’ean

:پویانما

Animator:

 سعید الوندی،رشید عابدین

Rashid Abedin, Sa’eed Alvandi

 بهرام عمرانی:تدوینگر

Editor: Bahram Omrani

 انسیه ملکی:صدا

Sound: Ensieh Maleki

 پیمان یزدانیان:موسیقی

Music: Peyman Yazdanian

 سارا طبیبزاده:تهیهکننده

Producer: Sarah Tabib Zadeh

1:16/Iran/2018

Synopsis: Our lost ones are constantly seeking
us while engraving their footprints throughout
the entire life.

Sarah Tabib Zadeh
Born in 1984, B.A of graphic design from Tehran
University. M.A of animation from Tarbiat Modares
University. Illustrator and animation director.Official
member of Iran and ASIFA illustrators’ society.

 گمشدههایمان تمام عمر دنبال ما میگردند و رد:چکیده

.پایشان در سراسر زندگی پیداست

سارا طبیبزاده
. کارشــناس گرافیک از دانشــگاه تهران،1363 متولــد

.کارشــناس ارشد انیمیشن از دانشــگاه تربیت مدرس
 عضو رسمی انجمن.تصویرســاز و کارگردان انیمیشــن
.تصویرگران ایران و آسیفا

مســـابـقــــه ایـــــــران

تلویزیونـــــــی
NATIONAL COMPETITION

Television

OBC num6

OBC num6

 امین حقشناس:کارگردان

Director: Amin Hagh Shenas

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

امین حقشناس

Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:پویانما

Animator: Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:تدوینگر

Editor: Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:صدا

Sound: Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:موسیقی

Music: Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:تهیهکننده

Producer: Amin Hagh Shenas

1:00/Iran/2018

.سهیم شـود

امین حق شناس

Amin Hagh Shenas

 متخصــص در زمینهی،کارشــناس ارشـــد پویانمائی

M.A degree of animation، he is specialized in
music video animation.

.متحرکسازی موزیک ویدئو

مســـابقــــه ایــــــران

 خرگوشـی نمی خواهـد هویجـش را با کســی:چکیــده

Synopsis: A bunny doesn’t want to share his
carrot.

اینجوری بهتره

That’s Better
(The Sea Voyage)

)(سفــر دریایی

 شیوا ممتحن:کارگردان

Directo: Shiva Momtahen

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

گروه فیلمنامهنویسی اورند

Orand ScriptWriting Group

(Shiva Momtahen)

) شیوا ممتحن:(سرپرست نویسندگان

 مهدی قومورلو:پویانما

Animator: Mehdi Ghomorlou

 سیما ممتحن:تدوینگر

Editor: Sima Momtahen

، رادین فیروزی:صدا

Sound: Radin Firouzi,

محمد لقمانیان

Mohammad Loghmanian

 آرش ممتحن:موسیقی

Music: Arash Momtahen
Producer: Sima Momtahen,
Saba Animation Center
Synopsis: Ali’s grandfather bought him a toy
boat and a toy camel. He starts a imaginary
journey in the pool of his house.

Shiva Momtahen
Born in 1975, Tehran. She is director and animator
of various TV. and feature animations.

6:40/Iran/2017

، سیما ممتحن:تهیهکننده
مرکز پویانمائی صبا

 پدربزرگ علی برایش یک شــتر و یک قایق:چکیـــده

 علی با قایق و شتر و در حوض.اسباب بازی خریده است

.خانه راهی یک سفر دریایی خیالی می شود

شیوا ممتحن
 کارگردان و انيماتور چندین پروژهی. تهران،۱۳۵۳ متولد
.تلویزیونی و سینمایی
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)بلولوآ (اینفلوئنسر

Bluelooa (Influencer)

:کارگردان

Director:

 هاجر مهرانی،مرتضی نائیجی

Hajar Mehrani, Morteza Na’ieji

، مریم چالش:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Maryam Chalesh,

محمد عابدی

Mohammad Abedi

 امین فرجادی:پویانما

Animator: Amin Farjadi

 هاجر مهرانی:تدوینگر

Editor: Hajar Mehrani

:صدا

Sound:

محمدحسین ایمانی

MohammadHossein Imani

 مریم چالش:موسیقی

Music: Maryam Chalesh

 سعید نجد:تهیهکننده

Producer: Sa’eed Najd

تلویزیونـــــــی

1:43/Iran/2017

Synopsis: Son of a family has become an
influencer.

.   پسر یک خانوده تبدیل به اینفلوئنسر شده است:چکیده

Morteza Na’ieji Born in 1983, M.A of painting

 کارشــناس ارشد نقاشی.1362 مرتضی نائیجی متولد

، کانسپت آرتیست، کارگردان انیمیشن.از دانشــگاه هنر

from Art University. Animation Director, Concept
artist، illustrator.
Hajar Mehrani Born in 1984, M.A of animation
from Art University. Animation director, Scriptwriter.

.تصویرگر

 کارشناس ارشد انیمیشن از.1363 هاجر مهرانی متولد

. کارگردان انیمیشن و فیلم نامهنویس.دانشگاه هنر

Television
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)2بیشور (قسمت

Be Sure (2)

 امین حقشناس:کارگردان

Director: Amin Hagh Shenas

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Amin Hagh Shenas,

 سمیرا خسروجردی،امین حقشناس

Samira Khosro Jerdi

 امین حقشناس:پویانما

Animator: Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:تدوینگر

Editor: Amin Hagh Shenas

 هوتن پورزکی:صدا

Sound: Houtan PourZaki

 هوتن پورزکی:موسیقی

Music: Houtan PourZaki

 امین حقشناس:تهیهکننده

Producer: Amin Hagh Shenas

1:00/Iran/2018

Synopsis: An Ignorant Character

Amin Hagh Shenas
M.A degree of animation، he is specialized in
music video animation.

 یک شخصیت بیشعور:چکیده

امین حق شناس
 متخصــص در زمینهی،کارشــناس ارشـــد پویانمائی

.متحرک سازی موزیک ویدئو

)3بیشور (قسمت

Be Sure (3)

 امین حقشناس:کارگردان

Director: Amin Hagh Shenas

، امین حقشناس:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Amin Hagh Shenas,

سمیرا خسروجردی

Samira Khosro Jerdi

 امین حقشناس:پویانما

Animator: Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:تدوینگر

Editor: Amin Hagh Shenas

 هوتن پورزکی:صدا

Sound: Houtan PourZaki

 هوتن پورزکی:موسیقی

Music: Houtan PourZaki

 امین حقشناس:تهیهکننده

Producer: Amin Hagh Shenas

1:00/Iran/2018

امین حق شناس

Amin Hagh Shenas

 متخصــص در زمینهی،کارشــناس ارشـــد پویانمائی

M.A degree of animation، he is specialized in
music video animation.

.متحرکسازی موزیک ویدئو

مســـابقــــه ایــــــران

. یک شخصیت بیشعور:چکیده

Synopsis: An Ignorant Character

دیدی و بودی

Didi and Boodi
(A little Cheat)

)(یه تقلب کوچولو
، سجاد حضرت قلیزاده:کارگردان

Director: Mona Abd-Ollah Shahi,
Sajjad Hazrat Gholi Zadeh,

،مونا عبداله شاهی

Ehsan Tavasoli Zadeh

احسان توسلیزاده

Scriptwriter: Mona Abd-Ollah Shahi

 مونا عبداله شاهی:فیلمنامهنویس

Animator: Hamed behrouzi,

، امیر سجاد ذوقی، حامد بهروزی:پویانما

Amir Sajjad Zoughi, Mehdi Ghasemi,

، ندا نوری عباد،مهدی قاسمی

Neda Nouri Ebad, A’zam Mehdi Zadeh,

 مینا باباپور،اعظم مهدیزاده

Mina Baba Pour

 احسان توسلی زاده:تدوینگر

Editor: Ehsan Tavasoli Zadeh

 مجید حبیبی:صدا

Sound: Majid Habibi

 آرمین بهاری:موسیقی

Music: Armin Bahari
Producer: Ehsan Tavasoli Zadeh

7:57/Iran/2018

 احسان توسلیزاده:تهیهکننده

Synopsis: Didi is trying to succeed with
designing and selling an idea but has no
idea of his own. So he secretly copies
Boodi’s idea.

 دیدی ســعی دارد تا با طراحی و فروش:چکیده

Sadjad Hazrat Gholi Zadeh Born in 1984.

، طراح هنری.1363 ســجاد حضرت قلیزاده متولد

Art designer، art manager and director with
different casts. Painting teacher.
Mona Abd-Ollah Shahi Born in 1983,، M.A
of Animation from Art University of Tehran.
Scriptwriter, director, character and set designer.

، اما هیچ ایده ای ندارد،یک ایده به جایی برســد
.بنابراین یواشکی ایده ی بودی را کپی میکند

.مدیر هنــری و کارگردانی در مجموعههای مختلف

.مدرس نقاشی

 کارشــناس ارشد.1362 مونا عبداله شــاهی متولد

, فیلم نامه نویس.انیمشــن از دانشــگاه هنر تهران
 کارگردان و طراح کاراکتر و فضا،تدوینگر
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)22 شاهنامه (قسمت

ShahNameh (22)

 حسین صفارزادگان:کارگردان

Director: Hossein Saffar Zadegan

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

ماهمنیر داستانپور

MahMonir Dastan Pour

:پویانما

Animator:

منیره بابا محمدی

Monireh Baba Mohammadi

 حسین صفارزادگان:تدوینگر

Editor: Hossein Saffar Zadegan

 محمد توکلی:صدا

Sound: Mohammad Tavakoli

 انتخابی:موسیقی

Music: Selected

 مجید اسماعیلی:تهیه کننده

Producer: Majid Esmaeeli
10:00/Iran/2017

 بخش، برداشتی از قصههای اساطیری شاهنامه:چکیده

Synopsis:An impression of mythological tale
of the book of kings (Rostam’s Seven Labours).

هفتخوان رستم

حسین صفارزادگان

تلویزیونـــــــی

Hossein Saffar Zadegan

 کارگــردان مجموعه های.دیپلــم هنرهــای تجســمی

Visual arts diploma. Director of some TV. series
like Atal Matal.

.تلویزیونی مختلف از جمله اتل متل یه جنگل

Television
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مستقیم

Mostaghim

 مهدی موحد، حمید برزوئی:کارگردان

Director: Hamid Borzou’ei,

 امین ملکیان:فیلمنامهنویس

Mehdi Movahed

، مسعود مرادی:پویانما

Scriptwriter: Amin Malekian

محمد مهدی احمدی

Animator: Mas’oud Moradi,

 حمید برزوئی:تدوینگر

MohammadMehdi Ahmadi

، فرزاد شیرمحمدی:صدا

Editor: Hamid Borzou’ei

 سپهر عباسی،ریحانه حسینی

Sound: Farzad Shir Mohammadi,

 سپهر عباسی:موسیقی

Reyhane Hosseini, Sepehr Abbasi

 حمید برزوئی:تهیهکننده

Music: Sepehr Abbasi
Producer: Hamid Borzou’ei
1:31/Iran/2018

Synopsis: A woman is breast-feeding her baby
in a taxi, the driver objects, the other passenger
talks about children rights, but….

 زنی در ماشــین مسافرکشــی به نوزادش شیر:چکیده

Hamid Borzou’ei born in 1981, Sabzevar. Making

 شروع به ساخت. ســبزوار،1360 حمید برزوئی متولد

animations since 2002, and collaborating with
various companies, He has directed some praied
animation series.
Mehdi Movahed born in 1982, Urmia. Making
animations since 2000, and cooperating in several
feature animation projects. He founded the
Nim-Dayereh Studio.

 راننده اعتراض می کند و آقای مســافر دربارهی،می دهد
... اما،حقوق کودکان صحبت می کند

. و همکاری با شرکت های مختلف1380 انیمیشن از سال
.کارگردان چند مجموع ه انیمیشن تحسین شده

 شــروع به ســاخت. ارومیه،1361 مهدی موحد متولد
 و همکاری در پروژه های مختلف78انیمیشن از ســال
. موسس استودیو نیمدایره.انیمیشن سینمایی

One Thousand Myths

هزار افسان

(The Myth of Zaal and Simorgh)

)(افسانهی زال و سیمرغ
، اصغر صفار:کارگردان

Director: Asghar Saffar,

عباس جاللی یکتا

Abbas Jalali Yekta

 افسانه بخشی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Afsaneh Bakhshi

 مهدی درویشانی:پویانما

Animator: Mehdi Darvishani

 اصغر صفار:تدوینگر

Editor: Asghar Saffar

		
 حسین قورچیان:صدا

Sound: Hossein Ghoorchian

 میالد موحدی:موسیقی

Music: Milad Movahedi

، اصغر صفار:تهیهکننده

Producer: Asghar Saffar،

مرکز پویانمائی صبا

Saba Animation Center

. داستان تولد زال و نگهدار یاش توسط سیمرغ:چکیده

Asghar Saffar Born in 1976, Isfahan. B.A of painting

 کارشــناس نقاشــی. اصفهان،1355 اصغر صفار متولد

from Tehran University. M.A of animation from Art
University. Producer, director and animation designer
manager of Hooran studio CO.
Abbas Jalali Yekta Born it 1979, Tehran. B.A
of cinema. Character and set designer. Director
of some short animations and animated series.
collaboration in some feature animations.

 کارشناس ارشد انیمیشن از دانشگاه،از دانشــگاه تهران
 مدیر. تهیهکننــده و کارگردان و طراح انیمیشــن.هنــر
.شرکت هوران استودیو

. کارشناس سینما. تهران،1358 عباس جاللی یکتا متولد

 کارگردان چندین انیمیشــن کوتاه.طراح فضا و کاراکتر

 مشارکت در ساخت انیمیشن های.و ســریال انیمیشنی
.بلند سینمایی
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Synopsis: Tale of Zaal and his guardian:
Simorgh.

مســـابقــــه ایــــــران

8:05/Iran/2018

مســـابـقــــه ایـــــــران

تجـــــربـــــی
NATIONAL COMPETITION

Experimental

Blank

Blank

 امین حقشناس:کارگردان

Director: Amin Hagh Shenash

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

امین حقشناس

Amin Hagh Shenash

 امین حقشناس:پویانما

Animator: Amin Hagh Shenash

 امین حقشناس:تدوینگر

Editor: Amin Hagh Shenash

Sonic Winter :صدا

Sound: Sonic Winter

Sonic Winter :موسیقی

Music: Sonic Winter

Sonic Winter :تهیهکننده

Producer: Sonic Winter

04:15/Iran/2018

.Sonic Winter

امین حق شناس

Amin Hagh Shenas

 متخصــص در زمینهی،کارشــناس ارشـــد پویانمائی

M.A degree of animation، he is specialized in
music video animation.

.متحرک سازی موزیک ویدئو

مســـابقــــه ایــــــران

 موزیک ویدئوی اختصاصی برای گروه بریتانیایی:چکیده

Synopsis: Custom-made music video for the
british band Sonic Winter.

Circles Circle

Circles Circle

 مهدی شیری، علی بیطرف:کارگردان

Director: Ali Bitaraf, Mehdi Shiri

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

 مهدی شیری،علی بیطرف

Ali Bitaraf, Mehdi Shiri

:پویانما

Animator:

 علی بیطرف،مهدی شیری

Ali Bitaraf, Mehdi Shiri

:تدوینگر

Editor:

 مهدی شیری،علی بیطرف

Ali Bitaraf, Mehdi Shiri

:موسیقی

Music:

 حمید منهاج،سعید منهاج

Sa’eed Menhaj, Hamid Menhaj

 علی بیطرف، مهدی شیری:تهیه کننده

Producer: Ali Bitaraf, Mehdi Shiri
2:38/Iran/2018

Synopsis: Wheels turn, they go to past and
future, slow and fast, big and small.

Ali Bitaraf Born in 1990, Qom. studied 3D
animation in Qom’s school of fine arts. His
major activities are painting, animation, cinema
and video art.
Mehdi Shiri Painter, video animator and live
action artist. Director of short animations and
holder of some individual and group exhibitions.

، چرخهها میچرخند و به گذشته و آینده می روند:چکیده

... کوچک و بزرگ،آهسته و سریع

 تحصیل در هنرســتان. قم،1368 علــی بیطرف متولد

 عمده.3D هنرهــای زیبای قــم در زمینهی انیمیشــن

 سینما و ویدئوآرت، انیمیشــن،فعالیتهای او نقاشی
.هستند

 ویدئوانیمیشن،مهدی شــیری فعال در حوزه ی نقاشی

 با حضور در، کارگردان چند انیمشــن کوتاه.و فیلمزنده
.نمایشگاههای انفرادی و گروهی نقاشی

National Competition

56

انیمیشن؛ تجربه

Animation, Experiment

 مهدی شیری:کارگردان

Director: Mehdi Shiri

 مهدی شیری:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Mehdi Shiri

 مهدی شیری:پویانما

Animator: Mehdi Shiri

 مهدی شیری:تدوینگر

Editor: Mehdi Shiri

، شاهین پیمانی:صدا

Sound: Shahin Peymani,

حسام زمانی

Hesam Zamani

 شاهین پیمانی:موسیقی

Music: Shahin Peymani

 مهدی شیری:تهیهکننده

Producer: Mehdi Shiri

4:00/Iran/2018

 ویدئوهــای معرفی برای سلســله جلســات:چکیــده

Synopsis: A video series for introducing research

.»پژوهشی «انیمیشن؛ تجربه

تجـــــر بـــــی

sessions on the matter of “Animation, Experiment”.

مهدی شیری

Mehdi Shiri

. ویدئوانیمیشــنو فیلمزنده،فعال در حوزه ی نقاشــی

He has been active since childhood in Animation. He has made some short animations, also
has attended at individual and group painting
exhibitions.

 با حضور در نمایشگاههای،کارگردان چند انیمشن کوتاه

.انفرادی و گروهی نقاشی
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پسر دریا

Son of the Sea

 عباس جاللی یکتا:کارگردان

Director: Abbas Jalali Yekta

 عباس جاللی یکتا:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Abbas Jalali Yekta

، حجت اعظم پور:پویانما

Animator: Hojjat A’zam Pour,

عباس جاللی یکتا

Abbas Jalali Yekta

، اسماعیل علیزاده:تدوینگر

Editor: Abbas Jalali Yekta,

عباس جاللی یکتا

Esmaeil Ali Zadeh

، احسان شفیعی:صدا

Sound: Ehsan shafi’ee,

حسین قورچیان

Hossein Ghoorchian

 سهند نیکنژاد:موسیقی

Music: Sahand Nick Nejad
Producer: DEFC

Synopsis: A couple live on a wall with a boy.
The presence of the boy makes some changes
in their lives.

Abbas Jalali Yekta
B.A of Cinema. Concept and character designer.
Director of some short animations and animated
series. Cooperated in making feature animations.
Achieved awards from national and international
festivals

10:21/Iran/2018

 مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی:تهیهکننده

 روی دیوار، به همراه یک پسر، زن و شــوهری:چکیده

 حضور پســر تغییراتی در زندگی آن ها.زندگی می کنند
.ایجاد می کند

عباس جاللی یکتا
 کارگردان. طراح کانســپت و کاراکتر.کارشــناس سینما

 مشــارکت در.چند مجموعه و چندین انیمیشــن کوتاه
 برنده جوایز متعدد.ساخت انیمیشن های بلند سینمایی
.از جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی

تهران

Tehran

 مسعود معین اسالم:کارگردان

Director: Mas’oud Mo’een Eslam

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

مسعود معین اسالم

Mas’oud Mo’een Eslam

:پویانما

Animator:

مسعود معین اسالم

Mas’oud Mo’een Eslam

 مسعود معین اسالم:تدوینگر

Editor: Mas’oud Mo’een Eslam

 مسعود معین اسالم:صدا

Sound: Mas’oud Mo’een Eslam

 شهرام شعرباف:موسیقی

Music: Shahram Sha’r Baf

:تهیه کننده

Producer:

مسعود معین اسالم

Mas’oud Mo’een Eslam
2:55/Iran/2015

.تهران

مسعود معین اسالم

Mas’oud Mo’een Eslam

 انیماتور و.کارشــناس انیمیشن از دانشگاه صدا و سیما

Animation B.A at IRIB school of Broadcasting.
Animator and Video artist.

.ویدئو آرتیست

مســـابقــــه ایــــــران

 یک ویدئوی تجربی براســاس نورهای شهری:چکیده

Synopsis: An experimental video based on
Tehran city lights.

Red Eyes

چشمان سرخ
 شهرام خوارزمی:کارگردان

Director: Shahram Kharazmi

 شهرام خوارزمی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Shahram Kharazmi

 شهرام خوارزمی:پویانما

Animator: Shahram Kharazmi

 شهرام خوارزمی:تدوینگر

Editor: Shahram Kharazmi

 شهرام خوارزمی:صدا

Sound: Shahram Kharazmi

 بهنام معیریان:موسیقی

Music: Behnam Mo’ayerian

، شهرام خوارزمی:تهیهکننده

Producer: Shahram Kharazmi,

مرکز گسترش مستند و تجربی

DEFC

8:00/Iran/2018

Synopsis: A red-eyed woman lives in a wood
with a tiger. People of the village kill the tiger
and…

Shahram Kharazmi
Produced and directed. Collaborated in making
several animations, since 1994. University lecturer.

 همراه یک ببر در جنگل زندگی، با چشمان سرخ، زنی:چکیده

... مردم روستای اطراف جنگل ببر را میکشند و.می کند

شهرام خوارزمی
 و همکار در ساخت انیمشنهای،تهیه کننده و کارگردان
 مدرس انیمیشــن در. تا کنون1373 گوناگون از ســال

.دانشگاه
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سینک

Sink

 محبوبه کالیی:کارگردان

Director: Mahboube Kala’ei

 محبوبه کالیی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Mahboube Kala’ei

 محبوبه کالیی:پویانما

Animator: Mahboube Kala’ei

 بهروز پرهیزگار:صدا

Sound: Behrouz Parhizgar

 بهروز پرهیزگار:موسیقی

Music: Behrouz Parhizgar

:تهیهکننده

Producer:
DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

3:00/Iran/2018

.   روایتی استعاری از واژگان عشق و مرگ:چکیده

تجـــــر بـــــی

Synopsis: Metaphorical story of the words love
and death.

محبوبه کالیی

Mahboube Kala’ei

.کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه هنر

M.A of Animation Directing from Art University.

Experimental
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Asral Projection

فرافکنی اثیری
:کارگردان

Director:

محمدرضا طزری

MohammadReza Tazri

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

محمدرضا طزری

MohammadReza Tazri

:پویانما

Animator:

محمدرضا طزری

MohammadReza Tazri

:تدوینگر

Editor:

محمدرضا طزری

MohammadReza Tazri

 فریدون بهرامی:صدا

Sound: Fereydoun Bahrami
Music: Fereydoun Bahrami
Producer: MohammadReza Tazri
Synopsis: A willful out-of-body experience
(OBE) that assumes the existence of a soul or
consciousness called an astral body.

MohammadReza Tazri
Born in 1988. Director, photographer and new
media artist. B.Aof painting from Tehran University
(Faculty of Art and Architecture). Active in field
of music video، teasers، advertisements and
audio visual performances.

2:52/Iran/2017

 فریدون بهرامی:موسیقی

 محمدرضا طزری:تهیهکننده
   فرافکنی اثیری حالتی از خودآگاهی اســت که:چکیده

در آن انسان آگاهیاش را از کالبد فیزیکی به کالبد اثیری

.منتقل میکند

محمدرضا طزری
. عکاس و هنرمنــد نیو مدیا، کارگــردان.1367 متولــد

کارشناس نقاشی از دانشــکده هنر و معماری دانشگاه
، تبلیغات، تیزر، فعال در در زمینهی موزیک ویدئو.تهران

.و اجراهای دیداری شنیداری

قصر دلافروز

Ghasr_e_Del Afrouz

:کارگردان

Director:

سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab

:پویانما

Animator:

،سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab,

 داوود مرگان،جواد زر ینیا

Javad Zari Nia, Davoud Margan

:تدوینگر

Editor:

سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab

 مسلم رسولی:صدا

Sound: Moslem Rasouli
Producer: studio Chap Chin

1:22/Iran/2017

 مسلم رسولی:آهنگساز

 استودیو چپچین:تهیهکننده
 کار عملی پایاننامهی دوره کارشناســی ارشــد:چکیده

Synopsis: Practical dissertation of directing
(M.A). Commemorate of Arts University of
Tehran’ 100th year of establishment

 به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس دانشگاه،کارگردان
.هنر تهران

سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab

 کارشناس ارشد گرافیک از دانشگاه. مشهد،1368 متولد

Born in 1989, Mashhad. M.A of graphic design
from Art University. Animation and commercial
teaser director. Art manager.

 مدیر. کارگردان انیمیشن و تیزرهای تبلغاتی. تهران,هنر
.هنری

مســـابقــــه ایــــــران

Music: Moslem Rasouli

گاو بازی با اسبان

Bull Fighting with the Horses

 مهدی شیری:کارگردان

Director: Mehdi Shiri

 مهدی شیری:فیلمنامهنویس

Producer: Mehdi Shiri

 مهدی شیری:پویانما

Scriptwriter: Mehdi Shiri

 مهدی شیری:تدوینگر

Animator: Mehdi Shiri

 حسام زمانی:صدا

Editor: Mehdi Shiri

 حسام زمانی:موسیقی

Sound: Hesam Zamani

 مهدی شیری:تهیهکننده

Music: Hesam Zamani

1:16/Iran/2018

Synopsis: A new presentation of Picasso’s
Bullring with horses.

Mehdi Shiri
Painter, video animator and live action artist.
Director of short animations and holder of
some individual and group exhibitions.

 بازتعریفی از نقاشی گاوبازی با اسبان؛ اثر پابلو:چکیده

.پیکاسو

مهدی شیری
.ن و فیلم زنده
  ویدئوانیمیشــ،فعــال حوزه ی نقاشــی

 با حضور در نمایشگاههای,کارگردان چند انیمشن کوتاه

.انفرادی و گروهی نقاشی
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یکی از ما

One of Us
Director: Amir Kazemi

 امیر کاظمی:کارگردان

Scriptwriter: Amir Kazemi

 امیر کاظمی:فیلمنامهنویس

Animator: Amir Kazemi

 امیر کاظمی:پویانما

Editor: Amir Kazemi

 امیر کاظمی:تدوینگر

Sound:

:صدا

Luis Dubuc, Mystery Skulls

Mystery Skulls ،لوئیس دوباک

Music:

:موسیقی

Luis Dubuc, Mystery Skulls

Mystery Skulls ،لوئیس دوباک

Producer: Amir Kazemi

 امیر کاظمی:تهیهکننده

1:00/Iran/2018

Synopsis:Some unordinary birds are waiting
for the birth and flight of a winged human.

Amir Kazemi
تجـــــر بـــــی

B.A of Industrial design from Tehran University.

Experimental
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M.A of Animation from Tarbiat Modarres University.
Has a background in cooperation with Iranian
and International Ad Agencies and animation
companies.

 چند پرنده ی عجیب منتظر تولد و پرواز انسانی:چکیده
.بالدار هستند

امیر کاظمی
 کارشناس،کارشــناس طراحی صنعتی از دانشگاه تهران

 دارای سابقهی.ارشد انیمیشن از دانشگاه تربیت مدرس
همکاری بــا آژانسهای تبلیغاتی خارجــی و داخلی و

.شرکت های ساخت انیمیشن

مســـابـقــــه ایـــــــران

کودک و نوجـوان
NATIONAL COMPETITION

Child And Young Adult

باز یهای سنتی کودکان ایرانی

Iranian Folklore Childish GamesWho id Afraid of Big Bad Wolf?

)(گرگم و گله میبرم

(Gorgam o Galeh Mibaram)

 ابوالفضل رازانی:کارگردان
 ابوالفضل رازانی:فیلمنامهنویس
 آرش رازانی:پویانما
 آرش رازانی:تدوینگر
 آرش رازانی:صدا
 محمدرضا علیقلی:موسیقی
:تهیهکننده
 مرکز پویانمائی صبا،ابوالفضل رازانی

Director: Abolfazl Razani
Scriptwriter: Abolfazl Razani
Animator: Arash Razani
Editor: Arash Razani
Sound: Arash Razani
Music: MohammadReza Alighi
Producer: Aboulfazl Razani,
Saba Animation Center
5:48/ Iran/ 2017

،   یکی از همباز یها که از همه بزرگتر اســت:چکیــده

 بقیــهی بچهها که.گرگ میشــود و یکی دیگر چوپان
ب ّرهاند پشت ســر چوپان صف میبندند و کمر همدیگر

... را میگیرند

ابوالفضل رازانی

Abolfazl Razani

.1348  شــروع فعالیت از ســال. بروجرد،1326 متولــد

Born in 1947, Borojerd. Started his career since
1968. Creator of tens of short films and children
and young-adults TV. programs such as “work
and thought” series. Winner of many prizes from
different festivals. International ASIFA member.
Public researcher and animation teacher.

سازندهی دهها فیلم کوتاه و مجموعهی تلویزیونی برای
.)کــودک و نوجوان (از جمله مجموعهی کار و اندیشــه

 عضو.برندهی جوایز متعدد از جشــنواره های گوناگون

. مدرس انیمیشن. پژوهشگر عامه.آسیفای بینالملل

مســـابقــــه ایــــــران

Synopsis: One of the playmates who’s the
oldest, plays the wolf and another one is the
shepherd. Other kids are the sheep and make
a line behind the shepherd’s back and grab
others’ waste.

Heros (4)- Khenzir

 خنزیر:)4(پهلوانان
 سیاوش زرینآبادی:کارگردان

Director: Siavash Zarin Abadi

، سیاوش زرینآبادی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Siavash Zarin Abadi,

مهدی حیدریان

Mehdi Heydarian

، مریم رئوف:پویانما

Animator: Maryam Ra’uof,

، مسعود مرادی،علی رحیمی

Ali Rahimi, Masoud Moradi,

 حامد اکرمی،سیامک تکلو

Siamak TakLou, Hamed Akrami

 سیاوش زرینآبادی:تدوینگر

Editor: Siavash Zarin Abadi

 علیرضا نکولعل تک:صدا

Sound: Alireza Nekou-La’l Tak

 سعید انصاری:موسیقی

Music: Saeed Ansari

:تهیهکننده

Producer:
Seyyed Alireza Golpayegani,
Saba Animation Center
Synopsis: Joza is a scientist who has created
a giant monster for Eskandar’s evil deeds. But
the monster breaks his chains and attacks the
city.

Siavash Zarin Abadi
Born in 1962, Abadan. B.A of Petrochemical
from AmirKabir University. He is an animation,
director and producer.

29:33/ Iran/ 2017

،سید علیرضا گلپایگانی

مرکز پویانمائی صبا

   جوزا دانشمندی است که برای کمک به اهداف:چکیده

 هیوالیی عظیم، و با ترکیباتی مخصوص،شوم اســکندر

 اما هیوال زنجیر پاره کرده و به شــهر حمله،پرورش داده
... میکند

سیاوش زرینآبادی
 کارشــناس پتروشــیمی از دانشگاه. آبادان،1341 متولد

 نویســنده و کارگــردان و تهیهکنندهی. تهران،امیرکبیر

.چندین انیمیشن کوتاه و مجموعهی انیمیشنی
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خندهی بچهها

Kids laugh

 صادق جوادی:کارگردان

Director: Sadegh Javadi

 صادق جوادی:فیلمنامهنویس

Script: Sadegh Javadi

 عباس جاللی یکتا:پویانما

Animator: Abbas Jalali Yekta

 صادق جوادی:تدوینگر

Editor: Sadegh Javadi

 آرش فالحی:صدا

Sound: Arash FOllahi

 آرش فالحی:موسیقی

Music: Arash FOllahi

، صادق جوادی:تهیه کننده

Producer: Sadegh Javadi,

مرکز پویانمائی صبا

Saba Animation Center

3:16/ Iran/ 2017

 یک ویدئوی موزیکال:چکیده

کـــــودک و نـوجــــــوان

Synopsis: A musical video.

صادق جوادی

Sadegh Javadi

 دیپلم گرافیک و فعال در حوزه ی انیمیشن.متولد تهران

Graphic diploma, and animation director, he
started his career in animation from 1999.

.1378 از سال

Child And yong Adult
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 زندگی نو،زینو

Zino, the New Life

، وریا نیکمنش:کارگردان

Director: Worya Nick Manesh,

،مریم هاشمنژاد

Maryam Hashem Nejad

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

مریم هاشمنژاد

Maryam Hashem Nejad

 وریا نیکمنش:پویانما

Animator: Worya Nick Manesh

 وریا نیکمنش:تدوینگر

Editor: Worya Nik Manesh

 مجید حبیبی:صدا

Sound: Majid Habibi

 انتخابی:موسیقی

Music: Selected

 وریا نیک منش:تهیهکننده

Producer: Worya Nik Manesh
2:50/ Iran/ 2017

Synopsis: Body soldiers are fighting enemy
cells, but they can’t defeat them. Zino comes to
help and figures out the problem is unhealthy diet.

، سربازهای بدن با سلولهای دشمن میجنگند:چکیده

Worya Nick Manesh Born in 1980,Sanandaj.
M.A of animation from Art University. Official
ASIFA member. Has worked with several
animationcenters and winner of some directing
awards.
Maryam Hashem Nejad Born in 1981, Zanjan.
B.A of graphic design from Tehran University.
Official ASIFA member. Has worked with several
animation centers.

 کارشناس ارشد. ســنندج،1359 وریا نیک منش متولد

 زینو به کمک میآید.اما توان شکست دادنشان را ندارد
.و میفهمد مشکل از تغذیه ناسالم است

 دارای. عضو رســمی آسیفا.انیمیشــن از دانشگاه هنر

ســابقهی همکاری با مراکز پویانمائی مختلف و برنده ی

.چند جایزه ی کارگردانی

 کارشناس گرافیک. زنجان،1360 مریم هاشم نژاد متولد
 دارای سابقهی. عضو رسمی آســیفا.از دانشــگاه تهران

.همکاری با مراکز پویانمائی مختلف

)شادمانه (باران

Finding Rain

3:16/ Iran/ 2018

، مهناز یزدانی:کارگردان
حسین نظرپور
 مهناز یزدانی:فیلمنامهنویس
:پویانما
،محسن نظرپور
حدیث پویانی پارسا
 محسن نظرپور:تدوینگر
، محسن نظرپور:صدا
حدیث پویانی پارسا
:موسیقی
محمود منتظم صدیق
، اشرف طباطبایی:تهیهکننده
مرکز پویانمائی صبا

Synopsis: Two little sisters with their goldfish,
go on a journey in clouds and rainbows to find
water and irrigate their father’s dry farm.

 برای، همراه ماهی قرمزشان،  دو خواهر کوچک:چکیده

MahnazYazdani Born in 1980. animator,cartoonist,

، کارتونیســت، انیماتور.1359 مهناز یزدانــی متولــد

 راهی،یافتن آب و سیراب کردن مزرعهی خشک پدرشان

.سفری میان ابر و رنگینکمان میشوند

 کارشــناس ارشد انیمیشن.تصویرگر و فیلم نامهنویس

illustrator and screen writer. M.A of animationfrom

 مدرس دانشــگاه،از دانشــگاه تربیت مــدرس تهران

Tarbiat Modares university, Tehran. Winner of

و برنــدهی جوایز متعدد داخلــی و خارجی در حوزه ی

several national and international awards in

. انیمیشن و کاریکاتور

animation and caricature.

 کارگردان و، کاردان عمران.1358 حسین نظرپور متولد

Hossein Nazar Pour Born in 1979. associated

.تهیهکننده و فیلم نامهنویس انیمیشن

degree in Civil Engineering. Director, script writer
and producer of animation.

مســـابقــــه ایــــــران

Director: Mahnaz Yazdani,
Hossein Nazar Pour
Script: Mahnaz Yazdani
Animator:
Mohsen Nazar pour,
Hadis Pouyani Parsa
Editor: Mohsen Nazar pour
Sound: Mohsen Nazar pour,
Hadis Pouyani Parsa
Music:
Mahmoud Montazem Sedigh
Producer: Seyyed Ashraf Tabatabaei,
Saba Animation Center

شب ترسناک لومو

Lomo’s Scary Night
Director: Sareh Shafi’ee Pour

کارگردان ساره شفیعیپور

Scriptwriter: Mo’een Samadi,

, معین صمدی:فیلمنامهنویس

Faeze Keshavarzian

فایزه کشاورزیان

Animator: Rasoul Shiri

 رسول شیری:پویانما

Editor: Sareh Shafi’ee Pour

 ساره شفیعیپور:تدوینگر

Sound: Nima Ghasemi

 نیما قاسمی:صدا

Music: Milad Movahedi

 میالد موحدی:موسیقی

Producer: KANOON

:تهیهکننده

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
10:42/ Iran/ 2018

Synopsis: A kitten who has watched a scary
movie and has to deal with the consequences
of his fear.

Sareh Shafi’ee Pour
Graphic design from Tehran University. M.A of
animation from Trbiat Modares University. As
animation director, she has won several awards
in national and international festivals.

   بچهگربهای که یک فیلم ترســناک دیده مجبور:چکیده

.است باپیامدهای آن ترس روبهرو شود و با آن مقابله کند

ساره شفیعیپور
 دانشگاه،کارشناس گرافیک از دانشــکده هنرهای زیبا
 کارشــناس ارشــد انیمیشــن از دانشگاه تربیت.تهران
 برنده ی جوایز مختلف در جشنواره های داخلی.مدرس

.و بین المللی
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Rira’s Tale (2)A Circus at Home

:)2( قصههای ریرا

Director: Babak Nazari,
Rozhin Sharif Zadeh
Scriptwriter: Anahita Teymourian
Animator: Kazem Mir Ahamadi,
Melika Zarin Nam,
Sharareh Abdollahi,
Babak Taghavi, Behnam Taghavi
Editor: Babak Nazari
Sound: Hamed Rezaee
Music: Omid Fathollahi
Producer: Babak Nazari,
Saba Animation Center

، بابک نظری:کارگردان

سیرکی در خانه
روژین شریفزاده

 آناهیتا تیموریان:فیلمنامهنویس
، کاظم میر احمدی:پویانما

، شراره عبدالهی،ملیکا زرین نام
 بهنام تقوی،بابک تقوی

 بابک نظری:تدوینگر

 حامد رضایی:صدا

 امید فتحالهی:موسیقی
10:36/ Iran/ 2017

، بابک نظری:تهیهکننده
مرکز پویانمائی صبا

Synopsis: Rira is a young girl who experiences
interesting things with her family and friends

 ریرا دختر کوچکی اســت که در کنار خانواده و:چکیده

Babak Nazari Born in 1974, Isfahan. BS of

 کارشناس الکترونیک. اصفهان،1353 بابک نظری متولد

.دوستانش اتفاقات جذابی را تجربه می کند

 نویســنده و کارگردان و تهیهکنندهی.از دانشــگاه آزاد

Electronic from AIU. Scriptwriter and director
and producer of shoer animations.
Rozhin Sharif Zadeh Born in 1985, Tehran.
BS of IT. Animator and story board designer.

.انیمیشن

،IT  کارشناس. تهران، متولد1364 روژین شــریفزاده
 چندین انیمیشن کوتاه در.انیماتور و طراح اســتور یبرد

.کارنامه دارد
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محراب آرامش

Peace Carpet

 زیبا ارژنگ:کارگردان

Director: Ziba Arzhang

 زیبا ارژنگ:فیلمنامهنویس

Script: Ziba Arzhang

 زیبا ارژنگ:پویانما

Animator: Ziba Arzhang

 بنیامین قچاق:تدوینگر

Editor: Benyamin Ghachagh

 علی علی دوستی:صدا

Sound: Ali Ali Dousti

 انتخابی:موسیقی

Music: Selected

، زیبا ارژنگ:تهیه کننده

Producer: Ziba Arzhang,
IDO Art Center

حوزهی هنری سازمان تبلیغات اسالمی

4:11/ Iran/ 2017

Synopsis: A pregnant deer passes the carpets
with diverse motifs to save her baby.

Ziba Arjang
Official ASIFA member of Iran. Directed many
short films and has been present at more than 60
festivals and achieved national and international
awards

 آهوی حاملهای برای نجــات جان فرزندش از:چکیــده

.فرشهایی با نقوش مختلف میگذرد

زیبا ارژنگ
 آثار کوتاه متعددی کارگردانی. ایران-عضو رسمی آسیفا

 چندین جایزه ی، جشنواره60 کرده و با حضور در بیش از
.داخلی و بین المللی دریافت کرده است

)هاالباما (تبرجادویی

Hala Ba Ma -Magic Ax

:کارگردان

Director:

 سلمان طاهری،بابک نظری

Babak Nazari, Salman Taheri

 مسعود اصالنی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Masoud Aslani

 پژمان فیروزبخت:پویانما

Animator: Pejman Firouz Bakht

 بابک نظری:تدوینگر

Editor: Babak Nazari

 حامد رضایی:صدا

Sound: Hamed Rezaee

 هوتن پورزکی:موسیقی

Music: Houtan Pourzaki

، بابک نظری:تهیهکننده

Producer: Babak Nazari,

مرکز پویانمائی صبا

Saba Animation Center
5:29/ Iran/ 2017

 یک ارهی برقی عجیب وارد جنگل هاالباما شده:چکیده

Synopsis: A strange chain-saw enters
Hala Ba Ma Jungle and nothing can stop him.
Efforts of the elephant and the bunny, comes
to no conclusions, but…

Babak Nazari Born in 1974, Isfahan. BS of

 کارشناس الکترونیک. اصفهان،1353 بابک نظری متولد

Electronic from AIU. Scriptwriter and director
and producer of short animations.
Salman Taheri Born in 1979, Ahwaz. BS of
Civil Engineering from IUST. Animation director.

 نویســنده و کارگردان و تهیهکنندهی.از دانشــگاه آزاد

انیمیشن

 کارشناس مهندسی. اهواز،1358 سلمان طاهری متولد
 کارگردان.عمــران از دانشــگاه علم و صنعــت ایــران

.انیمیشن

هزار و یک داستان

1001 Tales- Moon Said:
Blop Blop Help!

)! کمک، قلپ، قلپ:(ماه گفت

Director:

:کارگردان

Reyhaneh Kavosh, Ali Ra’ees

 علی رئیس،ریحانه کاوش

Scriptwriter: Majid Shafe’ei

 مجید شافعی:فیلمنامهنویس

Animator: Negar Zanjani,

:پویانما

Pejman Firouz Bakht

 پژمان فیروزبخت،نگار زنجانی

Editor: Zahra Safi

 زهرا صافی:تدوینگر

Sound: Masoud Ardalan

 مسعود اردالن:صدا

Music: Mehdi Ghashgha’ei

 مهدی قشقایی:موسیقی

Producer:
Ali Ra’ees, IRIB Isfahan
Synopsis: One of the “Thousand and One
Nights” tales with purpose of promoting reading
and introducing the best Iranian books. (One
episode of the whole series)

Reyhaneh Kavosh Born in 1984. She is B.A

of animation directing from IRIB Broadcasting
University. Works in the fields of illustrations,
graphic design and calligraphy. Winner of
several awards from different animation festivals.
Ali Ra’ees Born in 1983, Isfahan. B.A of directing
visual production from IRIB broadcasting
university. M.A of dramatic literature.

:تهیهکننده

9:16/ Iran/ 2018

 صدا و سیمای مرکز اصفهان،علی رئیس
 یکی از داســتانهای هزار و یک شب با هدف:چکیده

ترویــج کتاب خوانی و آشــنایی با بهتریــن کتابهای
) (یک قسمت از مجموعه.ایرانی

 کارشــناس کارگردانی.1363 ریحانــه کاوش متولــد

 فعال در حوزه ی.انیمیشــن از دانشــگاه صدا و ســیما
 برندهی جوایز.گرافیک و خوشنویســی،تصویرســازی

.متعدد از جشنواره های مختلف انیمیشن

 کارشــناس کارگردانی. اصفهان،1362 علی رئیس متولد

 کارشناس ارشد،تولید ســیما از دانشگاه صدا و ســیما
.ادبیات نمایشی
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...  اما،برای متوقف کردن او به نتیجه نمیرسد

مســـابقــــه ایــــــران

 تــاش فیل و خرگوش.و هیچ چیز جلودارش نیســت

)هزار و یک داستان (نمکی

1001 Tales- Namaki

 ریحانه کاوش:کارگردان

Director: Reyhaneh Kavosh

 ریحانه کاوش:فیلمنامهنویس

Script: Reyhaneh Kavosh

:پویانما

Animator:

،شیوا حسین پور

Shiva Hossein Pour,

ریحانه کاوش

Reyhaneh Kavosh

 محمد طبسی:تدوینگر

Editor: Mohammad TAbbasi

 ابوفاضل مسعودی:صدا

Sound: AbouFazel Masoudi

 مازیار زارع:موسیقی

Music: Maziyar Zare’

 علی رئیس:تهیهکننده

Producer: Ali Ra’ees

کـــــودک و نـوجــــــوان

8:47/ Iran/ 2018

 یکی از داســتانهای هزار و یک شب با هدف:چکیده

Synopsis: One of the “Thousand and One
Nights” tales with purpose of promoting reading
and introducing the best Iranian books. (One
episode of the whole series).

.ترویج کتاب خوانی و آشنایی با بهترین کتابهای ایرانی
.)(یک قسمت از مجموعه

ریحانه کاوش

Reyhaneh Kavosh

 کارشــناس کارگردانی انیمیشن از دانشگاه.1363 متولد

Born in 1984, She is B.A of animation directing from

گرافیک و، فعــال در حوزه تصویرســازی.صدا و ســیما

IRIB Broadcasting University. Works in the fields

 برندهی جوایز متعدد از جشــنواره های.خوشنویســی

of illustrations, graphic design and calligraphy.

.مختلف انیمیشن

Winner of several awards from different festivals
animation.
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Once Upon a Time

 یکی نبود،یکی بود
 مهین جواهریان:کارگردان

Director: Mahin Javaherian

 مهین جواهریان:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Mahin Javaherian

:پویانما

Animator:

سمانه فضلاهلل اسدی

Samaneh Fazlollah Asadi

 محمد ناصری:تدوینگر

Editor: Mohammad Naseri

 امیر اکبرشاهی:صدا

Sound: Amir Akbar Shahi

 مریم چالش:موسیقی

Music: Maryam Chalesh

:تهیهکننده

Producer:
DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
12:30/ Iran/ 2017

Synopsis: a mother sings her child a story and
in form of folklore melodies tell her child how
to live.

Born in 1950. B.A of graphic design from Tehran
University. M.A of animation from Art University.
of

many

 راه و رســم زندگــی را به او،غالــب ترانه های فولکلور

.میآموزد

مهین جواهریان

Mahin Javaherian

Director

 مــادری برای کودکــش قصــه میگوید و در:چکیــده

short

animations

and

animated series. Started her work since 1989.
ASIFA founding board member. Animation teacher
in different universities. Jury member of several festivals. Children and young-adult books illustrator.

 کارشــناس گرافیک از دانشکده ی هنرهای.1329 متولد

، کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن. دانشگاه تهران،زیبا
 کارگردان چندین مجموعه انیمیشــنی و.دانشــگاه هنر
 آغاز به فعالیت در حوزه انیمیشــن از.انیمیشــن کوتاه
 مدرس. عضــو هیات موســس انجمن ُآســیفا.1368
 داور جشنواره های.انیمیشن در دانشگاه های گوناگون

. تصویرگر کتابهای کودک و نوجوان.متعدد

مســـابـقــــه ایـــــــران

تبلیــــغاتــــی
NATIONAL COMPETITION

Commercial

Quiz Cup

Quiz Cup

 امین حقشناس:کارگردان

Director: Amin Hagh Shenas

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

امین حقشناس

Amin Hagh Shenas

:پویانما

Animator:

امین حقشناس

Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:تدوینگر

Editor: Amin Hagh Shenas

 هوتن پورزکی:صدا

Sound: Houtan PourZaki

 هوتن پورزکی: موسیقی

Music: Houtan PourZaki

Quiz of kings :تهیهکننده

Producer: Quiz of Kings
1:00/Iran/2018

بهترین کوئیز باز سال است؟

امین حق شناس

Amin Hagh Shenas

 متخصــص در زمینهی،کارشــناس ارشــد پویانمائی

M.A degree of animation, he is a specialized in
music video animation.

.متحرک سازی موزیک ویدئو

مســـابقــــه ایــــــران

 مسابقهی بزرگ کوئیز کاپ آغاز شده! چه کسی:چکیده

Synopsis: The big Quiz Cup contest has started.
Who’s the best quiz player of the year?

آقای بیتفاوت

Mr. Indifferent

		
 آریاسب فیض:کارگردان

Director: Ariyasb Feyz

 آریاسب فیض:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Ariyasb Feyz

:پویانما

Animator:

، نگاه مجلسی،آریاسب فیض

Ariyasb Feyz, Negah Majlesi,

، وحید نقدی،عماد شمس

Emad Shams,Vahid Naghdi,

، فرزاد نجومی،احسان بیات

Ehsan Bayat, Farzad Nojoumi,

کاوه روشنتن

Kaveh Roshan Tan

 آریاسب فیض:تدوینگر

Editor: Ariyasb Feyz

 آریاسب فیض:صدا

Sound: Ariyasb Feyz

 فریدون بهرامی:موسیقی

Music: Fereydoun Bahrami
Producer: Ariyasb Feyz

Synopsis: One day, an indifferent man who
never takes his hands out of his pocket, meets
an old woman.

Ariyasb Feyz
Born in 1989, Shiraz, he has got an onlion degree
in animation and cooperates with some studios.

2:10/Iran/2018

 آریاسب فیض:تهیه کننده

 که هیچوقت دســتش را از، مــردی بیتفاوت:چکیده

. یک روز با پیرزنی مواجه می شود،جیب در نمیآورد

آریاسب فیض
. تحصیل انیمیشن به صورت آنالین. شیراز،1368 متولد

.همکاری با شرکتهای مختلف انیمیشن

National Competition
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)باواریا (شاینینگ

Bavarya (Shining)

 انوشیروان آریا:کارگردان

Director: Anoushiravan Ariya

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

انوشیروان آریا

Anoushiravan Ariya

:پویانما

Animator:

انوشیروان آریا

Anoushiravan Ariya

 انوشیروان آریا:تدوینگر

Editor: Anoushiravan Ariya

 انوشیروان آریا:صدا

Sound: Anoushiravan Ariya

 انوشیروان آریا:موسیقی

Music: Anoushiravan Ariya

 شرکت نت بینا:تهیهکننده

Producer: Net Bina CO
1:00/Iran/2018

. تبلیغ محصول:چکیده

Synopsis: Product promotions.

انوشیروان آریا

تبلیــــغاتــــی

Anoushiravan Ariya

 کارگردان و پویانمای آثار تبلیغاتی و. تهران،1363 متولد

Born in 1985, Tehran. Commercial and independent

 با سابقهی شرکت در چند جشنواره ی.فیلم کوتاه مستقل

short film director and animator. Competed in some

.داخلی و بین المللی

national and international festivals.
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Bavarya (Qeshm)

)باواریا (قشم

Director: Anoushiravan Ariya

 انوشیروان آریا:کارگردان

Scriptwriter:

:فیلمنامهنویس

Anoushiravan Ariya

انوشیروان آریا

Animator:

:پویانما

Anoushiravan Ariya

انوشیروان آریا

Editor: Anoushiravan Ariya

 انوشیروان آریا:تدوینگر

Sound: Anoushiravan Ariya

 انوشیروان آریا:صدا

Music: Anoushiravan Ariya

 انوشیروان آریا:موسیقی

Producer: Net Bina CO

 شرکت نت بینا:تهیهکننده
1:00/Iran/2018

Synopsis: Product promotion.

Anoushiravan Ariya
Born in 1985, Tehran. Commercial and independent
short film director and animator. Competed in some
national and international festivals.

. تبلیغ محصول:چکیده

انوشیروان آریا
 کارگردان و پویانمای آثار تبلیغاتی و. تهران،1363 متولد

 با سابقهی شرکت در چند جشنواره.فیلم کوتاه مستقل
.داخلی و بین المللی

خوشحالم

I Am Happy
Director:

: کارگردان

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab,

،سید عقیل حسینیان نسب

Javad Zari Nia, Davood Morgan,

، داوود مرگان،جواد زر ینیا

Farid yahaghi

فرید یاحقی

Scriptwriter: studio Chap Chin

 استودیو چپچین:فیلمنامهنویس

Animator: studio Chap Chin

 استودیو چپچین:انیماتور

Editor: studio Chap Chin

 استودیو چپچین:تدوین

Music: Sirvan Khosravi

 سیروان خسروی:موسیقی

Producer: Sirvan Khosravi

4:21/Iran/2017

 نمایش ماجراجوییهای شهری خوانندهی:چکیده
 با، در طول یک شــبانهروز،این موزیک ویدئــو

.استفاده از تکنیکهای متنوع انیمیشنی

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab Born in
1989, Mashhad. M.A of graphic design from Art
University. Animation and commercial teaser
director. Art manager.
Javad Zari Nia Born in 1989, Mashhad, B.A
of graphic design from Ferdowsi University,
Motion designer.
Davood Morgan Born in 1982, Mashhad, B.A
of graphic design from Ferdowsi University.
Graphic designer
Farid yahaghi Born in 1982, Mashhad. M.A
of animation from Art University. M.A student
of animation in Concordia University, Canada.

. مشهد،1368 ســید عقیل حســینیان نســب متولد

 کارگردان.کارشــناس ارشــد گرافیک از دانشــگاه هنر

. مدیــر هنــری.انیمیشــن و تیزرهــای تبلیغاتــی
 کارشناس گرافیک از. مشهد،1368 جواد زر ینیا متولد

. موشن دیزاینر.دانشگاه فردوسی

 کارشناس گرافیک از، مشــهد،1361 داوود مرگان متولد

. طراح گرافیک.دانشگاه فردوسی

 کارشــناس ارشــد. مشــهد،1361 فرید یاحقی متولد
 دانشــجوی کارشناســی.انیمیشــن از دانشــگاه هنر

. کانــادا،ارشــد انیمیشــن در دانشــگاه کونکوردیــا

مســـابقــــه ایــــــران

Synopsis: Adventures of the singer in a
day, with different animation technics.

 سیروان خسروی:تهیهکننده

رنگی خاص

Special Colored

 پیمان بداغی:کارگردان

Director: Peyman Bodaghi

 پیمان بداغی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Peyman Bodaghi

 پیمان بداغی:پویانما

Animator: Peyman Bodaghi

 پیمان بداغی:تدوینگر

Editor: Peyman Bodaghi

 امین صفردوست:صدا

Sound: Amin Safar Doust

موسیقی خشایار خاتمی

Music: Khashayar Khatami

 پرویز تاجیک:تهیه کننده

Producer: Parviz Tajik

1:22/Iran/2018

Synopsis: A man is painting the walls of a
room, then a chameleon who likes the colors,
is chasing one of them.

Peyman Bodaghi
An animator and director. Title winner of
international animate competition.

 مردی مشــغول رنگ کردن دیوارهای یک اتاق:چکیده

است و یک آفتاب پرست فانتزی که از رنگ ها خوشش
.آمده دنبال یکی از آن هاست

پیمان بداغی
. برندهی مسابقات جهانی انیمیت.انیماتور و کارگردان

National Competition
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ریحون

Reyhoon

 امین حقشناس:کارگردان

Director: Amin Hagh Shenas

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

امین حقشناس

Amin Hagh Shenas

:پویانما

Animator:

امین حقشناس

Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:تدوینگر

Editor: Amin Hagh Shenas

 هوتن پورزکی:صدا

Sound: Houtan PourZaki

 هوتن پورزکی:موسیقی

Music: Houtan PourZaki

 امین حقشناس:تهیه کننده

Produce: Amin Hagh Shenas
00:40/Iran/2018

 شــروع فعالیت استارت آپ ریحون در شهرهای:چکیده

تبلیــــغاتــــی

Synopsis: Reyhoun Start up Activities in new
cities.

.جدید

امین حق شناس

Amin Hagh Shenas

 متخصــص در زمینهی،کارشــناس ارشــد پویانمائــی

M.A degree of animation, he is specialized in
music video animation.

.متحرک سازی موزیک ویدئو

Commercial
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سارا

Sarah

 حمیدرضا بیات:کارگردان

Director: HamidReaza Bayat

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

وحید جهانمیری نژاد

Vahid Jahanmiri Nejad

:پویانما

Animator:

حمیدرضا بیات

HamidReaza Bayat

 شیما زارع رفیع:تدوینگر

Editor: Shima Zare’ Rafi’

 شهاب زارع رفیع:صدا

Sound: Shahab Zare’ Rafi’

 آرشیو:موسیقی

Music: Archive

:تهیه کننده

Producer:
Vahid Jahanmiri Nejad
1:40/Iran/2017

Synopsis: A kid who has HIV talks about her
problems.

HamidReaza Bayat
Director of some short animations and animated
series. Winner of many prizes from national
festivals.

وحید جهانمیری نژاد

 در، که مبتال به ویروس اچآیوی است، کودکی:چکیده

.مورد مشکالتش حرف می زند

حمیدرضا بیات
کارگردان چندین مجموعه انیمیشن و نیز انیمیشن کوتاه
.و برندهی جوایز بسیار از جشنواره های داخلی

سانینس

SunnyNess

:کارگردان

Director:

سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab

، امیر کاظمی:پویانما

Animator: Amir Kazemi,

سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab

:تدوینگر

Editor:

سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab

 عباس حسینیان:صدا

Sound: Abbas Hosseinian

 عباس حسینیان:موسیقی

Music: Abbas Hosseinian
00:35/Iran/2017

:تهیهکننده

،سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab,

 سانی نس،محمود فدوی

SunnyNess, Mahmoud Fadavi

. با هدف القای نشاط، تیزر آبمیوهی سانینس:چکیده

Synopsis: Sunniness Juice teaser with the
purpose of displaying vivacity.

سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab

 کارشناس ارشد گرافیک از دانشگاه. مشهد،1368 متولد

Born in 1989, Mashhad. M.A of graphic design
from Art University. Animation and commercial
teaser director. Art manager.

 مدیر. کارگردان انیمیشــن و تیزرهــای تبلیغاتی.هنــر

.هنری

مســـابقــــه ایــــــران

Producer:

سوپرماریو

Super Mario

 نگار یراقی:کارگردان

Director: Negar Yaraghi

 نگار یراقی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Negar Yaraghi

 نگار یراقی:پویانما

Animator: Negar Yaraghi

 نگار یراقی:تدوینگر

Editor: Negar Yaraghi

 نگار یراقی:صدا

Sound: Negar Yaraghi

 نگار یراقی:موسیقی

Music: Negar Yaraghi

 شرکت ترب، علی بابایی:تهیه کننده

Producer: Ali Babaei, Torob CO

01:05/Iran/2018

Synopsis: Mario has no lives left, so he uses
his phone to go on Torob explorer and buys
himself and the others extra lives.

Negar Yaraghi
B.A of Architecture and M.A of project management
from Beheshti University. She has studies 2D
animation and is an illustrator and architect with
many admired works.

 با استفاده از، ماریو که جانش را از دســت داده:چکیده

 برای خودش و،موبایل و به کمک موتور جستجوی ترب

.تمام عوامل بازی جان می خرد

نگار یراقی
کارشــناس معماری و کارشناس ارشــد مدیریت پروژه
 دانش آموخته ی انیمیشن.از دانشــگاه شهید بهشــتی

. تصویرساز و معمار با چند اثر تحسین شده.دو بعدی

National Competition
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شب یلدا

Yalda Night

 سپیده معلم:کارگردان

Director: Sepideh Mo’alem

 سپیده معلم:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Sepideh Mo’alem

 سپیده معلم:پویانما

Animator: Sepideh Mo’alem

 سارا معلم:تدوینگر

Editor: Sarah Mo’alem

 سارا معلم:صدا

Sound: Sarah Mo’alem

 علی زند وکیلی:موسیقی

Music: Ali Zande Vakili

 سپیده معلم:تهیهکننده

Producer: Sepideh Mo’alem

00:16/Iran/2017

 حکایت شب یلدا:چکیده

Synopsis:It’s Yalda night.

سپیده معلم

تبلیــــغاتــــی

Sepideh Mo’alem

. دانشــجوی کارشناســی ارشــد انیمیشن،1371 متولد

Born in 1992, she is a M.A student of animation
and a motion graphist.

.فعالیت در زمینهی موشنگرافیک

Commercial
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صبحانت

Sobhanet

:کارگردان

Director:

سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

،سید عقیل حسینیان نسب

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab,

محمود فدوی

Mahmoud Fadavi

 سید عقیل حسینیان نسب:پویانما

Animator:

:تدوینگر

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab

سید عقیل حسینیان نسب

Editor:

:صدا

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Sound:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Music: Abbas Hosseinian
Producer: Sina Sha’r Bafi, MCI.ir
Synopsis: Introducing MCI’s Sobhanet.

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Born in 1989, Mashhad. M.A of graphic design
from Art University. Animation and commercial
teaser director. Art manager.

00:41/Iran/2018

سید عقیل حسینیان نسب
 عباس حسینیان:موسیقی

 همراه اول، سینا شعربافی:تهیهکننده

. معرفی صبحانت همراه اول:چکیده

سید عقیل حسینیان نسب
 کارشناس ارشد گرافیک از دانشگاه. مشهد،1368 متولد
 مدیر. کارگردان انیمیشــن و تیزرهــای تبلیغاتی.هنــر

.هنری

کاالی ایرانی

Iranian Products

 سپیده معلم:کارگردان

Director: Sepideh Mo’alem

 سپیده معلم:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Sepideh Mo’alem

 سپیده معلم:پویانما

Animator: Sepideh Mo’alem

 سارا معلم:تدوینگر

Editor: Sarah Mo’alem

 سارا معلم:صدا

Sound: Sarah Mo’alem

 سپیده معلم:تهیهکننده

Producer: Sepideh Mo’alem

00:34/Iran/2017

سپیده معلم

Sepideh Mo’alem

 دانشــجوی کارشناســی ارشد انیمیشن و.1371 متولد

Born in 1992, she is a M.A student of animation
and a motion graphist.

.فعال در زمینهی موشن گرافیک

مســـابقــــه ایــــــران

. تشویق برای حمایت از کاالی ایرانی:چکیده

Synopsis: Encouraging support for Iranian
products.

کیف کفشدوزک

Kafshdoozak’s purse

:کارگردان

Director:

 امین ملکیان،نگاره حلیمی

Negareh Halimi, Amin Malekian

 امین ملکیان:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Amin Malekian

:پویانما

Animator:

 امین ملکیان،نگاره حلیمی

Negareh Halimi, Amin Malekian

 امین ملکیان:تدوینگر

Editor: Amin Malekian

 امین ملکیان:صدا

Sound: Amin Malekian

 امین ملکیان، انتخابی:موسیقی

Music: Selected, Amin Malekian

:تهیهکننده

Producer:

استودیو پنج گنج و گروه کفشدوزک

Panj-Ganj Studio and Kafshdoozak Group
00:35/Iran/2017

Synopsis: A bag to put handy things in.

Negareh Halimi Born in 1982, Tehran. Stop
motion and concept artist.
Amin Malekian born in 1981, B.A of sculpture
from Tehran University. M.A of animation from
Art University. Director and sculptor.

. یک کیف برای گذاشتن چیزهای دم دستی:چکیده

 فیلم ساز استاپموشن. تهران،1361 نگاره حلیمی متولد

.و کانسپت آرتیست

 کارشــناس. شــهرضا،1360 امیــن ملکیــان متولــد

مجسمهســازی از دانشــکدهی هنرهای زیبای دانشگاه
. کارشــناس ارشــد انیمیشن از دانشــگاه هنر.تهران

. کارگردان،مجسمه ساز
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78

ماست می ماس

MIMAS
Director: Mahmoud Fadavi,
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab,
Mostafa Daryadar
Scriptwriter: Mahmoud Fadavi
Animator:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Editor:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Sound: Moslem Rasouli
Music: Moslem Rasouli
Producer: Ali Borojerdi, Mimas CO
00:35/Iran/2017

Synopsis: Promotional teaser of Mimas yogurt
during four decades and on four tables.

 دهه قدمت۴  تیزر تبلیغاتی ماست میماس که:چکیده

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab Born in 1989,

. مشــهد،1368 ســید عقیل حســینیان نســب متولد

. سفره نشان میدهد۴ را در

 کارگردان. تهران,کارشناس ارشد گرافیک از دانشگاه هنر

Mashhad. M.A of graphic design from Art University.

. مدیر هنری.انیمیشن و تیزرهای تبلغاتی

Animation and commercial teaser director. Art manager.

 کارشناس ارشد. مشــهد،1366 مصطفی دریادار متولد

Mostafa Daryadar Born in 1987, Mashhad. M.A of

تبلیــــغاتــــی

، سید عقیل حسینیان نسب:کارگردان
 محمود فدوی،مصطفی دریادار
محمود فدوی: فیلمنامهنویس
:پویانما
سید عقیل حسینیان نسب
:تدوینگر
سید عقیل حسینیان نسب
 مسلم رسولی:صدا
 مسلم رسولی:موسیقی
 شرکت، علی بروجردی:تهیهکننده
فراودههای لبنی میماس

، طراح و کارگردان، دکتر متخصص روانشناسی.گرافیک

graphic design. Psychology PhD. Designer and director.

 ســازندهی چند فیلم.فعال در حوزه های میان رشــتهای

Active in intermediate fields. Short filmmaker and

.کوتاه و شرکت در جشنواره های داخلی و بین المللی

present at some national and international festivals.

. کارشــناس گرافیک. تهران،۱۳۶۵ محمود فدوی متولد

Mahmoud Fadavi Born in 1986, Tehran, B.A of graphic

.مدیر هنری و ایدهپرداز

design. Art manage

Commercial
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مؤسســـهی کتـابخـانـه

Malek National Library and
Museum Institution

و موزهی ملی ملک

Director:
Maryam Hashem Nejad,
Worya Nick Manesh
Scriptwriter:
Maryam Hashem Nejad
Animator: Worya Nik Manesh
Editor:
Worya Worya NickManesh
Sound: Mohammad Zarif Sadr
Music: Houshang Zarif
Producer: Maryam Hashem Nejad

00:35/Iran/2017

:کارگردان
،وریا نیکمنش
مریم هاشم نژاد
:فیلمنامهنویس
مریم هاشم نژاد
 وریا نیکمنش:پویانما
:تدوینگر
وریا نیکمنش
 محمد ظریف صدر:صدا
 هوشنگ ظریف:موسیقی
 مریم هاشم نژاد:تهیهکننده

Synopsis: A bird sits on a branch and it becomes green and flowering.

، با نشستن یک پرنده روی یک شاخه ی خشک:چکیده

Worya Nick Manesh Born in 1980,Sanandaj.
M.A of animation from Art University. Official
ASIFA member. Has worked with several
animationcenters and winner of some directing
awards.
Maryam Hashem Nejad Born in 1981, Zanjan.
B.A of graphic design from Tehran University.
Official ASIFA member. Has worked with several
animation centers.

 کارشناس ارشد. ســنندج،1359 وریا نیک منش متولد

شاخه ســبز و پر گل می شــود و تبدیل میشود به یک
. نقاشی گل

 دارای. عضو رســمی آسیفا.انیمیشــن از دانشگاه هنر

ســابقهی همکاری با مراکز پویانمائی مختلف و برنده ی

.چند جایزه ی کارگردانی

 کارشناس گرافیک. زنجان،1360 مریم هاشم نژاد متولد
 دارای سابقهی. عضو رسمی آســیفا.از دانشــگاه تهران

.همکاری با مراکز پویانمائی مختلف

نگارخانهی تهران

Tehran Art Gallery
Director:

:کارگردان

Morteza Na’eeji, Hajar Mehrani

 هاجر مهرانی،مرتضی نائیجی

Scriptwriter:

:فیلمنامهنویس

Morteza Na’eeji, Hajar Mehrani

 هاجر مهرانی،مرتضی نائیجی

Animator: Hossein Hasan Shahi,

، حسین حسن شاهی:پویانما

Sarah Ayat-Ollahi

سارا آیتاللهی

Editor: Hajar Mehrani

 هاجر مهرانی:تدوینگر

Sound:

 محمدحسین ایمانی:صدا

MohammadHossein Imani

 مریم چالش:موسیقی

Music: Maryam Chalesh

 غزال بهیزادی:تهیه کننده
00:42/Iran/2017

Synopsis: An introduction on Tehran gallery’s
documentary collections.

 معرفی مجموعــه ی مســتندهای نگارخانهی:چکیــده

Morteza Na’ieji Born in 1983, M.A of painting

 کارشــناس ارشد نقاشی.1362 مرتضی نائیجی متولد

.تهران

، کانسپت آرتیست، کارگردان انیمیشن.از دانشــگاه هنر

from Art University. Animation director, consept
artist, illustrator.
Hajar Mehrani Born in 1984, M.A of animation from Art University. Animation director and
scripwriter.

.تصویرگر

 کارشناس ارشد انیمیشن از.1363 هاجر مهرانی متولد

. کارگردان انیمیشن و فیلم نامهنویس.دانشگاه هنر

مســـابقــــه ایــــــران

Producer: Ghazal Behi Zadi

Nowruz
Director:
Seyyed Aghil Hosseinian
Nasab
Scriptwriter:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Animator:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Editor:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Sound:
Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Music: Kourosh Yaghma’ee
Producer: Inverse School,
AliReza Ordobadi
Synopsis: The New Year’s greeting video from
Invers School, accompanied with a song from
Kourosh Yaghma’ee.

Seyyed Aghil Hosseinian Nasab
Born in 1989, Mashhad. M.A of graphic design
from Art University. Animation and commercial
teaser director. Art manager.

نوروز

1:03/Iran/2018

:کارگردان
سید عقیل حسینیان نسب
:فیلمنامهنویس
سید عقیل حسینیان نسب
:پویانما
سید عقیل حسینیان نسب
:تدوینگر
سید عقیل حسینیان نسب
:صدا
سید عقیل حسینیان نسب
 کوروش یغمائی:موسیقی
:تهیهکننده
 مدرسهی اینورس،علیرضا اردوبادی

 همراه, ویدئوی تبریک سال نو مدرسهی اینورس:چکیده

.با آهنگ نوروز کوروش یغمائی

سید عقیل حسینیان نسب
 کارشناس ارشد گرافیک از دانشگاه. مشهد،1368 متولد
 مدیر. کارگردان انیمیشــن و تیزرهــای تبلیغاتی.هنــر

.هنری

National Competition
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مســـابـقــــه ایـــــــران

پویانمـایی بلنــد
NATIONAL COMPETITION

Feature Animation

آخرین داستان

The Last Fiction

 اشکان رهگذر:کارگردان

Director: Ashkan Rahgozar		

 اشکان رهگذر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Ashkan Rahgozar

، بابک ارجمند:پویانما

Animator: Babak Arjmand,

فائزه سپهرصادقیان

Faezeh Sepehr Sadeghian

 ژینوس پدرام:تدوینگر

Editor: Zhinous Pedram

 علیرضا علویان:صدا

Sound: AliReza Alavian

 کریستوف رضاعی:موسیقی

Music: Christophe Reza’ei

:تهیهکننده

Producer:

 شرکت هورخش،احسان رسولاوف

Ehsan Rasoulouf, Hourakhsh CO
100:00/Iran/2018

Born in 1987, Tehran. Writer, director and animation
filmmaker. Founder and CEO of Hoorakhsh Studio.

. ولی دچار غرور و مغلوب میشود،جنگ شکست میدهد

 کودکی به نام آفریدون در جمکرد و در آغوش،مدتی بعد
.کشاورز زاده ای متولد میشود

اشکان رهگذر
. کارگردان و فیلمساز انیمیشن، نویسنده. تهران،1365 متولد

.مؤسس و مدیر عامل استودیو هورخش

مســـابقــــه ایــــــران

Ashkan Rahgozar

 اهریمنان را در، باحمایت ایــزد، جمشیدشــاه:چکیده

82
National Competition

Synopsis: Jamshid the king defeats the
demons with the help of God, but he becomes
arrogant and fails. Sometime later a child named
Afaridoun is born in Jamkard in the arms of a
farmer.

داوران بخـش دینــــی و
ارزشهای انقالب اسالمی
NATIONAL COMPETITION

Religious and Islamic
Revolution Values Jury

محمدرحیم لیوانی

MohammadRahim Livani
He was born in 1967, and studied “directing for television” at IRIB broadcasting University ؛as well web design and development
at Birkbeck faculty, London University. Among his posts broadcasting management of IRIB (channel 3) and executive producer
of IRIB London agency” are to mention. Currently, he is the head director of Saba animation center, and teaches animation
production at Soore University.

مســـابقــــه ایــــــران

 طراحی و توسعه ی, دانشگاه لندن، و دانش آموخته ی کارگردانی تلویزیونی ازدانشــکده صداوسیماســت؛ و در دانشــکده بیربیک1345 وی متولد
 لیوانی. سیما و مدیریت تولید دفتر صدا و سیما در لندن اشاره کرد3  از سمت های او می توان به مدیریت پخش شبکه.صفحات وب خوانده است
. رییس مرکز پویانمائی صبا نیز هست،درحال حاضر عالوه بر تدریس رشته تولید پویانمائی در دانشگاه سوره

National Competition
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بهزاد فراهت
 فراهت پس از. مجری و بازیگر، و دانش آموخته ی رشــته های پزشــکی و هنر اســت؛ و همچنین تهیه کننده و کارگردان انیمیشــن1347 او متولد
، به همکاری با شرکت های فیلم سازی در فرانسه،راه اندازی اســتودیو “سبزقبا” و تولید چند مجموعه برای تلویزیون و چندین فیلم کوتاه برای کانون
. مدیریت واحد پویانمائی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بر عهده داشته است1389 -1390  وی در سال های.انگلستان و کانادا پرداخت

Behzad Farahat
Born in 1969 and studies in medicine and art, He works as animation director, producer, performer and actor. After founding
studio Sabzeghaba and producing some TV. series and short films for Kanoon, he had some collaboration with companies in
France, England and Canada, too. Behzad Farahat was KANOON’s manager of animation center for two years.

داوران بخـــش دینــــی و ارزش هـــای انقــالب اســـالمــی

Religious and Islamic Revolution values Jury
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مهدی مسعودشاهی
 با پیروزی انقالب اسالمی. و دانش آموخته ی رشــته ی مهندســی برق و نیز زبان آلمانی از دانشــگاه عالمه طباطبایی تهران اســت1329 وی متولد
. وی مسئولیت طراحی ساختار و برنامه ریزی اســتراتژیک سینمای نوین را بر عهده گرفت،و ضرورت راه اندازی ســینمایی متناســب با اهداف نظام
 موسس و رییس مرکز گسترش ســینمای تجربی و نیمه حرفه ای در وزارت فرهنگ،مسعودشــاهی موسس و اولین مســئول بنیاد سینمائی فارابی
 رییس مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ، موسس و رییس واحد هنرهای تصویری در حوزه هنری ســازمان تبلیغات اسالمی،و ارشــاد اسالمی
. وی در حال حاضر مشاور مدیر شبکه دوم سیما است.و ارشاد اسالمی و نیز موسس و اولین مدیرعامل شرکت فرهنگی و هنری صبا بوده است

Mehdi Masoud Shahi
Born in 1951, he studied electrical engineering and German language at Allameh University, Tehran. With the victory of Islamic
revolution and necessity of triggering a cinema commensurate with the system’s goals, he became in charge of structure designer
and strategic planner of the modern cinema. He was the founder and first officer of Farabi cinema foundation and DEFC (in ministry
of culture and Islamic guidance), founder and the head of visual arts department in Hozeh Honari, director of performing arts center
in ministry of culture and Islamic guidance and founder and the first CEO of Saba art and culture center. Currently, he is the IRIB’s
channel 2 administrator consultant.

مســـابـقــــه ایـــــــران

دینــی و ارزشهـای
انقــالب اســالمـی
NATIONAL COMPETITION

Religious and Islamic
Revolution Values

اسراف

Lavishment

 ابراهیم ساکتی:کارگردان

Director: Ebrahim Saketi

 ابراهیم ساکتی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Ebrahim Saketi

 حامد جعفری کیا:پویانما

Animator: Hamed Ja’fari Kia

 ابراهیم ساکتی:تدوینگر

Editor: Ebrahim Saketi

:صدا

Sound:

سید حامد سادات کیایی

Seyyed Hamed Sadat Kiayi

:موسیقی

Music:

سید حامد سادات کیایی

Seyyed Hamed Sadat Kiayi

، رضا تقدسی:تهیهکننده

Producer: Reza Taghados,

مؤسسهی فرهنگی حور

Hoor Cultural Center
2:20/Iran/2017

 مصرف بیرویه و عدم توجه به محیط زیست به:چکیده

Synopsis: Wasteful consumption and ignoring
environment، slowly is destroying the earth، we
should think of some solution.

.به فکر راه حل بود

ابراهیم ساکتی

Ebrahim Saketi

 کارگردان. کارشناس طراحی صنعتی. تهران،1355 متولد

Born in 1977، Tehran. B.A of industrial design.
Director and writer of Sia Saketi educational
teasers and some others.

و نویســندهی تیزرهای آموزشــی سیاساکتی و چندین

.مجموعهی آموزشی دیگر

مســـابقــــه ایــــــران

شکلی آرام در حال نابود کردن کره ی زمین است و باید

باالنس

Balance

 برزان رستمی:کارگردان

Director: Barzan Rostami

 برزان رستمی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Barzan Rostami

 نوید تنظیفیان:پویانما

Animator: Navid Tanzifian

 فرید نوری:تدوینگر

Editor: Farid Nouri

 امیر اوزی:صدا

Sound: Amir Uzi

، سوران رستمی:موسیقی

Music: Souran Rostami,

سهیل شکرگزار

Soheyl Shokr Gozar

:تهیهکننده

Producer:
DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
2:30/Iran/2017

Synopsis: Soldiers who sacrifice themselves
so their country and city can be at peace and
ease.

Barzan Rostami
Active in animation.

 ســربازهایی از جان خــود می گذرند تا وطن و:چکیده

.شهرشان در صلح و آرامش باشد

برزان رستمی
.فعال در حوزه ی انیمیشن

National Competition
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چراغ گنبد

Dome lights

 ساره شفیعی پور:کارگردان

Director: Sareh Shafi’ei Pour

 معین صمدی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Moe’en Samadi

 حجت اعظمپور:پویانما

Animator: Hojjat Azam Pour

 ساره شفیعی پور:تدوینگر

Editor: Sareh Shafi’ei Pour

 فردین خلعتبری:موسیقی

Music: Fardin Khal’atbari

، علی ثابتنیا:تهیهکننده

Producer: Ali Sabet Nia,

دینـــــی و ارزش هــــای انقـــــالب اســـــالمـــی

AQART

مرکز آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی

3:15/Iran/2016

 رؤیای شبانه ی یک کودک مثل قطره ی باران در:چکیده

Synopsis:A child’s dream goes up like a raindrop

آســمان باال می رود و در میان ابرها تبدیل به چراغ گنبد

in the sky and becomes a domelight in the clouds.

.می شود

ساره شفیعیپور

Sareh Shafi’ei Pour

 دانشگاه،کارشــناس گرافیک از دانشکدهی هنرهای زیبا

B.A of graphic design from Tehran University.
M.A of animation from Trabiat Modares University.
As animations director، she has won several
awards in national and international festivals.

 کارشــناس ارشــد انیمیشــن از دانشگاه تربیت.تهران
 کارگردان انیمیشــن و برندهی جوایز مختلف در.مدرس
.جشنواره های داخلی و بین المللی

Religious and Islamic Revolution values
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چراغی بیافروز

Lighten a Light
Director:
Ershad Rahbar Sobh Khiz
Scriptwriter:
Sa’eed Rajabi Forutan
Animator: Milad Zargari
Editor:
Ershad Rahbar Sobh-Khiz
Sound:
Seyyed Hamed Sadat Kiayi
Music:
Seyyed Hamed Sadat Kiayi
Producer: Reza Taghadosi,
Hoor Cultural Center
Synopsis: A man who has been exposed to
chemicals during the war، puts himself on the
line if any problem comes up.

Ershad Rahbar Sobh Khiz
Born in 1982. B.A of digital arts. Director of several
teasers and TV. shows.

3:34/Iran/2017

:کارگردان
ارشاد رهبرصبحخیز
:فیلمنامهنویس
سعید رجبی فروتن
 میالد زرگری:پویانما
:تدوینگر
ارشاد رهبر صبحخیز
:صدا
سید حامد سادات کیایی
:موسیقی
سید حامد سادات کیایی
، رضا تقدسی:تهیهکننده
مؤسسهی فرهنگی حور
 مردی که بر اثر جنگ شــیمیایی شده درصورت:چکیده

. باز هم پیشقدم میشود،بروز هر مشکلی برای جامعه

ارشاد رهبر صبحخیز
 کارگردان چند. کارشناس هنرهای دیجیتال.1361 متولد
. مجموعه و تیزر تلویزیونی

خیمهی خورشید سوخت

Burning of Sun’s Tent

:کارگردان

Director:

ایرج محمدی رزینی

Iraj Mohammadi Razini

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

،ایرج محمدی رزینی

Iraj Mohammadi Razini,

عمران صالحی

Omran Salahi

:پویانما

Animator:

ایرج محمدی رزینی

Iraj Mohammadi Razini

 ایرج محمدی رزینی:تدوینگر

Editor: Iraj Mohammadi Razini

 حسین قورچیان:صدا

Sound: Hossein Ghoorchian

:تهیهکننده

Producer:
4:27/Iran/2017

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 اقتباســی شاعرانه براساس یکی از اشعار عمران:چکیده

Synopsis: A poetic Adaption from one of Omran
Salahi’s poems.

.صالحی

ایرج محمدی رزینی

Iraj Mohammadi Razini

دانش آموخته ی دورهی فیلم ســازی در انجمن سینمای

He studied filmmaking at IYCS, and graphic
design at Rajaee University of Tehran. Director
of some short animations. Participant in several
individual and group painting and photography
exhibitions

جوانان ایران و تحصیلکرده ی گرافیک در دانشگاه شهید
 و، کارگردان چند فیلم انیمیشــن کوتاه.رجایی تهــران

.حضور در چند نمایشگاه گروهی عکاسی و نقاشی

مســـابقــــه ایــــــران

KANOON

داستان لیلة الفراش

Laylat- Al- Farash

:کارگردان

Director:

فاطمه فتحیمنش

Fatemeh Fathi Manesh

:پویانما

Animator:

فاطمه فتحیمنش

Fatemeh Fathi Manesh

:تهیهکننده

Producer:

فاطمه فتحیمنش

Fatemeh Fathi Manesh

1:20/Iran/2018

Synopsis: The story of the night when heads
of Quraysh decided to kill the Prophet Mohammad but Imam Ali slept in his bed and they plan
didn’t work.

Fatemeh Fathi Manesh
M.A of graphic، she is an animation director.

 روایت شــبی که ســران قریش تصمیم به قتل:چکیده

) ولی حضــرت علی(ع،حضــرت محمد(ص) داشــتند

به جای ایشــان در بســتر خوابید و نقشهی قریش به
		
.سرانجام نرسید

فاطمه فتحیمنش
. کارگردان انیمیشن.کارشناس ارشد گرافیک

National Competition
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س ّر عروج

The Secret of Ascension

 حسن اسدی:کارگردان

Director: Hasan Asadi

 حسن اسدی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Hasan Asadi

 حسن اسدی:پویانما

Animator: Hasan Asadi

 حسن اسدی:تدوینگر

Editor: Hasan Asadi

 حسن اسدی:صدا

Sound: Hasan Asadi

 هانس زیمر:موسیقی

Music: Hans Zimmer

:تهیهکننده

Producer:

حوزهی هنری استان کرمان

دینـــــی و ارزش هــــای انقـــــالب اســـــالمـــی

The Artistic Center of Kerman

3:47/Iran/2018

 نمایــش نمادین نبرد حق و باطــل در دنیای:چکیــده

Synopsis: A symbolic battle of right and wrong
in the present world.

.کنونی

حسن اسدی

Hasan Asadi

ی ســینما (کارگردانی) از انجمن سینمای
 دانش آموخته

He got his degree in cinema directing from
IYCS and cooperated with different centers and
studios.

 همکاری با شــرکت های انیمیشنی دولتی.جوانان ایران

.و خصوصی

Religious and Islamic Revolution values
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سنگهای سپید

White Graves

 فاطمه حسنی:کارگردان

Director: Fatemeh Hasani

 فاطمه حسنی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Fatemeh Hasani

، ابراهیم موحدی:پویانما

Animator: Ebrahim Movahedi,

،فاطمه حسنی

Fatemeh Hasani,

،زهرا سادات آیتاللهی

Zahra Sadat Ayatollahi,

سپهر مومنی

Sepehr Mo’meni

 فاطمه حسنی:تدوینگر

Editor: Fatemeh Hasani

 امیرحسین جلیلی:صدا

Sound: AmirHossein Jalili

 امیرحسین جلیلی:موسیقی

Music: AmirHossein Jalili
Producer:
DEFC

Synopsis: A boy is playing in a shrine suddenly
notices the white graves without names and
pictures.

Fatemeh Hasani
B.A of animation. Animation director. Animator،
motion graphist، designer، illustration، painter
and graphist.

6:30/Iran/2018

:تهیهکننده

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 پســربچهای در حیاط امامزاده ای در حال بازی:چکیده

اســت که ناگهان متوجه قبرهای ســپید و بدون نام و
.عکس می شود

فاطمه حسنی
 فعــال. کارگــردان انیمیشــن،کارشــناس انیمیشــن

، طراحی،  موشــنگرافیک،در حوزه هــای انیمیشــن

. نقاشی و گرافیک، تصویرسازی

شهر هزار کبوتر

Thousand Doves City

، وریا نیکمنش:کارگردان

Director: Worya Nick Manesh

مریم هاشمنژاد

Maryam Hashem Nejad

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

فائزه کشاورزیان

Faezeh Keshavarzian

 وریا نیکمنش:پویانما

Animator: Worya Nik Manesh

 وریا نیکمنش:تدوینگر

Editor: Worya Nik Manesh

 مجید حبیبی:صدا

Sound: Majid Habibi

 امیرحسین اسکندری:موسیقی

Music: AmirHossein Eskandari

 علی ثابتنیا:تهیهکننده

Producer: Ali Sabet Nia
16:03/Iran/2018

Synopsis: Reyhaneh sees a dove in her dream
that invites her to the city of thousand doves.

 ریحانه در خواب کبوتــری را میبیند که او را به:چکیده

Worya Nick Manesh Born in 1980,Sanandaj.
M.A of animation from Art University. Official
ASIFA member. Has worked with several
animationcenters and winner of some directing
awards.
Maryam Hashem Nejad Born in 1981, Zanjan.
B.A of graphic design from Tehran University.
Official ASIFA member. Has worked with several
animation centers.

 کارشناس ارشد. ســنندج،1359 وریا نیک منش متولد
 دارای. عضو رســمی آسیفا.انیمیشــن از دانشگاه هنر

ســابقهی همکاری با مراکز پویانمائی مختلف و برنده ی

.چند جایزه ی کارگردانی

 کارشناس گرافیک. زنجان،1360 مریم هاشم نژاد متولد
 دارای سابقهی. عضو رسمی آســیفا.از دانشــگاه تهران

.همکاری با مراکز پویانمائی مختلف

مســـابقــــه ایــــــران

.شهر هزار کبوتر دعوت می کند

قرار

The Appointment

، مریم هاشمنژاد:کارگردان

Director: Worya Nik Manesh,

وریا نیکمنش

Maryam Hashem Nejad

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

مریم هاشمنژاد

Maryam Hashem Nejad

 وریا نیکمنش:پویانما

Animator: Worya Nik Manesh

 وریا نیکمنش:تدوینگر

Editor: Worya Nik Manesh

 مجید حبیبی:صدا

Sound: Majid Habibi

 فردین خلعتبری:موسیقی

Music: Fardin Khal’atbari

 علی ثابتنیا:تهیهکننده

Producer: Ali Sabet Nia
3:02/Iran/2016

Synopsis:It’s raining. Sparrows made from
water are sitting on the roof of a village house.
A child is falling asleep and...

 بارش باران و گنجشــکهایی از جنس آب روی:چکیده

Worya Nick Manesh Born in 1980,Sanandaj.
M.A of animation from Art University. Official
ASIFA member. Has worked with several
animationcenters and winner of some directing
awards.
Maryam Hashem Nejad Born in 1981, Zanjan.
B.A of graphic design from Tehran University.
Official ASIFA member. Has worked with several
animation centers.

 کارشناس ارشد. ســنندج،1359 وریا نیک منش متولد

... کودکی به خواب میرود و.سقف خانه ای روستایی

 دارای. عضو رســمی آسیفا.انیمیشــن از دانشگاه هنر

ســابقهی همکاری با مراکز پویانمائی مختلف و برنده ی

.چند جایزه ی کارگردانی

 کارشناس گرافیک. زنجان،1360 مریم هاشم نژاد متولد
 دارای سابقهی. عضو رسمی آســیفا.از دانشــگاه تهران

.همکاری با مراکز پویانمائی مختلف
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کیست مرایاری دهد؟

Who is Helper Me?

 اصغر صفار:کارگردان

Director: Asghar Saffar

 عماد حیدر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Emad Heydar

، محمد مهدی احمدی:پویانما

Animator: MohammadMehdi

صادق حسنوند

Ahmadi, Sadegh Hasanvand

 اصغر صفار:تدوینگر

Editor: Asghar Saffar

 فرهاد صفار:صدا

Sound: Farhad Saffar

 فرهاد صفار:موسیقی

Music: Farhad Saffar

:تهیهکننده

دینـــــی و ارزش هــــای انقـــــالب اســـــالمـــی

Producer:

Religious and Islamic Revolution values
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) طه تیوی (شركة سنبلة،اصغر صفار

Asghar Saffar, Taha TV
3:32/Iran/2018

Synopsis: Story of Imam Hossein’s cry for
help. And Imam Sajjad’s part in Karbala.

Asghar Saffar
B.A of painting from Tehran University. M.A of
animation from Art University. Producer, director
and animation designer, manager of Hooran
studio CO.

 روایت یاری خواهی حضرت امام حسین و نقش:چکیده

.امام سجاد در واقعه ی کربال

اصغر صفار
کارشــناس نقاشی از دانشــگاه تهران و کارشناس ارشد
 تهیهکننده وکارگردان و طراح.انیمیشــن از دانشگاه هنر
. مؤسس و مدیر شرکت هوران استودیو.انیمیشن

داوران
بخش دانشجویی
Student
Competition Jury

سید نجمالدین امیرشاهکرمی

Seyyed Najmeddin Amir Shah Karami
Born in 1960, Isfahan, he got his Ph.D. in animation from University of West London and started teaching animation and graphics at
universities from 1996 on now. Besides publishing and judging articles in national and international magazines and congresses, he
has run many research projects in animations and participated in producing the first Iranian feature animation. He is the manager of
the Journal of Animation, Cinema and Digital Art Studies and has worked as a graphic designer for many institutes, organizations
and congresses.

مســـابقــــه ایــــــران

 به تدریس پویانمائی و گرافیک در1375 ال انگلستان است و از سال-دبلیو- وی دارای مدرک دکترای پویانمائی از دانشگاه یو. اصفهان،1339 متولد
 داوری تخصصی مقالههای، از دیگر فعالیتهای وی میتوان به ارائه ی مقال ه در نشریهها و کنگرههای داخلی و خارجی.دانشــگاه ها پرداخته است
 همکاری در تهیه اولین فیلم بلند پویانمائی ایرانی و، اجرای طر حهای تحقیقاتی در حوز ه پویانمائی،پویانمائی و گرافیک در نشریات علمی پژوهشی
. سینما و هنرهای دیجیتال نیز میباشد، وی مدیر مسئول نشری ه انگلیسی پویانمائی.طراحی گرافیکی برای مؤسسات مختلف اشاره نمود
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جمال رحمتی
 و کارشناس ارشد انیمیشن از دانشگاه هنر (دانشکده,) در زنجان است؛ کارشناس گرافیک از دانشگاه تهران (دانشکده هنرهای زیبا1351 وی متولد
 کارگردانی چند، او عالوه بر داوری در جشنواره های متعدد. رحمتی کاریکاتوریستی شناخته شده و برنده ی جوایز بسیار بین المللی است.)سینما تئاتر
.فیلم کوتاه داستانی را نیز تجربه کرده است

Jamal Rahmati
Born in 1972, Zanjanm he has got a BA degree in graphic design from Tehran University (fine arts faculty), and a MA in animation
from Art University (cinema and theatre faculty). He is a known Caricaturist and winner of many international prizes. In addition
to being jury member in various festivals, he has directed several narrative short films.

داوران بخــــش دانشجـــــویــی

هدی اثناعشری

Student Competition Jury

97

 کارشناس رشته ی نمایش عروسکی از دانشگاه هنر (دانشکده ی سینما تئاتر) و کارشناس ارشد رشته ی کارگردانی انیمیشن, در تهران1356 وی متولد
 امکان حضوردر تیم تولید انیمیشن های دنی بوی و، او به خاطر سوابق و تجربیاتش در حوزه ی انیمیشن عروسکی.از دانشگاه تربیت مدرس است
. وی هم اکنون مدرس دانشگاه هنر است.ماشین پرنده (تولید شده در کشور لهستان) را نیز داشته است

Hoda Esnaashari
Born in 1978, Tehran, she is graduated with a BA in puppet drama from Art University (cinema and theatre faculty), and MA in
animation directing from Tarbiat Modares University. Her reputation and experience in puppet animation has brought her the
chance of cooperation in making animations such as Danny Boy and Flying Car, produced in Poland. She currently is a teacher
at Art University.

مســـابـقــــه ایـــــــران

دانشجـــــویـی
NATIONAL COMPETITION

S t u d e n t

Routinize

Routinize

 امیر کاظمی:کارگردان

Director: Amir Kazemi

 امیر کاظمی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Amir Kazemi

، امیر کاظمی:پویانما

Animator: Amir Kazemi,

هانیه علی همتی

Hanieh Ali Hemmati

 امیر کاظمی:تدوینگر

Editor: Amir Kazemi

 هومن طالکیان:صدا

Sound: Houman Talakian

 هومن طالکیان:موسیقی

Music: Houman Talakian

 امیر کاظمی:تهیهکننده

Producer: Amir Kazemi

1:37/ Iran/ 2017

امیر کاظمی

Amir Kazemi

 کارشناس،کارشــناس طراحی صنعتی از دانشگاه تهران

B.A of Industrial design from Tehran University.
M.A of Animation from Tarbiat Modarres University.
Has a background in cooperation with Iranian
and International Ad Agencies and animation
companies.

 دارای سابقهی.ارشد انیمیشن از دانشگاه تربیت مدرس
همکاری بــا آژانسهای تبلیغاتی خارجــی و داخلی و

.شرکت های ساخت انیمیشن

مســـابقــــه ایــــــران

. موسیقی و انیمه:چکیده

Synopsis:Music- Anime.

باربر

Porter

 داریوش اسکویی:کارگردان

Director: Dariush Oskou’e

 داریوش اسکویی:فیلمنامهنویس

Scriptwrite: Dariush Oskou’e

 داریوش اسکویی:پویانما

Animator: Dariush Oskou’e

 داریوش اسکویی:تدوینگر

Editor: Dariush Oskou’e

 رضا گدازگر:صدا

Sound: Reza Godazgar

 علی محمدشاهی:موسیقی

Music: Ali Mohammad Shahi

 داریوش اسکویی:تهیهکننده

Producer: Dariush Oskou’e

5:00/Iran/2017

Synopsis: An anarchy of existence.

Dariush Oskou’e
B.A of cinema (directing) from Art University
of Tehran. Short animation director، Winner of
national awards.

. اغتشاش زیستن:چکیده

داریوش اسکویی
 کارگردان.کارشناس ســینما (کارگردانی) از دانشگاه هنر

.انیمیشن کوتاه و برنده جوایزی از جشنواره های داخلی
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بالزی

Ballsy

:کارگردان

Director:

سید محسن پورمحسنی شکیب

Seyyed Mohsen PourMohseni Shakib

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

سید محسن پورمحسنی شکیب

Seyyed Mohsen PourMohseni Shakib

 فراز خیرالهپور:پویانما

Animator:

 فراز خیرالهپور:تدوینگر

Faraz Kheyrollah Pour

 آرمین بهاری:صدا

Editor: Faraz Kheyrollah Pour

 آرمین بهاری:آهنگساز

Music: Armin Bahadori

:تهیهکننده

Producer:
Seyyed Mohsen Pour Mohseni Shakib
5:45/Iran/2018

، به هوای غذای بیشتر، دو جوجه اسیر در قفس:چکیده

Synopsis:Two chickens are captured in a cage
and rise up against their owner for more food،
they defeat him، but …

علیه دســت صاحبشــان قیام می کنند و او را شکست
... اما،می دهند

سید محسن پورمحسنی شکیب

Seyyed Mohsen PourMohseni Shakib
دانشجـــویی

سید محسن پورمحسنی شکیب

کارشناس تکنولوژی عمران و دانشجوی کارشناسی ارشد

B.A of civil engineering. M.A of psychology.
Director of four short animations. Attendance
in many national and international festivals.

 با، ســازنده ی چند انیمیشن کوتاه.روانشناسی عمومی
.حضور در جشنواره های گوناگون ملی و بین المللی

S tudent
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بیشتر

More

 مرضیه راسخ:کارگردان

Director: Marzieh Rasekh

 مرضیه راسخ:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Marzieh Rasekh

 مرضیه راسخ:پویانما

Animator: Marzieh Rasekh

 مرضیه راسخ:تدوینگر

Editor: Marzieh Rasekh

 علیرضا شهرامفر:صدا

Sound: AliReza Shahram Far

 پیمان وحیدخواه:موسیقی

Music: Peyman Vahid Khah

:تهیهکننده

Producer:

 دانشگاه هنر تهران،مرضیه راسخ

Marzieh Rasekh, Art University

6:12/Iran/2017

Synopsis: A fisherman faces an angel. The
angel gives him a chance to make a wish.

Marzieh Rasekh
B.A of visual connection, and M.A of animation
from Art University.

 مرد ماهیگیری با فرشــته ای روبهرو می شود و:چکیده

...فرشته به او فرصت انتخاب یک آرزو را میدهد

مرضیه راسخ
کارشــناس ارتباط تصویری و کارشناس ارشد کارگردانی

.انیمشن از دانشگاه هنر تهران

پاپیتال

Papital

4:38/Iran/2018

:کارگردان
نرگس ذاکری زفرقندی
:فیلمنامهنویس
نرگس ذاکری زفرقندی
، فرزانه حقیقت:پویانما
ملیحه غالمزاده
:تدوینگر
نرگس ذاکری زفرقندی
 بهروز شهامت:صدا
 بهروز شهامت:موسیقی
:تهیهکننده
نرگس ذاکری زفرقندی
 مترســکی ســال ها در مزرعه بــه خوبی ایفای:چکیده

Synopsis: A scarecrow has done a very good
job in scaring the birds in many years. One day
suddenly a bird takes refuge in his in his pocket
from his fear of the gun.

 امــا روزی ناگهان،وظیفه کرده و پرندگان را ترســانده
.پرنده ای از ترس تفنگ به درون جیب او پناه می برد

نرگس ذاکری زفرقندی

Narges Zakeri Zafarghandi

.کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن،کارشناس گرافیک

B.A of graphic design، M.A of animation. Animation teacher، Graphic and motion graphic
project executer.

مــدرس انیمیشــن و مجــری پروژههــای گرافیک و
.موشنگرافیک

مســـابقــــه ایــــــران

Director:
Narges Zakeri Zafarghandi
Scriptwriter:
Narges Zakeri Zafarghandi
Animator: Farzaneh Haghight,
Maliheh Gholamzadeh
Editor:
Narges Zakeri Zafarghandi
Sound: Behrooz shahamat
Music: Behrooz shahamat
Producer:
Narges Zakeri Zafarghandi

Parivash

پریوش
:کارگردان

Director:

آمنه منشیزاده

Ameneh Monshi Zadeh

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

آمنه منشیزاده

Ameneh Monshi Zadeh

:پویانما

Animator:

آمنه منشیزاده

Ameneh Monshi Zadeh

 آمنه منشیزاده:تدوینگر

Editor: Ameneh Monshi Zadeh

 آرمین رهبر:صدا

Sound: Armin Rahbar

 آرمین رهبر:آهنگساز

Music: Armin Rahbar

 آمنه منشیزاده:تهیهکننده

Producer: Ameneh Monshi Zadeh
3:41/Iran/2018

Synopsis: A grandma tells the stories of her
past.

Ameneh Monshi Zadeh
Associte degree of animation from UAST.
Student of animation directing in Soore University.
Character designer and animator.

. مادربزرگ خاطرات گذشتهی خود را بازگو می کند:چکیده

آمنه منشیزاده
 دانشجوی،کاردان انیمیشــن از دانشگاه علمی کاربردی
 طراح.دانشــگاه سوره در رشــتهی کارگردانی انیمیشن

.کاراکتر و انیماتور
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پلکان

Stair

 سیامک واحد:کارگردان

Director: Siyamak Vahed

 سیامک واحد:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Siyamak Vahed

 سیامک واحد:پویانما

Animator: Siyamak Vahed

 سیامک واحد:تدوینگر

Editor: Siyamak Vahed

 آرمین بهاری:صدا

Sound: Armin bahadori

 امیرحسین نجفی:موسیقی

Music: AmirHossein Najafi

، سیامک واحد:تهیه کننده

Producer:
Siyamak Vahed, DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

8:05/Iran/2018

 سر از یک پلکان، به دنبال سوســو زدن شمعی:چکیده

Synopsis:The candle is flickering، and we going
on to a staircase.

.در می آوریم

سیامک واحد

دانشجـــویی

Siyamak Vahed

.کارشناس ارشد انیمیشن از دانشگاه هنر

M.A of animation from Art University.

S tudent
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On the Cover

جلد مجله
 یگانه مقدم:کارگردان

Director: Yeganeh Moghaddam

 یگانه مقدم:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Yeganeh Moghaddam

 یگانه مقدم:پویانما

Animator: Yeganeh Moghaddam

 یگانه مقدم:تدوینگر

Editor: Yeganeh Moghaddam

 یگانه مقدم:صدا

Sound: Yeganeh Moghaddam

 یان ایسبل، جرج ون دایک:موسیقی

Music: George Van Dyk, Jon Isbell

 یگانه مقدم:تهیهکننده

Producer: Yeganeh Moghaddam

4:25/Iran/2018

Synopsis: Entrance of a wildlife photographer
to a remote forest in Africa and the animals who
pose in front of his camera.

Yeganeh Moghaddam
M.A of animation (directing) from Art University.

 داستان ورود یک عکاس حیاتوحش به جنگلی:چکیده

دورافتــاده در آفریقا و حیواناتی که با اشــتیاق جلوی
.دوربین او خودنمایی میکنند

یگانه مقدم
کارشــناس انیمیشــن (کارگردانی) از دانشکدهی سینما
ِ

. دانشگاه هنر،تئاتر

Trip

سفر
 رعنا حجازی:کارگردان

Director: Ra’na Hejazi

 رعنا حجازی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Ra’na Hejazi

 رعنا حجازی:پویانما

Animator: Ra’na Hejazi

 مهران اصغری:تدوینگر

Editor: Mehran Asghari

 مهران اصغری:صدا

Sound: Mehran Asghari

 آرشیوی:آهنگساز

Music: Archive

 رعنا حجازی:تهیهکننده

Producer: Ra’na Hejazi

6:06/Iran/2018

 مردی که بیرون خانه و از ســوی دیگران مورد:چکیده

Synopsis: A man who is not accepted by his
family and the others, lives alone with some
framed pictures. Even the children in the parks
hurt him.

، حتی کودکان پارک هم او را آزار می دهند.زندگی می کند
...اما

رعنا حجازی

Ra’na Hejazi

،کارشناس ارشد انیمیشن (کارگردانی) از دانشگاه سوره

M.A of animation from Soore University. Animator
for some short films. Book and magazine
illustrator for children and young adults.

 و تصویر گر کتاب و، انیماتــور چند فیلم کوتــاه.تهران
.مجالت کودک و نوجوان

مســـابقــــه ایــــــران

، به تنهایی و با چند عکس قاب شــده،پذیرش نیســت

Tangle

کالف
 ملیحه غالمزاده:کارگردان

Director: Malihe Gholam Zadeh

 ملیحه غالمزاده:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Malihe Gholam Zadeh

 ملیحه غالمزاده:پویانما

Animator: Malihe Gholam Zadeh

 ناصر فکور:تدوینگر

Editor: Naser Fakour
Sound: Ali Ghasemi

 علی قاسمی:صدا

Music: Houman Rad

 هومن راد:موسیقی
:تهیهکننده

Producer:

سیدجواد حسینینژاد

Seyyed Javad Hosseini Nejad

7:36/Iran/2018

Synopsis: A woman must migrate because of
the war، she touches the relics in her house. An
string from each object gets attached to her and
goes with her all the way

Malihe Gholam Zadeh
B.A of graphic، M.A of animation from Soore
University. Director of some award winning
short animations. Working in magazine’s de
sign section.

 زنی که به خاطر جنگ ناچار به مهاجرت اســت:چکیده

 نخی به، از هر شئ.یادگارهای خانه اش را لمس می کند

...او وصل و در تمام مسیرش کشیده می شود

ملیحه غالم زاده
کارشناس گرافیک و کارشناس ارشد انیمیشن از دانشگاه

 همکار. سازنده ی چند انیمیشن کوتاه تقدیر شده.سوره

.بخش طراحی مجالت

National Competition

104

کولهپشتی

Backpack

:کارگردان

Director:

افسانه عزیز محمدی

Afsaneh Aziz Mohammadi

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

افسانه عزیز محمدی

Afsaneh Aziz Mohammadi

:پویانما

Animator:

افسانه عزیز محمدی

Afsaneh Aziz Mohammadi

:تدوینگر

Editor:

افسانه عزیز محمدی

Afsaneh Aziz Mohammadi

 انتخابی:موسیقی

Music: Selected

:تهیهکننده

Producer:
Afsaneh Aziz Mohammadi

6:00/Iran/2018

. زنی در حال فرار از دست یک کیفقاپ است:چکیده

Synopsis: A woman wants to escape from a
thief.

افسانه عزیز محمدی

Afsaneh Aziz Mohammadi
دانشجـــویی

افسانه عزیز محمدی

 دانشــجوی،کارشــناس گرافیــک از دانشــگاه الزهرا

B.A of graphic design from Al-Zahra University.
M.A Student of animation at Soore University .

.کارشناسی ارشد انیمیشن در دانشگاه سوره
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گرسنگی

Starvation

 زهرا رستمپور:کارگردان

Director: Zahra Rostam Pour

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

زهرا رستمپور

Zahra Rostam Pour

:پویانما

Animator:

،زهرا رستمپور

Zahra Rostam Pour,

حامد پورکرمان

Hamed Pour Kerman

 زهرا رستمپور:تدوینگر

Editor: Zahra Rostam Pour

 پیمان واحدی:صدا

Sound: Peyman Vahedi

 فرهاد صفار:موسیقی

Music: Farhad Saffar
Producer: Zahra Rostam Pour
7:12/Iran/2018

Synopsis: A new aspect to the character of
mean wolf, without any judgements, in various
tales.

Zahra Rostam Pour
B.A of animation from IRIB University of
broadcasting. M.A of animation from Art
University. Animation and motion graphic
director. This film is her master’s thesis.

 زهرا رستمپور:تهیهکننده

 نگاهی متفاوت و بــه دور از قضاوت به نقش:چکیــده

.گرگ بدجنس در داستانهای مختلف

زهرا رستمپور
 کارشناس،کارشناس انیمیشــن از دانشگاه صدا و سیما
 کارگردان انیمیشن و.ارشــد انیمیشن از دانشــگاه هنر
 پایان نامهی کارشناسی ارشد، این فیلم.موشنگرافیست

.اوست

متفکر

Thinker

، مهدیه رئیسی:کارگردان

Director: Mahdie Ra’eesi,

مهران زعیم

Mehran Za’eem

 مهدیه رئیسی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Mahdie Ra’eesi

 مهران زعیم:پویانما

Animator: Mehran Za’eem

 مهران زعیم:تدوینگر

Editor: Mehran Za’eem

 بابک نصیر یخواه:صدا

Sound: Babak Nasiri Khah

:موسیقی

Music: Babak Nasiri Khah,

 بهزاد حسنزاده،بابک نصیر یخوا

Behzad Hasan Zadeh

 مهدیه رئیسی:تهیهکننده

Producer: Mahdie Ra’eesi
4:00/Iran/2018

 مجســمه ی متفکر هر شب از باغ موزه خارج:چکیده

Synopsis:The statue of a thinker goes out of
the museum’s garden every night and returns
in the morning before visitors’ arrival. But one
day …

...  اما یک روز،برمی گردد

،مهدیه رئیسی کارشناس مجسمه سازی از دانشگاه هنر

Mahdie Ra’eesi B.A of sculpture from Art

 شرکت در.کارشناس ارشد انیمیشــن از دانشگاه سوره

University، M.A of animation from Soore
University. Participant in various sculpture
exhibitions and won some prizes.
Mehran Za’eem Worked at some TV. programs،
short animations and commercial teasers.

.نمایشگاه های مختلف مجسمه سازی و کسب جوایز

،مهران زعیم دارای سابقه فعالیت در چند کار تلویزیونی

.انیمیشن کوتاه و تیزر تبلیغاتی

مســـابقــــه ایــــــران

،می شــود و هر صبح قبــل از رســیدن بازدیدکنندگان

Hidden Half

نیمهی پنهان
 مرضیه میثمی آزاد:کارگردان

Director: Marzieh Meysami Azad

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

مرضیه میثمی آزاد

Marzieh Meysami Azad

:پویانما

Animator:

مرضیه میثمی آزاد

Marzieh Meysami Azad

 مرضیه میثمی آزاد:تدوینگر

Editor: Marzieh Meysami Azad

 خشایار خاتمی:صدا

Sound: Khashayar Khatami

 خشایار خاتمی:موسیقی

Music: Khashayar Khatami

 مرضیه میثمی آزاد:تهیهکننده

Producer: Marzieh Meysami Azad
7:45/Iran/2018

Synopsis: A teenage girl has abandoned a
part of her. That part is trying to get her attention by any mean.

Marzieh Meysami Azad
Animator, set designer and character designer
in several animations.

 دختر نوجوانی بخشــی از وجود خود را طرد:چکیــده

کرده است و آن نیمه تالش می کند تا از راه های مختلف

.توجه او را به خود جلب کند

مرضیه میثمی آزاد
 طــراح زمینه و کاراکتر انیمیشــن در چندین،انیماتور
.انیمیشن مختلف
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یک نفر

One Person

 محبوبه کالیی:کارگردان

Director: Mahboube Kala’ei

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

محبوبه کالیی

Mahboube Kala’ei

 محبوبه کالیی:پویانما

Animator: Mahboube Kala’ei

 محبوبه کالیی:تدوینگر

Editor: Mahboube Kala’ei

 بهروز پرهیزگار:صدا

Sound: Behrooz Parhizgar

 امیر پورخلجی:موسیقی

Music: Amir Pour Khalaji

:تهیه کننده

Producer:
DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
3:40/Iran/2018

 جهانی پر از، یک کاسهی چینی با موتیف گل سرخ:چکیده

Synopsis: A china bowl with red flower motifs،
is a world full of meaning with the story of love
and loneliness.

.معناست با روایت عشق و تنهایی

محبوبه کالیی

دانشجـــویی

Mahboube Kala’ei

،کارشــناس طراحی صنعتی از دانشکدهی هنرهای زیبا

B.A of industrial design from Fine Art Faculty,

.دانشگاه تهران

Tehran University.
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!یک نفس عمیق بکش

Take a Deep Breath!

 زهرا صفدری شادلو:کارگردان

Director: Zahra Safdari Shadlou

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

زهرا صفدری شادلو

Zahra Safdari Shadlou

:پویانما

Animator:

زهرا صفدری شادلو

Zahra Safdari Shadlou

 زهرا صفدری شادلو:تدوینگر

Editor: Zahra Safdari Shadlou

 بابک نصیر یخواه:صدا

Sound: Babak Nasiri Khah

 بابک نصیر یخواه:موسیقی

Music: Babak Nasiri Khah

:تهیهکننده

Producer:
Zahra Safdari Shadlou
4:26/Iran/2018

Synopsis: A woman eats breakfast and by
hearing a child’s death she recalls her bitter
memories of rape and gets anxious for getting
out of her house but…

Zahra Safdari Shadlou
Born in 1991، M.A degree in animation (directing)
from Tarbiat Modares University. Interested in
working on human and environmental issues.

زهرا صفدری شادلو

 هنگام خوردن صبحانه و با شــنیدن، زنی تنها:چکیده

 خاطراتی تلخ از هتک حرمت و،خبر مرگ یک کــودک

تجاوز به حریم خودش را به یاد میآورد و برای خروج از
... اما،منزل مضطرب میشود

زهرا صفدری شادلو
) کارشناس ارشد هنر (کارگردانی انیمیشن.1371 متولد

 عالقمند به ساخت انیمیشن.از دانشگاه تربیت مدرس
.با سوژه های انسانی و محیط زیستی

داوران
مسابقه بین المـلل
International
Jury

مایکل دودوک دو ویت

Michael Dudok de Wit
Born in 1953, he is a Dutch Animator, Director and Illustrator based on London who Studied in Geneva and Surrey University.
In 2000 his short film Father and Daughter won the Oscar, and his recent feature film The Red Turtle was nominee in 2016 for
Oscar.
He won some prestigious awards like Cesar, BAFTA, Annecy, and Ottawa.
The Monk and the Fish, The Aroma of the Tea, Tom Sweep are among his other works.

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

 او برای فیلم پدر و. کارگردان و تصویرساز هلندی ساکن لندن است که در ژنو و دانشگاه ساری بریتانیا تحصیل کرده،؛ انیماتور۱۹۵۳ وی متولد سال
 او جوایز. شده است۲۰۱۶  را از آن خود کرد و همچنین برای فیلم بلند انیمیشن الک پشت قرمز نامزد اسکار سال۲۰۰۰دختر اســکار فیلم کوتاه ســال
. عطر چای و تام جاروکش از دیگر آثار کوتاه اوست، راهب و ماهی. را هم در کارنامه دارد...  اتاوا و، انسی، بفتا،متعدد دیگری از جشنواره های سزار
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فرنس میکوالش
. او موسس و مدیر استودیو انیمیشن کچکمت فیلم و مدیر جشنواره انیمیشن کچکمت است. و از چهرههای مهم انیمیشن مجارستان است۱۹۴۰ متولد
. با شروع کار در استودیو فیلم پانونیا به دنیای انیمیشن وارد شده است۱۹۷۰ م کوتاه را دارد و در سال
 میکوالش سابقهی نوشتن فیلم نامه و کارگردانی فیل
 است و همچنین به عنوان داور...  عنکبوت آبی و، عنکبوت جستجوگر،او تهیه کنندهی مجموعههای تلویزیونی متعددی از جمله داستانهای عامیانه
. آنکارا و سئول حضور داشته است، پکن،در جشنوارههای چیاواری

Ferenc Mikulás
Born in 1940, he is one of the main figure in the Hungarian animation film culture. He is the founder and director of the animation
film studio Kecskemétfilm and the director of Kecskemét Animation Film Festival (KAFF).
He wrote screenplays and directed short films. From 1970, he began to work on animation films in Pannonia Film Studio.
He is the producer of several animation films and series such as the Hungarian Folk Tales, Water Spider, Wonder Spider, etc. He
has been the member of the jury of several international animation film festivals, including Chiavari, Seoul, Ankara, and Beijing.

ولکر پتزولد

داوران مسـابقـه بیـن المـــلل

 طراح جشنواره ها، ناشر، او نویسنده ی مستقل. فلسفه و زیبایی شناسی تحصیل کرده است، اقتصاد، به دنیا آمده و در رشته های شیمی1951 وی در سال
.و یکی از موسســین جشنواره ی فیلم کتبوس اســت و با پروژه های مختلفی از جمله جشنواره ی فیلم کودکان و نوجوانان شلینگل همکاری می کند

Volker Petzold
Born in 1951, he Studied chemistry, economics and philosophy/aesthetics. He is a freelance writer, publisher and festival
organizer and one of the founders of the Cottbus film festival. Works in several projects, among them children’s and youth
film festival “Schlingel”.
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سیلوی برینگاز
 برینگاز طی دهه های. ابتدا در فرانسه و در زمینه ی هنرهای تجســمی تحصیل نمود و سپس در انگلستان انیمیشن خواند. اســت1956 وی متولد
 و شورای فرهنگی بریتانیا تامین4  فیلم,4  فیلم های انیمشین مستقلی را کارگردانی و تولید کرد که بودجه شان توسط شبکه ی، میالدی2000  و1990
 او اینک در حیطه ی آموزش انیمیشــن در رویال کالج هنر و نیز دانشگاه وست مینستر مشــغول به کار است و به شکلی مبسوط درمورد.می شــد
.انیمیشن مستند و شاخه های وابسته سخنرانی و تدریس دارد

Sylvie Bringas
She is born in 1965. Educated as a visual artist in France, then studied animation in England. In 1990s and 2000s, she developed,
directed and produced independent animation films, funded by Channel 4, FILM 4, British Council and the Arts Council of England.
She is currently working in animation education at the Royal College of Art and the University of Westminster in London, and
lectures widely on documentary animation and related practices.

Mahin Javaherian
She graduated in graphic design from Fine Arts Faculty, Tehran University, and also directing animation from Art University. She
is an animation director and producer, a teacher and an author in this field, like as compilation of “Iranian Animation History”.
Besides being a jury member in many animation festivals, she has achieved many awards in various festivals and has been
ASIFA founding board member.
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. و دانش آموخته ی کارگردانی انیمیشن از دانشگاه هنر است،وی دانش آموخته ی رشــته ی گرافیک از دانشــکده  ی هنرهای زیبای دانشــگاه تهران
 او. از جمله کتاب تاریخچه ی انیمیشن ایران، و نیز مؤلف آثاری در این زمینه است, مدرس،جواهریان کارگردان و تهیه کننده ی فیلم های انیمیشــن
 جوایز بسیاری را در جشــنواره های مختلف کسب نموده و عضو هیئت موسس انجمن آسیفا،عالوه بر داوری در جشــنواره های متعدد پویانمایی
.نیز بوده است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

مهین جواهریان

مســـابقـــه بیــن المـــلل

داوران سیـفــــژ
INTERNATIONAL COMPETITION

CEFEJ Jury

) کارشناس تولید سیما (گرایش انیمیشن، و دانش آموخته ی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسالمی تهران، تهران1354 وی متولد
 شکوری راد عالوه بر عضویت در شورای. و کارشناس ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده ی هنر دانشگاه تربیت مدرس است،از دانشکده ی صدا و سیما
 نویسنده وکارگردان فیلم ها و مجموعه های انیمیشن نیز، و همکاری با شبکه ی آموزش سیما در مقام گرافیست،هنری شــبکه های نســیم و نمایش
. و جوایز متعددی را از جشنواره های مختلف دریافت کرده است،فعال است

Azade Shakouri Raad
Born in 1976, Tehran ,she has got a B.A in English Translation from Azad university of Tehran, a B.A in TV Production (Animation)
from IRIB broadcasting University, and a M.A in dramatic literature from Tarbiat Modares University. She is a member of art council in Nasim and Namayesh IRIB Channels, a graphist artist in education channel, as well as a writer and director of animated
films and series. She has won many prizes in different festivals.

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

آزاده شکوری راد
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ولکر پتزولد
 طراح، ناشر، او نویسنده ی مستقل. فلسفه و زیبایی شناسی تحصیل کرده اســت، اقتصاد، به دنیا آمده و در رشــته های شــیمی1951 وی در ســال
جشنواره ها و یکی از موسسین جشنواره ی فیلم کتبوس است و با پروژه های مختلفی از جمله جشنواره ی فیلم کودکان و نوجوانان شلینگل همکاری
.می کند

Volker Petzold
Born in 1951, he Studied chemistry, economics and philosophy/aesthetics. He is a freelance writer, publisher and festival
organizer And one of the founders of the Cottbus film festival. Works in several projects, among them children’s and youth
film festival “Schlingel”.

مســـابقـــه بیــن المـــلل

پویانمـایی کوتاه

INTERNATIONAL COMPETITION

Short Animation

)OO(

(OO)

 سی رو اوه:کارگردان

Director: Seo-ro OH

 سی رو اوه:تهیهکننده

Producer: Seo-ro OH

 سی رو اوه:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Seo-ro OH

 سی رو اوه:پویانما

Animator: Seo-ro OH

 سی رو اوه:تدوینگر

Editor: Seo-ro OH

 هایی جونگ:موسیقی

Music: Hye-ji JUNG

 سی رو اوه:صدا

Sound: Seo-ro OH

. اتفاقات داخل بینی انسان:چکیده

Synopsis: The events that occur in somebody’s
nostrils.

سی رو اوه

Seo-ro OH

 فیلم ساز انیمیشن و تصویرگر. کرهی جنوبی،۱۹۹۰ متولد

Born in 1990, South Korea, is a animation
filmmaker and illustrator.

.است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

6:10/KOREA/2017

یک متر در ساعت

1 METRE/HEURE

 نیکوال دو وو:کارگردان

Director: Nicolas Deveaux

:تهیهکننده

Producer:

، سیلوین گرین،لیونل فاژس

Lionel Fages, Sylvain Grain,

شرکت کیوب کریتیو پروداکشن

Cube Creative Productions

 پییر البورژیس:موسیقی

Music: Pierre Le Bourgeois

8:37/ France/ 2018

Synopsis: Caught up in our human lives, we
miss out on the amazing, on an airplane wing, a
company of snails performs a wonderfully
slippery choreography.

Nicolas Deveaux
He got his degree at l’Ecole supérieure
d’infographie. He made many awarded short
animations and is a graphic designer and
painter, too.

 بسیاری از لذتهای، اســیر روزمرگی انسانی، ما:چکیده

زندگی را از دســت می دهیم؛ مثل اجرای بینظیر رقص
.لغزندهی دستهای حلزون روی بال یک هواپیما

نیکوال دو وو
 او.دانش آموخته ی اکول ســوپریو اینفوگرافی اســت
انیمیشــن های کوتاه تحسینشدهی زیادی ساخته و در
.حوزه ی نقاشی و گرافیک نیز فعال است
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6:01

6:01

 سرگی ریابوف:کارگردان

Director: Sergei Ryabov

، سرگی ریابوف:تهیهکننده

Producer: Sergei Ryabov,

استودیو سرگی ریابوف

Sergei Ryabov Studio

 سرگی ریابوف:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Sergei Ryabov

 سرگی ریابوف:پویانما

Animator: Sergei Ryabov

 سرگی ریابوف:تدوینگر

Editor: Sergei Ryabov

 دیمیتری شوستاکوویچ:موسیقی

Music: Dmitri Shostakovich

 سرگی ریابوف:صدا

Sound: Sergei Ryabov

2:53/ Russia/ 2018

. چکرز بازی میکنند، گربه، دختر و یار جانیاش:چکیده

Synopsis: Inseparable Girl and Cat are playing
checkers,The cat loses over and over…

... گربه هر دفعه میبازد

سرگی ریابوف

پویـانمـایی کوتـاه

Sergei Ryabov

 دانش آموخته ی کالج. روســیه، شــلکوفو،1977 متولد

Born in 1977, Schelkovo, Russia. he has finished

هنر مســکو در رشــتهی جواهرســازی و نیز انستیتوی

the Moscow Art-College and received the first

 او در بسیاری از.فیلمبرداری ایالتی گراســیموف اســت

profession artist-jeweler, and studied in the
Gerasimov

All-Russian

State

Institute

.استودیوهای مسکو به پویانمائی مشغول بوده است

of

Cinematography, and worked as an animator in
different studios.
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اتوبوس

A Bus

 ونیو لی:کارگردان

Director: Wenyu Li

 ونیو لی:تهیهکننده

Producer: Wenyu li

 ونیو لی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Wenyu li

 ونیو لی:پویانما

Animator: Wenyu li

 ونیو لی:تدوینگر

Editor: Wenyu li

 مکس:موسیقی

Music: Max

 کولت:صدا

Sound: Colette

6:35/ China/ 2018

Synopsis: A bus moves from A to B

Li Wenyu
Born in 1982, China. Graduated from Bejing
University. Major in animation, an independent
animation filmmaker.

. اتوبوسی از نقطهی الف به نقطهی ب میرود:چکیده

ونیو لی
، کارشناس انیمیشن از دانشگاه پکن. چین،1982 متولد

.کاشناس ارشد انیمیشن و فیلم ساز مستقل است

آگورو

Director:
David Doutel, Vasco Sá
Producer: Rodrigo Areias,
Barbara Vougnon,
Fabienne Giezendanner,
BANDO À PARTE
Scriptwriter: David Doutel,
Pedro Bastos, Vasco Sá
Animator: Boris Brenot,
Remi Juillet, Miguel Lima
Editor: David Doutel, Vasco Sá
Music: David Doutel
Sound: Pedro Marinho

15:16/ Portuguese, French/ 2018

Synopsis: A harsh winter freezes the surface
of a river, close to a house where two cousins
live, immersed in the cold wind that rises that
day, the rudeness of their relationship grows,
reaching its limit.

:کارگردان
 واسکو سا،داوید دوتل
، رودریگو آریاس:تهیهکننده
، فابین گیزندانر،باربارا واگنون
شرکت بندو اِپارت
، داوید دوتل:فیلمنامهنویس
 واسکو سا، پدرو باستوس
، بوریس برنوت:پویانما
 میگوئل لیما،رمی هولیت
 واسکو سا، داوید دوتل:تدوینگر
 داوید دوتل:موسیقی
 پدرو مارینهو:صدا
 زمستانی سخت سطح رودخانهی کنار خانههای:چکیده

 مثل سوز باد که مرتب.دو پســر عمو را منجمد میکند

. بیرحمی رابطه آنها هم به اوج میرسد،بیشتر میشود

داوید دوتل

David Doutel

 کارگــردان و انیماتور و. پورتــو پرتغــال،1983 متولــد

Born in Porto, Portugal, 1983. He is a director,
animator and production director who graduated
in Sound and Image at the UCP School of Arts,
with extensive training in animation.

 درUCP  او دانش آموخته ی مدرسهی.تهیهکننده است
.رشتهی صدا و تصویر با تمرکز بر انیمیشن است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Agouro

فرودگاه

Airport

 میشال مولر:کارگردان

Director: Michaela Mueller

:تهیهکننده

Producer:

،)شرکت روئدی شیک (شیک پروداکشن

Ruedi Schick (Schick Production),

)آنکیکایوریک تیلیک ( کینوراما

AnkicaJuricTilic (Kinorama)

، میشایال مولر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Michaela Mueller,

الکساندار باتیستا ایلیک

Aleksandar Battista Ilic

 میشال مولر:پویانما

Animator: Michaela Mueller

 میشال مولر:تدوینگر

Editor: Michaela Mueller

 هروویه اشتفوتیک:موسیقی

Music: Hrvoje Stefotic

 فا ونتیالتو:صدا

Sound: Fa Ventilato
10:35/ Switzerland, Croatia/ 2017

Synopsis: In a modern day airport, the flow of
passengers is broken by irregularities.

Michaela Müller
Born in St. Gallen, Switzerland. She has MA in
Animation and New Media from the Academy
of Fine Arts, Zagreb, and holds a diploma as
drawing and crafts teacher from the Lucerne
University of Applied Sciences and Arts.

 رفت و آمد مســافران به، در یک فرودگاه مدرن:چکیده

.خاطر یک بینظمی ناگهانی مختل میشود

میشال مولر
 کارشــناس ارشد انیمیشن. سوئیس،متولد سنتگالن
و رســانههای جدید از آکادمی هنرهــای زیبای زاگرب

کرواســی و دارندهی مدرک طراحــی و معلمی هنرهای
.ی از دانشگاه علوم و هنر لوسرن است
 دست
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آلفابت

Alphabet

 کیانوش عابدی:کارگردان

Director: Kianoush Abedi

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

محمدرضا عابدی

MohammadReza Abedi
Animator: Farnoush Abedi
		

Editor: Kianoush Abedi
Music: Soroush Abedi

 فرنوش عابدی:پویانما

 کیانوش عابدی:تدوینگر

 سروش عابدی:موسیقی

، کیانوش عابدی:تهیهکننده

Producer:
Kianoush Abedi, DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

6:00/Iran/2017

ی اســت که مردم الفبای زیستن را از
  دیرزمان:چکیـــده

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: It’s been a long time since people
has forgotten about the alphabet of existence.

.یاد بردهاند

کیانوش عابدی

Kianoush Abedi

 عضو هیئت داوری جشنواره های.کارشــناس نقاشــی

B.A of painting, he is jury member of some
national and international festivals. Director
and producer of many animated series and
short animations, who had won several prizes.
Commercial teasers adviser.Animation teacher.

 کارگــردان و تهیه کنندهی.مختلف داخلی و بین المللی
چندیــن مجموعه و انیمیشــن کوتاه و کســب جوایز

. مدرس انیمیشن. مشاور تیزرهای تبلیغاتی.مختلف
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گرگم و گله میبرم؟

Am I a Wolf?

 امیر هوشنگ معین:کارگردان

Director: AmirHoushang Mo’een

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

امیرهوشنگ معین

AmirHoushang Mo’een

:پویانما

Animator:

امیرهوشنگ معین

AmirHoushang Mo’een

 امیرهوشنگ معین:تدوینگر

Editor: AmirHoushang Mo’een

 حسین قورچیان:صدا

Sound: Hossein Ghoorchian

 محمد جعفری:موسیقی

Music: Mohammad Ja’fari

:تهیهکننده

Producer:
KANOON
8:00/Iran/2018

Synopsis: Kids perform the story of the wolf
and little goats as a puppet show, as always the
wolf fails, but…

AmirHoushang Mo’een
He got a M.A of animation (directing) from Art
University. Teacher of animation and illustration.
Official member of ASIFAe-Iran. Director of
several short animations.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 بچه ها داســتان آشــنای گرگ و بزغالهها را در:چکیده

 مثل.نمایش عروســکی اجرا میکنند
مدرســه به شکل
ِ

... اما،همیشه گرگ از مادر شکست میخورد

امیرهوشنگ معین
کارشناس ارشد انیمیشــن (کارگردانی) از دانشگاه هنر
 عضو رسمی. مدرس انیمیشــن و تصویرســازی.تهران
. سازنده ی چند انیمیشن کوتاه. ایران-آسیفا

یک جزیره

An Island

 روری بایرنه:کارگردان

Director: Rory Byrne

، سی یاران دینِی:تهیهکننده

Producer: Ciaran Deeney,

اند مپس اند پالن

And Maps And Plans

 روری بایرنه:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Rory Byrne

، روری بایرنه:پویانما

Animator: Rory Byrne,

 آنیتا گوگان،آلن هالی

AlanHolly, Anita Gaughan

 روری بایرنه:تدوینگر

Editor: Rory Byrne

 شان بایرنه:موسیقی
 داوید َکمپ:صدا

Music: Sean Byrne
Sound: David Kamp

Synopsis: The physical and emotional journey
undertaken by a lone explorer as he attempts to
reach the summit of a remote island.

 سفر جســمی و روحی یک ماجراجوی تنها که:چکیده
.میکوشد به قلهی جزیرهای دورافتاده برسد

Rory Byrne

روری بایرنه

Born in Dublin, Ireland. A director and animator.

. او کارگردان و انیماتور است. ایرلند،متولد دوبلین

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

12:51/ Ireland/ 2017

برنارد

Bernard
Director:Anna Oparkowska
Producer:
Robert Jaszczurowski,
GS Animation Sp .zo.o,
Grupa Smacznego Sp.k
Scriptwriter: Anna Oparkowska,
ŁukaszKacprowicz
Animator: Matteo Ciompallini,
Jakub Szczęśniak,
Andrzej Kruczała,
Anna Oparkowska, Piotr Bartosik
Editor: Tomasz Halski
Music: MikołajTrzaska
Sound: RodosławOchnio, MiłoszBogić
Synopsis: Bernard faces the stereotype of
an animal predator. Feeling resigned, he tries
to express the truth about his isolation, and
suppress the call of nature in him.

Anna Oparkowska
She Graduated from Academy of Art in Gdansk,
and has been working in storyboarding, 2D
animation, visual development.

 آنا اوپاروفسکا:کارگردان
:تهیهکننده

،روبرت یاشچوروفسکی

گروه انیمیشن اسماچنگو

، آنا اوپاروفسکا:فیلمنامهنویس

ووکاش کاتسپروویچ

، ماتیو چومپالینی:پویانما

، آندره کروچاوا،یاکوب اشچنشیاک

 پیوتر بارتوشیک،آنا اوپارکوفسکا
 توماش هالسکی:تدوینگر

4:30/ Poland/ 2017

 میکودای تراسکا:موسیقی

 میووش بوگیچ، رادوسواف اوهنیو: صدا
 برنارد بــا تصویری نمادیــن از جانوری درنده:چکیده

 می کوشــد، غرق در حس جداافتادگی، او.روبهروســت
َ حقیقــت تنهاییاش را
آشــکار و نــدای طبیعت را در

.درونش خاموش کند

آنا اوپارکوفسکا
 او در.دانش آموخته ی آکادمی هنری گدانســک است

 انیمیشــن دوبعدی و،زمینــه ی طراحی اســتور یبورد

.طراحی فضای بصری ویژوال دولوپمنت فعالیت دارد
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درمیان سایهها

BETWEEN THE SHADOWS
Director:

:کارگردان

Monica Santos, Alice Guimarães

 آلیس گیماریس،مونیکا سانتوس

Producer: Nuno Amorim,

،  نونو اموریم:تهیهکننده

ANIMAIS AVPL, Vanessa Ventura,

،شرکت انیمالز ای وی پی ال

Jean-François Le Corre,

، ژان فرانسوا لی کور،ونسا ونچورا

Vivement Lundi, Mathieu Courtois,

، متیو کورتیس، ویومنت لوندی

Pedro Medeiros, UM SEGUNDO FILMES

 ام سگوندو فیلمز،پدرو مدیروس

Scriptwriter:

:فیلمنامهنویس

Mónica Santos, Alice Guimarães

 آلیس گیمریس،مونیکا سانتوس

Animator:

:پویانما

Alice Guimarães, Mónica Santos

 آلیس گیمریس،مونیکا سانتوس

Editor: Alice Guimarães, Mónica Santos
Music: Pedro Marques

13:25/ Portugal, France/ 2018

Sound:

 پدرو مارکوس:موسیقی
:صدا

Kévin Feildel, Bertrand Boudaud, Paul Josselin

 پاول ژوسلین، برتراند بودا، کوین فیلدل

 درپی، کارمندی با شــغلی خستهکننده، ناتالیا:چکیده

Synopsis: Natália, trapped in a tedious job,

.یافتن قلبی ربودهشده است

engages in a search for a stolen heart.
پویـانمـایی کوتـاه

 آلیس گیمریس، مونیکا سانتوس:تدوینگر

Mónica Santos studied at the Royal College

مونیکا ســانتوس فارغ التحصیل رویال کالج لندن در

.رشته ی طراحی و هنر تعاملی است

of Art, Communication art & design, London.
Alice EçaGuimarães studied digital arts, at
the School of Arts of the Portuguese Catholic
University.

آلیس گیمریس کارشناس هنرهای دیجیتال از مدرسه

.هنر دانشگاه کاتولیک پرتغال است
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مابین امواج

Between the Waves
Director: Iman Nekahi

 ایمان نکاحی:کارگردان

Scriptwriter: Iman Nekahi

 ایمان نکاحی:فیلمنامهنویس

Animator: Iman Nekahi

 ایمان نکاحی:پویانما

Editor: Iman Nekahi

 ایمان نکاحی:تدوینگر

Sound: Javad GholamRezaie

 جواد غالمرضایی:صدا

Music: AliReza Shari’ati

 علیرضا شریعتی:موسیقی

Producer: Iman Nekahi

 ایمان نکاحی:تهیهکننده

9:07/Iran/2015

Synopsis: Survivors of a cruse, a captain ,a
doctor and a woman get stuck in an abandoned
island with no food...

Iman Nekahi
M.A of animation, he is holding individual and
group exhibitions. He is an educational books
illustrator, animation producer and manager of
studio Kahi.

 یک، بازماندگان یک کشــتی مســافری (ناخدا:چکیده

پزشــک مرد و یک زن) در جزیرهای متروک و بدون غذا
... گرفتار میشوند و

ایمان نکاحی
. تصویرســاز کتب درسی.کارشــناس ارشد انیمیشــن

 مدیر تولید.برگزاری نمایشــگاههای انفرادی و گروهی

. مدیر استودیو کاهی.انیمیشن

فلفل قرمز

Boléro Paprika

 مارک مناگر:کارگردان

Director: Marc Ménager

، لوک کامیلی:تهیهکننده

Producer: Luc Camilli, Xbo films

شرکت ایکسبو فیلم

Scriptwriter: Ane Lasa Barrio

 آنی السا باریو:فیلمنامهنویس

Animator: Ignacio de Marco,

،  ایگناسیو دی مارکو:پویانما

Teresa Pérez Girau,

،  پاتریسیا سوردس،ترسا پرز گرو

Patricia Sourdes, David Martin,

 مارک منژه، داوید مارتین

Marc Ménager

 سیلوین لوئینی:تدوینگر

Editor: Sylvain Luini

 توماس ژیمنز:موسیقی

Music: Tomás Jiménez

 توماس ژیمنز:صدا

Sound: Tomás Jiménez

 پســر یــک خانوادهی:۱۹۵۰  دهه، فرانســه:چکیــده

Synopsis: In France in the 1950s, the son
of Spanish Republicans in exile, witnesses a
police targeting his family amongst the last
opponents of the Franco regime.

اســپانیایی در تبعید شاهد شلیک پلیس به اقوامش در
.تظاهرات علیه رژیم فرانکو است

مارگ مناگر

Marc Ménager

 در زمینهی تئاتر خیابانی فعال بود. فرانسه،۱۹۶۵ متولد

Born in 1965, France. He followed street theatre,
then became an author and director of animation
films and an instructor using various techniques.

به نویســندگی و کارگردانی فیلمهای انیمیشــن نیز رو

.ک و تکنیکهای گوناگون است
  وی طراحی با سب.آورد

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

20:53/ France/ 2017

Brooklyn Breeze

نسیم بروکلین
 الکس بودوفسکی:کارگردان

Director: Alex Budovsky

:تهیهکننده

Producer:

 والری فیرسوف،پائولو پولسلو

Paolo Polesello,Valery Firsov

 الکس بودوفسکی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Alex Budovsky

 الکس بودوفسکی:پویانما

Animator: Alex Budovsky

 الکس بودوفسکی:تدوینگر

Editor: Alex Budovsky

 میشل آرنال:موسیقی

Music: Michael Arenella

 الکس بودوفسکی:صدا

Sound: Alex Budovsky

4:08/ USA, Colombia/ 2017

Synopsis: A 2D animated musical, a visual
journey through different parts of Brooklyn,
some of the iconic spots and others not often
seen by the visitors.

Alex Budovsky
Born in 1975, Russia. He is animator, producer
and director of award winning animated music
videos, educational animations for children,
independent shorts and commercial ads.

 یک انیمیشن دوبعدی موزیکال درمورد سفری:چکیده

 چه مناطق:بصری به منطقــه ی بروکلین در نیویــورک

.معروفش و چه جاهایی که کسی ندیده

الکس بودوفسکی
 تهیهکننده و کارگردان است، انیماتور. روسیه،۱۹۷۵ متولد

 انیمیشن های،و به خاطر ویدئوانیمیشن های موزیکال
آموزشــی مخصوص کودکان و آثــار کوتاه تبلیغاتیاش

.تحسینشده است
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بویزی

Bvizz
Director: Mani Vatan Doust

 مانی وطندوست:کارگردان

Scriptwriter:

:فیلمنامهنویس

Seyyed Javad Rahnama

سید جواد رهنما

Animator:

:پویانما

، فاطمه نیرینی،رضا هادیانی

Reza Hadiani, Fatemeh Nayyeri,

 میالد پورشه،ساسان وطنپور

Sasan Vatan Pour, Milad Poorsheh

Editor: Behzad Mehdi Zadeh

 بهزاد مهدیزاده:تدوینگر

Sound: Ali Amini

 علی امینی:صدا

Music: Behzad Mehdi Zadeh

 بهزاد مهدیزاده:موسیقی

Producer: Seyyed Mas’oud Safavi

 سید مسعود صفوی:تهیهکننده
3:08/Iran/2016

در یک قوطی کنسرو
ِ  دو حشــره تالش میکنند:چکیده

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: Two bugs are trying to open a can,
but…

... اما،را باز کنند

مانی وطندوست

Mani Vatan Doust

 کارشــناس گرافیــک از جهاد. تهــران،1354 متولــد

Born in 1975,Tehran. BA in Graphic from ACECR.
Animation director and designer.

. طراح و کارگردان انیمیشن.دانشگاهی تهران
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روزهای گربهای

Cat Days

 یون فریکی:کارگردان

Director: Jon Frickey

:تهیهکننده

Producer:

 ُا گ اند ُار،یون فریکی

Jon Frickey, Aug & OHR

 یون فریکی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Jon Frickey

 یون فریکی:پویانما

Animator: Jon Frickey

 یون فریکی:تدوینگر

Editor: Jon Frickey

:موسیقی

Music:

گوفیش و ساتاکو شیباتا

Gofish and Satoko Shibata

، توبی تاشکین،  داوید کامپ:صدا

Sound: David Kamp,Tobi Taskin,

 آدریانا اشپینال،اشتیون هوفمان

Steven Hofmann, Adriana Espinal
11:09/ Germany, Japan/ 2018

Synopsis: jiro, a little boy, feels sick. His father
takes him to the doctor and she diagnoses a
harmless condition which shakes the core of
the boy’s identity.

Jon Frickey
Jon lives in Hamburg, Germany. He is an
illustrator and animation director and worked as
an advertising art director.

 پســری کوچک به نام جیرو بیمار میشــود و:چکیده

 بیمــاری او خطرناک.پــدرش او را به پزشــک میبرد

. اما هویت پسر را از پایه متزلزل کرده است،نیست

یون فریکی
 طراح و کارگردان انیمیشن است. آلمان،متولد هامبورگ
.و سابقهی کارگردانی هنری آثار تبلیغاتی هم دارد

فاجعه

Catastrophe

:کارگردان

Director:

یمیل فن ویژنگاردن

Jamille van Wijngaarden

، درک یان ورینک:تهیهکننده

Producer: Derk-Jan Warrink,

 کپلر فیلم،کوجی نلیسن

Koji Nelissen, Keplerfilm

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

جیمیل فن وینگاردن

Jamille van Wijngaarden

 سم اسینک:پویانما

Animator: Sem Assink

، وگن- یورین فن نیم:تدوینگر

Editor: Jurriaan van Nimwegen,

اریک اسلویتر

Erik Sluiter

 هانس نیو فن هویزن:موسیقی

Sound: Randall Macdonald

2:15/ Netherland/ 2017

 رندال مک دانلد:صدا

، با مرگ ناگهانی پرندهی کوچکی در قفسش:چکیده
 او ناامیدانه تالش.همه به گربه مشــکوک میشوند
.... اما،میکند همهچیز را دوباره درست کند

Synopsis: When a little bird suddenly drops
dead in it’s cage, all eyes are on the cat.
Desperately he tries to make everything right
again, but…

یمیل فن ویژنگاردن

Jamille van Wijngaarden

 او کارگــردان هلنــدی و. آمســتردام،۱۹۸۹ متولــد

Born in 1989, Amsterdam. A film director from
The Netherlands, gradnated from amesterdam
film Academy.

دانش آموخته ی آکادمی فیلم آمستردام است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Music: Hans Nieuwenhuijsen

مرد دودکشی

Chimney Man
Director: Meghdad Akhavan

 مقداد اخوان:کارگردان

Scriptwriter: Meghdad Akhavan

 مقداد اخوان:فیلمنامهنویس

Animator: Meghdad Akhavan

 مقداد اخوان:پویانما

Editor: Meghdad Akhavan

 مقداد اخوان:تدوینگر

Sound: Hamed Hossein Zadeh

 حامد حسینزاده:صدا

Music: Hessameddin Asgari

 حسامالدین عسگری:موسیقی

Producer: Maryam Zamani

 مریم زمانی:تهیهکننده

10:00/Iran/2017

Synopsis: A man who is far away from his origin.

Meghdad Akhavan
He is writer of TV. series and short films, teaser
maker of different festivals and TV. Series, and
winner of various awards from film and media
festivals.

. مردی تنها که از اصل خویش جا مانده است:چکیده

مقداد اخوان
نویســندهی مجموعههــای تلویزیونــی و فیلمهــای

 ســازندهی تیزر برای جشنواره های مختلف و نیز.کوتاه

 برندهی جوایــز گوناگون از.مجموعههای تلویزیونــی
.جشنواره های فیلم و رسانه

International Competition
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مدار

Circuit
Director: Delia Hess

 دلیا هس:کارگردان

Producer: Marcel Ramsay,

، مارسل رمزی:تهیهکننده

Cinéma Copain ltd

سینما کوپن

Scriptwriter: Delia Hess

 دیال هس:فیلمنامهنویس

Animator: Delia Hess,

، دیال هس:پویانما

Anja Sidler, Jessica Studer

 یسیکا اشتودر،آنیا سیدلر

Editor: Marcel Ramsay

 مارسل رمزی:تدوینگر

Music: Alexandre Babel

 الکساندر بابل:موسیقی

Sound: Peter Bräker

 پیتر برکر:صدا

8:41/ Switzerland/ 2018

 محصــور در جهان کوچک و، ســیارهای کوچک:چکیده

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: On a small planet, caught up in their
little private universe, the inhabitants perform
their poetically surreal actions, which repeat
themselves in an endless loop.

 ســاکنینی دارد با رفتارهای شاعرانه و،محفوظ خودش
ً
صرفا خودشان را تکرار
سوررئال که در چرخه ای بســته
.میکنند

دیال هس

Delia Hess

 کارشناس انیمیشــن از دانشگاه هنر.متولد ســوییس

Born in Switzerland. studied animation at the
Lucerne School of Art and Design (HSLU).She
has been working as an animator, illustrator
and filmmaker.

،) اســت و به عنوان تصویرگرHSLU( و طراحی لوکرن
. طراح و فیلم ساز کار میکند،انیماتور

Short Animation
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خوردهشده

Eaten

 محسن رضاپور:کارگردان

Director: Mohsen Reza Pour

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

محسن رضاپور

Mohsen Reza Pour

 شکیبا شعبانی:پویانما

Animator: Shakiba Sha’bani

 محسن رضاپور:تدوینگر

Editor: Mohsen Reza Pour

، مازیار جاللالدین:صدا

Sound: Maziyar Jalaleddin,

محسن رضاپور

Mohsen Reza Pour

 مازیار جاللالدین:موسیقی

Music: Maziyar Jalaleddin

:تهیهکننده

Producer:
DEFC
7:20/Iran/2018

Synopsis: In a strange unknown planet, a
creature like to a rabbit is eaten. But its not his
end…

Mohsen Reza Pour
Born in 1985, Tehran. B.A of Graphic. Writer,
director and producer of some short animations
and internet-series and video art.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 موجودی شبیه به، در سیارهای مرموز و ناشناخته:چکیده

... اما این پایان کار او نیست،خرگوش خورده می شود

محسن رضاپور
، کارگردان. کارشــناس گرافیــک. تهران،1364 متولــد

 مجموعهی،نویسنده و تهیهکنندهی چند انیمیشن کوتاه
.اینترنتی و ویدئو آرت

کافی

Enough

 آنا مانتزاریس:کارگردان

Director: Anna Mantzaris

 آنا مانتزاریس:تهیهکننده

Producer: Anna Mantzaris

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

هوگو وییتس کامانو

Hugo Vieites Caamano

، آنا مانتزاریس:پویانما

Animator: Anna Mantzaris,

مارکوس ولین

Marcos Valin		

، آنا مانتزاریس:تدوینگر

Editor: Anna Mantzaris,

هوگو وییتس کامانو

Hugo Vieites Caamano

 فیل برکس:موسیقی

Sound: Andre Parklind
2:22/ UK/ 2017

 آندره پارکلیند:صدا

. لحظات از دست دادن کنترل خویش:چکیده

Synopsis: Moments of lost self-control.

آنا مانتزاریس

Anna Mantzaris

کارگردان و انیماتور ســوئدی ســاکن لندن است که در

She is a Swedish Director and Animator based
in London, who wrked in various projects both
commercials and feature films, recently animated
in Wes Anderssons Isle of Dogs.

ساخت فیلمهای سینمایی و تبلیغاتی بسیاری همکاری
 جزیرهی:داشــته؛ از جمله آخرین فیلم وس اندرســون
.سگها

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Music: Phil Brookes

مواجهه

FACING IT

 سم گینزبوروگ:کارگردان

Director: Sam Gainsborough

:تهیهکننده

Producer:

،جیمی کمپبل اسمیث

Jimmy Campbell-Smith,

مدرسهی ملی فیلم و تلویزیون

national film and television school

، لوئیرا وود:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Louisa Wood,

سم گینزبوروگ

Sam Gainsborough

 سم گینزبوروگ:پویانما

Animator: Sam Gainsborough		

 مدهمیری ا انکمی:تدوینگر

Editor: Mdhamiri Á Nkemi

 جک نیوتون:موسیقی

Music: Jack Newton
Sound: Adam Woodhams
7:32/ UK/ 2018

Synopsis: As a man anxiously awaits a meeting in the local pub, he is forced to explore his
own difficult memories and relationships in an
evening that will leave him changed forever.

Sam Gainsborough
He graduated from the National Film and
Television School.

 ادام وودهامز:صدا

 که بیصبرانــه در کافهای محلی منتظر، مردی:چکیــده

 در شــبی که زندگیاش را برای، باید،یک دیدار اســت

 روابط و خاطرات دشوارش،همیشــه تغییر خواهد داد
.را مرور کند

سم گینزبوروگ
.از دانشگاه ملی فیلم و تلویزیون فار غالتحصیل شده است
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غوطهورشدن درشگفتی

Flowing through Wonder
Director: Joanna Lurie

 ژوانا لوری:کارگردان

Producer:

:تهیهکننده

Christian Pfohl, Lardux Films		

 شرکت الردوفیلم،کریسچن فول

Scriptwriter: Joanna Lurie,

، ژوانا لوری:فیلمنامهنویس

Jean-Marc Bouzigues

ژان مارک بوزیگه

Animator:

،  آندری فرییر، ژوانا لوری:پویانما

Joanna Lurie, Audrey Ferriere,

گیلوم لوراتی

Guillaume Lurati

 مارک بویه:تدوینگر

Editor: Marc Boyer
Music: Michel Korb, Birgit Yew
Sound: Adam Wolny

 بیرژیت یو، میشل کورب:موسیقی
14:00/ France/ 2018

 زمان آن فرارسیده تا مردم روستا سفرشان را آغاز:چکیده

Synopsis: It’s time for the villagers to start
their journey, and cross the perilous water in
nutshells, with loved ones to final destination.

پویـانمـایی کوتـاه

 آدام وولنی:صدا

 همراهان عزیزانشان را، باکمترین امکانات، آنها.کنند
.به سوی مقصد نهایی از آبهای خروشان میگذرند

ژوانا لوری

Joanna Lurie

 نخستین فیلم کوتاه خود را تهیه کرد و از2007 در ســال

Born in 2007, she produced her first short film.
Since then, she alternates between work in an
animation studio and the making of her own
short films.

آن زمان هم با اســتودیوها همکار میکند هم فیلمهای

.کوتاه شخصی تولید میکند

Short Animation
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ماهی بانمک

Funny Fish
Director:
Krishna Chandran A. Nair
Producer: Reginald de Guillebon,
Nicolas Burlet/Folimage
Scriptwriter:
Krishna Chandran A. Nair
Animator:
Krishna Chandran A. Nair,
Marc Robinet, Florent Ribeyron.
Editor: Herve Guichard
Music: Frederic Le Junter
Sound: Loic Burkhardt
Synopsis: A school of fish comes to the rescue
of a red fish. They to do everything, unaware
that its in fact a balloon.

6:20/ France, Switzerland/ 2017

:کارگردان
کریشنا شاندران ای نایر
، رژینالد دی ژیلبون:تهیهکننده
 فولیماژ،نیلوکاس بورله
:فیلمنامهنویس
کریشنا شاندران ای نایر
:پویانما
،کریشنا شاندران ای نایر
 فلورنت ریبیرون،مارک روبینه
 ِهروی گیشارد:تدوینگر
 فردریک لی ژونته:موسیقی
 لوئیک بورکهاردت:صدا
 گروهــی از ماهی ها به نجــات ماهی قرمزی:چکیده
میآیند که روی آب شــناور است و هرکاری برای کمک

 امــا نمیدانند ایــن ماهی فقط یک،انجــام میدهند
.بادکنک است

Krishna Chandran A. Nair
Born in Kerala, India and graduated in Animation
Film Design (National Institute of Design، India
2011), specialized in animation film direction .

کریشنا شاندران ای نایر
 هند و کارشــناس طراحی فیلم انیمیشن،او متولد کراال
از دانشگاه ملی طراحی اســت و متخصص فیلم سازی
.انیمیشن

بابابزرگ گرازدریایی

Grandpa Walrus

 لورنس آندری:کارگردان

Director: Lucrèce Andreae

، ژروم بارتلمی:تهیهکننده

Producer: Jérôme Barthelemy,

،دنیل سوواژ

Daniel Sauvage /

کالمنس پروداکشن

Caimans Productions

 لورنس آندری:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Lucrèce Andreae

 لورنس آندری:پویانما

Animator: Lucrèce Andreae

:تدوینگر

Editor: Guillaume Lauras,

 کترین االدنیس،گیوم الراس

Catherine Aladenise

 فالوین وان هیزولد:موسیقی

Music: Flavien Van Haezvelde

 فالوین وان هیزولد:صدا

Sound: Flavien Van Haezvelde

 مادربزرگ در ســاحلی پر از باد و ابر مشــغول:چکیــده

Synopsis: On the windy and cloudy beach,
Granny is praying, Mum is shouting, the sisters
don’t care، Lucas is alone. Grandpa was a weird
guy, now he’s dead.

، خواهرها توجه نمیکنند، مادر فریاد میزد.عبادت است

 پدربزرگ پیرمردی عجیب بوده که حاال.لوکاس تنهاست
.مُ رده است

لورنس آندری

Lucrèce Andreae

او کارشــناس انیمیشن از دانشــگاه لسگوبلن پاریس

She studied animation in Les Gobelins in Paris,
France and continued her studies in La
Poudrière.

.است و تحصیالت خود را در له پودیریه ادامه داده است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

14:45/ France/ 2018

صدای قلب

Heart Sound

 حمید برزوئی:کارگردان

Director: Hamid Borzou’ei

 حمید برزوئی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Hamid Borzou’ei

 حمید برزوئی:پویانما

Animator: Hamid Borzou’ei

 حمید برزوئی:تدوینگر

Editor: Hamid Borzou’ei

:صدا

Sound:

 کیوان تفتی،سهند اطهری

Sahand Athari, Keyvan Tafti

:موسیقی

Music:

 کیوان تفتی،سهند اطهری

Sahand Athari, Keyvan Tafti

 حمید برزوئی:تهیهکننده

Producer: Hamid Borzou’ei
2:05/Iran/2018

Synopsis: This music video narrates a love
story.

Hamid Borzou’ei
Born in 1981, Sabzevar, he is making animations
since 2002, and collaborating with various
companies, He has directed some praised animation
series.

. این موزیک ویدئو داستان عشق را روایت می کند:چکیده

حمید برزوئی
 شروع به ساخت انیمیشن از سال. ســبزوار،1360 متولد
 کارگردان چند. و همکاری با شــرکت های مختلف1380

.مجموعه انیمیشن تحسین  شده
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دوام بیاور

HOLD THE LINE
Director: Kévin Gachet-Thai

 کوین گشت تای:کارگردان

Producer: Tantmieux Prod,

، شرکت تانت میو:تهیهکننده

Tant Mieux Prod

تنت میو پروداکشن

Scriptwriter: Claude Roy

 کلود روی:فیلمنامهنویس

Animator: Kévin Gachet-Thai

 کوین گشت تای:پویانما

Editor: Kévin Gachet-Thai

 کوین گشت تای:تدوینگر

Sound: Yan Volsy

 یان وولسی:صدا

3:00/ France/ 2018

 پیرمــردی به خودش زنگ میزند و زندگیش را:چکیده

Synopsis: An old man calls himself over the
phone,and revisits his life.

.از نو مرور میکند

کوین گشت تای

پویـانمـایی کوتـاه

Kévin GACHET-THAI

او دانش آموختــه ی کالج عالی هنرهای کاربردی شــهر

He studied at the École Supérieure Arts
Appliqués et Textile (ESAAT) of Roubaix in
France.

روبیاک فرانسه در رشتهی نساجی است

Short Animation
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دستهای سوسیسی

Hot Dog Hands

 مت رینولدز:کارگردان

Director:Matt Reynolds

:تهیهکننده

Producer:

 کالآرتس،مت رینولدز

Matt Reynolds, Cal Arts

 مت رینولدز:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Matt Reynolds

 مت رینولدز:پویانما

Animator: Matt Reynolds

) سث کوپر (لیبیث:موسیقی

Music: Seth Cooper (Libythth)

 آیدان رینولدز:صدا

Sound: Aidan Reynolds

6:41/ USA/ 2016

Synopsis: This woman can’t stop growing
fingers.

Matt Reynolds
He is an animation director that hails from
Mill Valley, CA, who received his MFA in
Experimental Animation from CalArts, Matt also
teaches animation to college and high school
students in LA.

. زنی نمیتواند مانع رشد انگشتهایش شود:چکیده

مت رینولدز
 کارگردان انیمیشــن و.متولد میــل ولــی کالیفرنیــا

دانش آموخته ی انیمیشن تجربی از کالآرتس است و در

مدارس تخصصی و دانشکدههای لسآنجلس تدریس
.میکند

هویت

Identity

 علیرضا صالحی:کارگردان

Director: AliReza Salehi

 علیرضا صالحی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: AliReza Salehi

:پویانما

Animator:

، فرید منتظر،آرش احسان

Arash Ehsan, Farid Montazer,

شاهین حکمتخواه

Shahin Hekmat Khah

 علیرضا صالحی:تدوینگر

Editor: AliReza Salehi

 محمدرضا اصغری:صدا

Sound:

 محمدرضا اصغری:موسیقی

MohammadReza Asghari

، علیرضا صالحی:تهیهکننده

Music: MohammadReza Asghari
Producer: AliReza Salehi, DEFC

مرکز گسترش سینمایی مستند و تجربی

 آن را، انســانی در مواجهه با آینــهی حقیقت:چکیده

Synopsis: Aa man faces the mirror of reality.
but breaks it and falls inside of it. After passing
some troubles, the world of the mirror gives him
two options.

 پس از گذراندن.میشــکند و درونش ســقوط میکند

. دنیای آینه دو راه را در مقابلش میگذارد،مصائبی

علیرضا صالحی

AliReza Salehi

 کارگردان و طراح و تهیهکنندهی چند. تهران،1363 متولد

Born in 1984, Tehran, he is a director and
producer and designer of some admired
animation series and short animations.

.مجموعه انیمیشن و انیمیشن کوتاه تحسین شده

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

5:25/Iran/2018

مختصر و مفید

In A Nutshell
Director: Fabio Freidli

 فابیو فریدیلی:کارگردان

Producer: Lukas Pulver,

:تهیهکننده

Ramon Schoch,

، رومان شوخ،لوکاس پولور

YK Animation Studio GmbH

YK استودیوی انیمیشنی

Scriptwriter: Fabio Friedli

 فابیو فریدیلی:فیلمنامهنویس

Animator: Joder von Rotz,

، یودر فون روتز:پویانما

Lukas Pulver, Sebastian Willener

 سباشچن ویلنر،لوکاس پولور

Editor: Joder von Rotz

 یودر فون روتز:تدوینگر

Music: Pablo Nouvelle

 پابلو نووله:موسیقی

Sound: Pablo Nouvelle
5:34/ Switzerland/ 2017

Synopsis: From a seed to war, from meat
to love, from indifference to apocalypse is an
attempt to capture the world.

Fabio Freidli
Born in 1986, Bern, he is an independent
filmmaker and musician. He got Bachelor of arts
in visual communication, and studied animation
at HSLU Lucerne - Design & Kunst.

پابلو نووله: صدا

 از گوشت تا عشق و از بیتفاوتی، از بذر تا جنگ:چکیده

. تالشی برای تصاحب کامل دنیاست، همه،تا آخرالزمان

فابیو فریدیلی
 فیلم ســاز و موســیقیدان مستقل و. برن،۱۹۸۶ متولد

کارشناس هنر در ارتباطات بصری و انیمیشن از دانشگاه
. سوئیس است، در لوکارنوHSLU
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بیجان

Inanimate
Director: Lucia Bulgheroni

 لوچیا بلگرونی:کارگردان

Producer: Lucia Bulgheroni,

، لوچیا بلگرونی:تهیهکننده

مدرسهی ملی فیلم و تلویزیون

National Film and Television School

Scriptwriter:

:فیلمنامهنویس

Lennard M Ortmann

لنارد ام اورتمان

Animator:

:پویانما

Lucia Bulgheroni & Andrew Eu

 اندرو ایو،لوچیا بلگرونی

Editor: Raphael Pereira

 رافائل پریرا:تدوینگر

Music: Jose Pavli

 جوسه پاولی:موسیقی

Sound: Louise Burton

 لوئیس برتون:صدا

8:30/ UK/ 2018

 یک فیلم کالسیک استاپموشن در مورد کاترین:چکیده

Synopsis: A classic stop motion film about
Katrine, who realizes the fakeness in her
world.

.که به جعلی بودن دنیایش پی میبرد

لوچیا بلگرونی

پویـانمـایی کوتـاه

Lucia Bulgheroni

 کارگردان انیمیشــن اســت و کارشــناس،متولد ایتالیا

An Italian animation director. Studying
filmmaking at the Institute Europe di Design
in Milan. Lucia completed an MA in Directing
Animation at the National Film & Television
School in London.

فیلم ســازی از مؤسســهی طراحــی اروپــا در میالن و

کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه ملی فیلم
.و تلویزیون در لندن است
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...این رؤیای من نبود

It Was Not My Dream…

:کارگردان

Director: Worya Nick Manesh,

 مریم هاشمنژاد،وریا نیکمنش

Maryam Hashem Nejad

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

وریا نیکمنش

Worya Nick Manesh

 وریا نیکمنش:پویانما

Animator: Worya Nik Manesh

 وریا نیکمنش:تدوینگر

Editor: Worya Nik Manesh

 وریا نیکمنش:صدا

Sound: Worya Nik Manesh

 انتخابی:موسیقی

Music: Selected

 مریم هاشمنژاد:تهیهکننده

Producer: Maryam Hashem Nejad
1:40/Iran/2018

Synopsis: Crabs hunt their food in the sea ،but
the sea hides a catastrophe in within.

 اما دریا، خرچنگها روز یشان را از دریا میگیرند:چکیده

Worya Nik Manesh Born in 1980,Sanandaj.
M.A of animation from Art University. Official
ASIFA member. Has worked with several
animationcenters and winner of some directing
awards.
Maryam Hashem Nejad Born in 1981, Zanjan.
B.A of graphic design from Tehran University.
Official ASIFA member. Has worked with several
animation centers.

 کارشناس ارشد. ســنندج،1359 وریا نیک منش متولد

.فاجعهای را هم در خود پنهان کرده است

 دارای. عضو رســمی آسیفا.انیمیشــن از دانشگاه هنر

ســابقهی همکاری با مراکز پویانمائی مختلف و برنده ی

.چند جایزه ی کارگردانی

 کارشناس گرافیک. زنجان،1360 مریم هاشم نژاد متولد

 دارای سابقهی. عضو رسمی آســیفا.از دانشــگاه تهران

.همکاری با مراکز پویانمائی مختلف

کال

Kaal

 شارلی آفروی:کارگردان

Director: Charlie Aufroy

 شارلی آفروی:تهیهکننده

Producer: Charlie Aufroy

 شارلی آفروی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Charlie Aufroy

:پویانما

Animator:

، ژرمی سویلیهی،شارلی آفروی

Charlie Aufroy, Jeremie Soilihi,

، آگوستین کلرمون،کالین ژاپیو

Colin Japiot, Augustin Clermont,

 دنیل لی، هوگو شیرزینیاک

Hugo Cierzniak, Daniel Ly

 شارلی آفروی:تدوینگر

Editor: Charlie Aufroy

 ایروان شاندون:موسیقی

Music: Erwann Chandon

 سدریک دنوز:صدا

Sound: Cedric Denooz

 زنان، در پادشــاهی «موی بزرگ» همهی مردان:چکیده

Synopsis: In the kingdom of Mighty Hair, men,
women and children are all really hairy. The
birth of the King’s heir will cause a lot of turmoil,
for he is totally hairless!

 اما تولد وارث سلطنت باعث،و کودکان پرمو هســتند
. زیرا او کامالً بیمو است،آشفتگی فراوانی میشود

شارلی آفروی

Charlie Aufroy

او انیماتــور ســه بعدی و همکار اســتودیوی مک گاف

As a 3D animator at Illumination Mac Guff
(Universal), Charlie Aufroy worked on different
feature films.

(یونیورسال) است که در فیلمهای بلند فراوانی سابقهی
.کار دارد

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

4:26/ France/ 2018

Kali Mata

کالی ماتا

Director: Pierre Le Couviour,
Kevin Roualland,
Amine El Ouarti, Privat Fontaine
Producer: Franck Petitta,
Ecole Georges Melies
Scriptwriter: Pierre Le Couviour
Animator: Pierre Le Couviour,
Kevin Roualland
Editor: Pierre Le Couviour
Music: Clement Peres
Sound: Olivier Michelot, Clement Peres

،  پییر لی کوویو:کارگردان
،  آمین ال کوارتی، کوین روالند
پریوات فانتین
، فرنک پتیتا:تهیهکننده
ی یس
 مدرسهی ژرژمل
 پییر لی کوویو:فیلمنامهنویس
 ک،  پییر لی کوویو:پویانما
وین روالند
 پییر لی کوویو:تدوینگر
 کلمنت پرس:موسیقی
 کلمنت پرس،  الویه مشلو:صدا
8:00/ France/ 2017

Synopsis: Bengal, 19th century.The British
army launches an attack on the Thugs’ last
bastion, the stranglers brotherhood.
Pierre Le Couviour Born in 1992, Drancy, he
studied graphic design
Kevin Roualland Born in 1992, Nice, Studied
history, graphic design
Amine El Ouarti Born in 1992, Paris
Privat Fontaine Born in 1992, Paris.
They have studied at Ecole Georges Méliès.

 ارتــش انگلیس درصدد حمله:19  قرن، بنگال:چکیده

.بــه آخرین ســنگر گروه یاغــی برادران غریبه اســت

 دانش آموخته ی. انســی،1992 پییرلی کوویو متولــد
.گرافیک

 دانش آموخته ی تاریخ. نیس،1992 کوین روالند متولد

.و طراحی گرافیک

. پاریس،1992 آمین ال کوارتی متولد
. پاریس،1992 پریوات فانتین متولد

همگــی دانش آموختــه ی کالج ژرژ ملییس فرانســه

.هستند
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سر شب

Late Afternoon
Director: Louise Bagnall

 لوییس بیگنال:کارگردان

Producer:

:تهیهکننده

Nuria González Blanco,

،نوریا گنزالس بالنکو

Cartoon Saloon

شرکت کارتون سالن

Scriptwriter: Louise Bagnall

 لوییس بیگنال:فیلمنامهنویس

Animator: Cartoon Saloon

 شرکت کارتون سالن:پویانما

Editor: Alan Slattery

 الن اسالتری:تدوینگر

Music: Colm Mac Con Iomaire

 کولم مک کان اومایره:موسیقی

Sound: Gorilla Post

 گوریال پست:صدا

9:23/ Ireland/ 2017

 او باید. پیرزنی در حال و گذشته زندگی میکند:چکیده

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: An elderly woman exists between
two states, the past and the present. She
must journey through her memories in order to
connect them.

.در خاطراتش سفر کند تا بتواند پیوندشان بدهد

لوئیس بیگنال

Louise Bagnall

 او.مدیرهنری کارتون سالن و ساکن کیلکنی ایرلند است

She is a Creative Director at Cartoon Saloon,
based in Kilkenny, Ireland, whoe has directed a
number of short animated films.

کارگردانی انیمیشن های کوتاه بسیاری را به عهده داشته
.است
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Le Mans 1955

1955 ،لومان

Director: Quentin Baillieux

 کوئنتین بایلیئوکس:کارگردان

Producer: Nicolas de Rosanbo,

،نیکوالس دی روزامنبو:تهیهکننده

Eddy Production

شرکت ادی

Scriptwriter: Julien Lilti

 ژولین لیلتی:فیلمنامهنویس

Animator: Geoffrey Lerus,

، پال الوو، ژافری لروس:پویانما

Paul Lavau, Daniel Quintero,

 ویک چون، لیال کادورا،دنیل کوئنتیرو

Leila Kaddoura, Vic Cchun

، بنژامین ماسوب:تدوینگر

Editor: Benjamin Massoubre,

وینسنت تریکون

Vincent Tricon

 الی هلنوین:موسیقی

Music: Ali Helnwein
Sound: Xavier Dreyfuss

Synopsis: The 24 Hours of Le Mans, 1955. A
car ploughs into the spectator stands, scattering
the crowd with his car engine’s hot debris.

Quentin Baillieux
graduated from Gobelins, the Parisian school
of animation.

15:00/ France/ 2018

 زاویه دریفوس:صدا

، ساعتهی لومان۲۴  در مسابقهی اتوموبیلرانی:چکیده

 اتومبیلی مقابل چشم سیصدهزار تماشاگر.۱۹۵۵ ســال

 تصادف کرد و قطعات مشتعلش به میان،منحرف شــد
.جمعیت پرتاب شد

کوئنتین بایلیئوکس
او از دانشــگاه گوبلــن مدرســهی انیمیشــن پاریس

.فار غالتحصیل شده است

لئو کوچولو

Leo Minor

 تای ِودکایند:کارگردان
:تهیهکننده

ژان بپتیست هورالد

 تای ودکایند:فیلمنامهنویس
:پویانما

، مارینا سونیه،الکساندر دی باولیر

، لیونل لورنه،مارون دی سینت لیگار
 بنژامین پررا،پائولین فابره
 تای ودکایند:تدوینگر
 کلیمنز روه:موسیقی

7:44/ France/ 2017

 لوئی پییره:صدا

 اما رؤیاهایش، ساله از سرطان رنج میبرد۸  لئو:چکیده

Synopsis: 8-year-old Leo is dying of cancer.
Denying his death, his imagination carries him
and his big brother far away from the hospital
room.They find the strength to undergo their

او و بــرادر بزرگتــرش را خیلــی دورتــر از اتاق کوچک
بیمارســتان میبرد و آن دو توان الزم را برای تحمل غم

.پیدا میکنند

grief.

تای ِودکایند

Tai Wedekind

 دانش آموخته ی. لوکزامبــورگ، نیدرکورن،۱۹۹۲ متولــد

Born in 1992, Niederkorn, Luxembourg.Tai
studied 2D animation at LISAA (Paris).

. پاریس استLISAA انیمیشن دوبعدی از دانشگاه

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Director: Tai Wedekind
Producer:
Jean-Baptiste Houard
Scriptwriter: Tai Wedekind
Animator:
Alexander De Bavelaere,
Marina Saunier, Marion
de Saint Leger, Lionel Lorne,
Pauline Fabre, Benjamin Perera
Editor: Tai Wedekind
Music: Clemens Ruh
Sound: Louis Pierret

له،لی

LI.LE

 ناتیا نیکوالشویلی:کارگردان
:تهیهکننده
،والدمیر کاتچاراوا
توئنتی استپز پروداکشن
:فیلمنامهنویس
ناتیا نیکوالشویلی
 ناتیا نیکوالشویلی:پویانما
 نیکوالژ گوگوبریدژه:تدوینگر
 بیرو کاچاراوا:صدا

Director: Natia Nikolashvili
Producer:
Vladimer Katcharava,
20 Steps Productions
Scriptwriter:
Natia Nikolashvili
Animator: Natia Nikolashvili
Editor: Nikoloz Ghoghoberidze
Sound: Beso Kacharava

9:45/ Georgian/ 2017

Synopsis: Magic forest is dying without light;
Lile is looking for her missing reflection which
guides her into the huge lighthouse.

Natia Nikolashvili
Natia is a director, Animator and artist, who
studied in Georgia, Tbilisi, and “Li,Le” is her
Debut film.

 در حال مرگ، در غیاب نــور، جنــگل جادویی:چکیــده

 لیله هم در جســتجوی بازتاب گم شدهاش به.اســت

.سمت فانوس دریایی بزرگی هدایت میشود

ناتیا نیکوالشویلی
 وی در شــهر تفلیس.او کارگــردان و انیماتــور اســت

.گرجستان درس خوانده و این نخستین فیلم اوست
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راهز نهای کوچک

Little bandits

 الکس آواگیمیان:کارگردان

Director: Alex Avagimian
Producer: CALARTS
Scriptwriter: Alex Avagimian
Animator: Alex Avagimian
Editor: Alex Avagimian
Music: Karen Tanaka
Sound: Logan Byers

 کال آرتس:تهیهکننده

 الکس آواگیمیان:فیلمنامهنویس
 الکس آواگیمیان:پویانما

 الکس آواگیمیان:تدوینگر
 کارن تاناک:موسیقی

 لوگان بیرز:صدا

4:00/ USA/ 2018

 پســربچهای متقاعد شــده کــه تیراندازی به:چکیده

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: A kid is convinced that shooting a
bird will turn him into a “Man”.

.پرندگان او را مرد خواهد کرد

الکس آواگیمیان

ALEX AVAGIMIAN

 هنرمندی آمریکایی است. روســیه،سوچی،۱۹۹۵ متولد

Born in 1995, Sochi, RUSSIA. He is a story artist
from USA, passionate to make short films that
speaks all around the world.

که به ســاخت آثار کوتاه با داســتان هایی جهانشمول
.عالقهمند است
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یال و کوپال

Maned & Macho

 شیوا صادق اسدی:کارگردان

Director: Shiva Sadegh Asadi

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

شیوا صادق اسدی

Shiva Sadegh Asadi

 شیوا صادق اسدی:پویانما

Animator: Shiva Sadegh Asadi

 محمد ناصری:تدوینگر

Editor: Mohammad Naseri

 چنگیز صیاد:صدا

Sound: Changiz Sayyad

 امیر پورخلجی:موسیقی

Music: Amir PourKhalaji

 شیوا صادق اسدی:تهیه کننده

Producer: Shiva Sadegh Asadi

11:06/Iran/2016

Synopsis: A teenage girl shows off her self-afflicted
emotions in form of animals that come out of her
inner world, but no one welcomes these animals.

 دختــر نوجوانی عواطف فروخــورده ی خود را:چکیده

در قالب حیواناتی نشــان می دهد کــه از دنیای درونی

 اما هیچکــس پذیرای این حیوانات،او بیرون میآیند
.نیست

Shiva Sadeghi Asad
Born in 1984, Tehran, she had a M.A of animation
from Art University. Her film kitten has won many
awards from various festivals.

شیوا صادق اسدی
 کارشــناس ارشــد انیمیشــن از. تهران،1362 متولــد

 فیلم بچه گرب ه برندهی جوایز متعددی از.دانشــگاه هنر
.جشنواره های مختلف شده است

ماری وهفت کوتوله

Mary and 7 Dwarfs

 ریهو اونت:کارگردان

Director:Riho Unt

، کردی اونگو:تهیهکننده

Producer: Kerdi Oengo,

ایکس پروداکشن اسیستانت

Xproduction assistant

 ریهو اونت:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Riho Unt

، ترین ساراپیک کیف:پویانما

Animator: Triin Sarapik-Kiv,

اولگا بولگاکووا

Olga Bulgakova

 ریهو اونت:تدوینگر

Editor: Riho Unt

 سر آنتونی هاپکینز:موسیقی

Music: sir Anthony Hopkins

 هورت کئوس:صدا

Sound: Horret Kuus

Synopsis: Having spent her entire life behind
the convent walls old and dignified, nun Maria
has decided to fulfill her childhood dream.

 راهبه ماریای ســالخورده تمام زندگیاش را در:چکیده

 ولی حاال تصمیم گرفته،میان دیوارهای صومعه گذرانده
.به رؤیاهای کودکیاش تحقق ببخشد

ریهو اونت

Riho Unt

 او در رشــتهی طراحی داخلی از مؤسسهی،1956 متولد

Born in 1956, Riho studied at Estonian State
Institute of Arts, Department of Interior Designer
(Diploma).

.ایالتی هنر استونیا دیپلم دارد

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

12:30/ Estonian/ 2018

کابوی سحرخیز

Morning Cowboy

 فرناندو پومارس:کارگردان

Director: Fernando Pomares

:تهیهکننده

Producer:

 استودیو تراولوگ،الکسیا باس

Alèxia Bas /Travelogue Studio

 فرناندو پومارس:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Fernando Pomare

 الینا پومارس:پویانما

Animator: Elena Pomares

 فرناندو پومارس:تدوینگر

Editor: Fernando Pomare

 جیمی راجر:موسیقی

Music: Jimmy Rodger

 انریکه جی برمهو:صدا

Sound: Enrique G. Bermejo

15:00/ Spain/ 2017

Synopsis: Morning Cowboy is the story of Jose,
a regular guy with a regular job. But today he
decides that he will dress as a cowboy.

Fernando Pomares
He is a Catalan filmmaker. His first feature
film, Death in La Alcarria, has been selected at
different festivals.

 اما، خوزه مردی عادی با شــغلی معمولی است:چکیده

.تصمیم گرفته که از حاال به بعد لباس کابوی بپوشد

فرناندو پومارس

اهل کاتاالن اسپانیاســت و نخستین فیلم بلندش مرگ
.در آلکاریا منتخب جشنواره های متعددی بوده است
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آقای گوزن

Mr. Deer

 مجتبی موسوی:کارگردان

Director: Mojtaba Mousavi

 مجتبی موسوی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Mojtaba Mousavi

 مجتبی موسوی:پویانما

Animator: Mojtaba Mousavi

 مجتبی موسوی:تدوینگر

Editor: Mojtaba Mousavi

 مجید داوودی:صدا

Sound: Majid Davoodi

 شاهد مصطفیفر:موسیقی

Music: Shahed Mostafa Far

، صدیقه فامیلفرنیا:تهیه کننده

Producer:

مرکز مطالعات و تولیدات تلویزیون

Seddigheh Famil Far Nia,

.و انیمیشن حوزهی هنری

RPCTA
9:00/Iran/2018

 ایستگاههای ســر راه یک قطار مرتب خرابتر:چکیده
 آقای. سومین ایستگاه کامالً نابود شده است.میشوند

Synopsis: the stations on the way of a train
keep getting worse, the third station is the
complete destruction. Mr. Deer gets off to help

... اما،گوزن برای کمک به مردم پیاده میشود

پویـانمـایی کوتـاه

people, but...

مجتبی موسوی

Mojtaba Mousavi

 عالقهمنــد بــه حوزههای نــگارش نقد.1365 متولــد

Born in 1986, he is interested in writing, critique
films, screenwriting and making short films. He
teaches animation at some cinema faculty and
various art schools.

 تدریــس در مراکز.و فیلم نامــه و ســاخت فیلم کوتاه

.دانشگاهی و مدارس سینمایی
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آقای بیتفاوت

Mr. Indifferent

		
 آریاسب فیض:کارگردان

Director: Ariyasb Feyz

 آریاسب فیض:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Ariyasb Feyz

، آریاسب فیض:پویانما

Animator: Ariyasb Feyz,

، عماد شمس،نگاه مجلسی

Negah Majlesi, Emad Shams,

، احسان بیات،وحید نقدی

Vahid Naghdi, Ehsan Bayat,

،فرزاد نجومی

Farzad Nojoumi,

کاوه روشنتن

Kaveh Roshan Tan

 آریاسب فیض:تدوینگر

Editor: Ariyasb Feyz

 آریاسب فیض:صدا

Sound: Ariyasb Feyz
Music: Fereydoun Bahrami
Producer: Ariyasb Feyz

Synopsis: One day, an indifferent man who
never takes his hands out of his pocket, meets
an old woman.

Ariyasb Feyz
Born in 1989, Shiraz, he has got an onlion degree
in animation and cooperates with some studios.

2:10/Iran/2018

 فریدون بهرامی:موسیقی

 آریاسب فیض:تهیه کننده

 که هیچوقت دســتش را از، مــردی بیتفاوت:چکیده

. یک روز با پیرزنی مواجه می شود،جیب در نمیآورد

آریاسب فیض
. تحصیل انیمیشن به صورت آنالین. شیراز،1368 متولد

.همکاری با شرکتهای مختلف انیمیشن

!رازدار باش

MUM’S THE WORD

 کریس کمبه:کارگردان

Director:Khris Cembe

 اونیکو:تهیهکننده

Producer: UNIKO

:پویانما

Animator:

 کریس کمبه،کارمن کمبریلس

Carmen Cambrils, Khris Cembe

 کریس کمبه:تدوینگر

Editor: Khris Cembe

 ویکتور گارسیا:موسیقی

Music: Victor Garcia

 داوید رودریگز:صدا

Sound: David Rodríguez

 پسری هر شب بارگیری محمولهی قاچاق تنباکو:چکیده

Synopsis: Every night a boy watches his father
unloading a cargo of contraband tobacco,But
that night it’s not tobacco…

 اما یک شب این محموله تنباکو،پدرش را تماشا میکند
...  بلکه،نیست

کریس کمبه

Khris Cembe

 وی فعالیت انیماتوری خود را با. اســپانیا،متولد مادرید

Born in 1983, Madrid, Spain, he started his
animator’s career with the famous web series
Cálico Electrónico, and co worked in some
awarded animations.

 شروعCálicoElectrónico مجموعه اینترنتی معروف

کرد و با انیمیشــن های معروف زیادی همکاری داشته
.است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

12:32/ Spain, France/2018

بابابزرگم قایم شده

My Grandpa is Hiding

 آنی هوین:کارگردان

Director: Anne Huynh

:تهیهکننده

Producer:

 شرکت فولیماژ،پر ملونی

Perre Meloni, Folimage

 ژان رقنان:فیلم نامهنویس

Scriptwriter: Jean Regnand

 آنی هوین:پویانما

Animator: Anne Huynh

 آنی هوین:تدوینگر

Editor: Anne Huynh

 پییر اوبر کاوپف:موسیقی

Music: Pierre Ober Kaupf

 لوئیک بورکهاردت:صدا

Sound: Loic Burkardt

7:11/ France/ 2018

Synopsis: A grandfather explains to his grandson
that he’ll have to take care of his flower garden
after he dies.

Anne Huynh
Born in 1994, she graduated from Institut St.
Geneviève (Paris) with a MA in Animation Film,
and made some animated shorts.

 پدربزرگی به نوههــای خود یاد میدهد چگونه:چکیده

.پس از مرگش از باغ گل او مراقبت کنند

آنی هوین
 کارشــناس ارشد انیمیشن از انستیتو سنت.1994 متولد

.ژنویو پاریس است و چندین فیلم کوتاه در کارنامه دارد
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جشن اوبون

Obon

، آندره هورمان:کارگردان

Director: Andre Hörmann,

)سامو (آنا برگمان

Samo (Anna Bergmann)

:تهیهکننده

Producer:

،هورمان فیلم پروداکشن

Hörmann-Filmproduktion,

شرکت ویژن

Vizion

 آندره هورمان:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Andre Hörmann

:پویانما

Animator:

)سامو (آنا برگمان

Samo (Anna Bergmann)

 دنیل ریگنبرگ:موسیقی

Music: Daniel Regenberg

 کریستوف دی ال شوالیری:صدا

Sound: Christoph de la Chevallerie
15:00/ Germany/ 2018

 آکیکــو تاکاکورا یکی از آخریــن بازماندههای:چکیده

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: Akiko Takakura is one of the last
survivors of the atomic bomb explosion of
Hiroshima. During Obon she receives the spirits
of her parents.

 او در زمان جشن ابون روح.انفجار اتمی هیروشیماست
.والدین خود را می بیند

آندره هورمان

Andre Hörmann

 کارشــناس علوم سیاســی از دانشــگاه. برلین،۱۹۷۵ متولــد

Born in 1975, Bremen, Germany, and studied political

 کارگــردان دانشــگاه فیلــم بابلزبرگ و،هومبولــت برلیــن

science at Humboldt University, Berlin, directing at

UCLA دانش آموخته ی رشــتهی فیلم نامهنویسی پیشرفته از

Film University, Babelsberg, then graduated of

.کالیفورنیا است

Professionals Program in Screenwriting at UCLA.
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One after the Other

یکی پس از دیگری

Director: Nicolas Pégon

 نیکوالس پیژن:کارگردان

Producer:

:تهیهکننده

Emmanuel-Alain Raynal,

، امانوئل الن راینال

Pierre Baussaron ,

 مییو پروداکشن،پییر اوسارون

Miyu Productions

 نیکوالس پیژن:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Nicolas Pégon

 نیکوالس پیژن:پویانما

Animator: Nicolas Pégon

 نیکوالس پیژن:تدوینگر

Editor: Nicolas Pégon

 گرنت زابین:موسیقی

Music: Grant Sabin
Sound: Nicolas Pégon

Synopsis: A documentary on the everyday life
of Grant Sabin, young talent of the American
Blues.

Nicolas Pégon
After studying digital graphic design at the
Estienne school, Nicolas Pegon joined the
animated cinema section at Gobelins.

 نیکوالس پیژن:صدا

13:00/ France/ 2018

 مســتند زندگی روزانهی گرنت زابین؛ استعداد:چکیده
.نوظهور موسیقی بلوز آمریکایی

نیکوالس پیژن
او دانش آموخته ی رشــتهی گرافیک دیجیتال از مدرسه

اشتین است و سپس به بخش ســینمای انیمیشن در
.گوبلن پیوسته است

داستان ما

Director: Lorenzo Latrofa
Producer: Alessandro Borrelli,
La sarraz pictures
Scriptwriter: Lorenzo Latrofa
Animator: Giovanni Braggio,
Adolfo di Molfetta
Editor: Lorenzo Latrofa
Music: Luca Guidobaldi,
Francesca Bottaro,
Giulia Bottaro, Francesco Bassoli,
Sound: Paolo Ballarini,
Roberto Ugo Ricciardi,
Simone Pietro Usai, Mattia Persico,
Fabrizio Cheloni

4:31/ Italy/ 2018

Synopsis: Emigration is a common territory that
has involved many people all over the world.

 لورنزو التروفا:کارگردان
، الساندرو بورلی:تهیهکننده
السارا پیکچرز
 لورنزو التروفا:فیلمنامهنویس
، جوانی براگیو:پویانما
آدولفو دی مولفتا
 لورنزو التروفا:تدوینگر
، لوکا گیدوبالدی:موسیقی
، گیلیا بوتارو،فرانچسکا بوتارو
فرانچسکو باسولی
، پائولو باالرینی:صدا
،روبرتو اوگو ریچاردی
، ماتیا پرسیکو،سیمونه پیترو اوسالی
فابریزیو کلونی
 مهاجرت دغدغهی مشــترک تمام مردم جهان:چکیــده

.است

Lorenzo Latrofa

لورنزو التروفا

Born in 1977, Rome, he attended the Centro
Sperimentale di Cinematografia in Turin after
graduating in Rome in Architecture.

 او دانش آموخته ی معماری از رم. ایتالیا، رم،1977 متولد

تجربی
اســت و دورههای فیلم سازی را در مرکز سینمای
ِ
.تورین گذرانده است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Our Story

برای تمام عمر

Per tutta la vita
Director: Roberto CATANI
Producer:
Emmanuel Alain Raynal,
Pierre Baussaron,
Davide Ferzza,
Alessandro Giorgio,
Miyu Productions
Scriptwriter: Roberto Catani
Animator: Roberto Catani
Editor: Roberto Catani
Music: Andrea Martignoni
Sound: Roberto Catani

Synopsis: Through a journey back in memory,
a woman and a man retrace the more important
moments of their love story.

Roberto Catani
Born in 1965, he is an illustrator and animator
who has taught Animated Drawing at the
Istituto Stataled’Arte, Urbino. He has been making
animated films and obtained awards worldwide.

 روبرتو کاتانی:کارگردان
:تهیهکننده

،امانوئل الن رینال
،پییر باوسارون

، الساندرو جورجیو،دیوید فرازا

شرکت مییو پروداکشن

 روبرتو کاتانی:فیلمنامهنویس

 روبرتو کاتانی:پویانما

 روبرتو کاتانی:تدوینگر

 آندری مارتینونی:موسیقی
5:20/ Italy- France/ 2018

 روبرتو کاتانی:صدا

 در جســتجوی، با مرور خاطرات، مرد و زنــی:چکیــده

.مهمترین لحظات داستان عاشقانه شان هستند

روبرتو کاتانی
تصویرگــر و انیماتور اســت کــه طراحی.۱۹۶۵ متولــد

 او در.انیمیشــن را در مدرســهی هنر اوربینو فرا گرفته

زمینهی فیلم انیمیشــن فعالیــت دارد و برندهی جوایز

.متعدد بین المللی شده است
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پیرامون

Peripheria

:کارگردان

Director:

داوید کوکرد َدسو

David Coquard-Dassault

:تهیهکننده

Producer:

، تیبو روبی،نیکوالس اشمرکین

Nicolas Schmerkin,Thibaut Ruby,

شرکت اوتو د مینویی پروداکشن

AUTOUR DE MINUIT PRODUCTIONS

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

،داوید کوکرد َدسو

David Coquard Dassault,

پاتریسیا ولک

PatriciaValeix

، امانوئل لیندره:پویانما

Animator: Emmanuel Linderer,
Florian Durand, Hervé Barberau ,
Jeanne-Sylvette Giraud,

12:00/ France/ 2015

،ژین سیلوت ژیرو

 مانوئل ریاس،نیکوالس ژیلوتی

Nicolas Guilloteau, Manuel Raïs

 داوید کوکرد َدسو:تدوینگر

Editor: David Coquard-Dassault

 نادژه فیری:صدا

Sound: Nadège Feyrit

. سفری به قلب منطقه ای بزرگ و متروک:چکیده

Synopsis: A journey into the heart of a large
and abandoned estate.
پویـانمـایی کوتـاه

،اِروه باربیرو،فلوریَن دوران

داویدکوکرد َدسو

David Coquard-Dassault

دانش آموخته ی دانشگاه هنرهای. فرانســه،۱۹۷۷متولد

Born in 1977, France. He graduated from Lyon’s
Applied Arts program. He is a director, author
and director of animated film who illustrates
novels and children’s books,.

 نویسنده و کارگردان، او کارگردان.کاربردی لیون اســت

.انیمیشن و نیز تصویرساز رمان و کتاب کودک است
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گیاهان

Plantae

 گیلهرمه گر:کارگردان

Director: Guilherme Gehr

 کانینو فیلمز، گیلهرمه گر:تهیهکننده

Producer: Guilherme Gehr,

 گیلهرمه گر:فیلمنامهنویس

Canino Filmes

 گیلهرمه گر:پویانما

Scriptwriter: Guilherme Gehr

 گیلهرمه گر:تدوینگر

Animator: Guilherme Gehr

، لودوویکو آینادی:موسیقی

Editor: Guilherme Gehr

الکساندا اشترلیسکی

Music: Ludovico Einaudi,

 برنو فورتادو:صدا

Alexandra Stréliski
Sound: Breno Furtado
10:25/ Brazil/ 2017

Synopsis: When cutting a massive tree inside
the Amazon، a logger contemplates an
unexpected reaction of nature.

Guilherme Gehr
Born in 1987, Joinville, Brazil. He got BA in
Cinema and Video at the Universidade do Sulde
Santa Catarina, did a lot of work in Painting,
Drawing and، mainly, Set Design and Art
Direction.

 هنگام قطــع درختی بزرگ در دل، یک چوببر:چکیده

 با واکنش غیرمنتظره طبیعت مواجه،جنگلهای آمازون

.میشود

گیلهرمه گر
 کارشناس ویدئو و سینما. برزیل، ژوینویلی،۱۹۸۷ متولد
 او آثار زیادی در حوزههای.از دانشگاه سانتاکاتارینا است

. طراحی صحنه و کارگردانی هنری دارد، طراحی،نقاشی

 داستان عشق:پریچینا

Prychynna: The Story of Love

 آندری شرباک:کارگردان

Director: Andrii Shcherbak

، گنادی کوفمان:تهیهکننده

Producer: Gennady Kofman,

،اولها بسخمل نیتسینا

Olha Beskhmelnitsyna,

شرکت ماجیکا فیلم

MaGiKa-Film

 آندری شرباک:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Andrii Shcherbak

 آندری شرباک:پویانما

Animator: Andrii Shcherbak,

، یوهنیا ترنووا

Yevheniia Ternova,

ولنتینا کوزمیچ

Valentyna Kuzmych

 آندری شرباک:تدوینگر

Editor: Andrii Shcherbak

 تتیانا شمشتدینوا:موسیقی

Music: Tetiana Shamshetdinova
21:55/ Ukraine/ 2017

 ایهور، اولها بسکهملنیتسینا:صدا

 آرتم موستوفیه،کازمیرچوک

Artem Mostovyi, Olha Beskhmelnitsyna

 ولی قلبشان، جنگ عشــاق را از هم جدا میکند:چکیده

Synopsis: The war separates lovers, but their
hearts remain together.

.همواره باهم میماند

آندری شرباک

Andrii Shcherbak

 دانش آموخته ی رشــتهی نقاشی و تدریس.1998 متولد

Born in 1998, graduated from the Luhansk
State Art College with degree in Painting and
Teaching Art and Honors Diploma for a sketch
of the painting.

هنــر از کالج هنــری ایالتی لوهانســک و دارای دیپلم

.افتخاری طراحی است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Sound: Ihor Kazmirchuk,

سیکولپس

PSICOLAPSE

 آرنیا گودیا مونتهسینوس:کارگردان

Director:

، کارلس ایزرن ریبا:تهیهکننده

Arnau Gòdia Montesinos

 بارسلونRCIB مدرسه ی سینمائی

Producer: CarlesIsern Riba,

:فیلمنامهنویس

ECIB escola de cinema de Barcelona

آرنیا گودیا مونتهسینوس

Scriptwriter:

، نیوس براسو:پویانما

Arnau Gòdia Montesinos

، پیا گاسپار،سارا استبان

Animator: Neus Brasó,

،آرنیا گودیا مونتهسینوس

Sara Esteban, Pia Gaspar,

 آرنیا گودیا مونتهسینوس:تدوینگر

Arnau Gòdia Montesinos

 چیستوس کیورتیدیس، ژان فیته:موسیقی

Editor: Arnau Gòdia Montesinos
Music: Jan Fité, Chistos Kiourtidis
Sound: Thiago Rocha
Synopsis: Anna is a psychiatrist novel that
receives a patient in a state of apathy caused by
their work. that ends up the patient recovered, but
with Anna falling in their same apathy.

Arnau Gòdia Montesinos
Born in 1992, studied the degree in Audiovisual
Communication. Arnau took the stop motion
animation master in ECIB school.

7:00/ Spain/ 2018

 تیاگو روشا:صدا

 آنا روانشناســی تــازهکار اســت و بیمارانی را:چکیده

 در نهایت.پدیرفته که در شغلشــان بیانگیزه شــدهاند
 اما حاال خــود آنا دچار همان،بیماران بهبــود مییابند

.بیماری شده است

آرنیا گودیا مونته سینوس
تصویری و- او کارشـناس ارتباطات صـوتی.۱۹۹۲ متـولد

ECIB کارشناس ارشد انیمیشن استاپموشن از مدرسه
.است
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Quiz Cup

Quiz Cup

 امین حقشناس:کارگردان

Director: Amin Hagh Shenas:

 امین حقشناس:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:پویانما

Animator: Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:تدوینگر

Editor: Amin Hagh Shenas

 هوتن پورزکی:صدا

Sound: Houtan PourZaki

 هوتن پورزکی: موسیقی

Music: Houtan PourZaki

Quiz of kings :تهیهکننده

Producer: Quiz of Kings

1:00/Iran/2018

 مسابقهی بزرگ کوئیز کاپ آغاز شده! چه کسی:چکیده

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: The big Quiz Cup contest has started.
Who’s the best quiz player of the year?

بهترین کوئیز باز سال است؟

امین حق شناس

Amin Hagh Shenas

 متخصــص در زمینهی،کارشــناس ارشــد پویانمائــی

M.A degree of animation, he is a specialized in
music video animation.

.متحرک سازی موزیک ویدئو
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باران

Rain
Director: Piotr Milczarek

 پیوتر میلچارک:کارگردان

Producer: Piotr Furmankiewicz,

،  پیوتر فورمانکیویچ:تهیهکننده

Mateusz Michalak, FUMI Studio

 فومی استودیو،ماتیوش میشاالک

Scriptwriter: Piotr Milczarek

 پیوتر میلچارک:فیلمنامهنویس

Animator: Piotr Milczarek

 پیوتر میلچارک:پویانما

Editor: Mariusz Kus

 ماریوش کاس:تدوینگر

Sound: Blazej Kafarski

 بالژی کافارسکی:صدا

5:00/ Poland/ 2018

Synopsis: No accountability for actions pushes
us to thoughtlessly follow the crowd, which may
lead to tragedy.

Piotr Milczarek
Born in 1977, Lodz. He studied animation and
special effects at the Bational Film School in
Lodz, and works there as an assistant. Directing
many short films، he worked as animator and
creates storyboards.

 نپذیرفتن مســئولیت اعمالمــان باعث تقلید:چکیده
کورکورانه از جماعت و احتماال ً منجر به اتفاقی دلخراش
.میشود

پیوتر ملیچارک
 دانش آموخته ی انیمیشن. لهســتان، ووج،1977 متولد
و جلوههای ویژه از مدرســهی ملی فیلم ووج و استادیار

 او کارگردانی و پویانمائی فیلمهای.همان مدرسه است
کوتاه بســیاری را برعهده داشــته و طراح اســتور یبرد

.تیزرهای تبلیغاتی است

Raymonde
or the Vertical Escape

یا فرار عمودی

16:35/ France/ 2018

Synopsis: Raymonde is really fed up with
peas, aphids, dirty panties and prefer love and
the immensity of the sky.

 سارا ون دن بوم:کارگردان
:تهیهکننده
،ریشارد ون دن بوم
،ژان فرانسوا بیگوت
 انیمیشنD3شرکتپاپی
:فیلمنامهنویس
سارا ون دن بوم
:پویانما
، ژیل کواریه،بنژامین بوتال
، سواد ویدل، ماریون لو گییو
 توماس ماشا،ژیل کوولیه
 سارا ون دن بوم، آنی ژان:تدوینگر
 پییر کایله:موسیقی
،  دنیل گریس،  یان وولسی:صدا
متیو لنگله
ً
 شته و جورابهای،واقعا حالش از نخود
 رموندز:چکیده

کثیف به هم میخورد و عشــق و وســعت آسمان را به
.همهچیز ترجیح میدهد

سارا ون دن بوم

Sarah Van den Boom

 پنینگن و کارگاههای انیمیشنیESAG دانش آموخته ی

She trained at the ESAG Penninghen, then in
the animation workshop of the Ecole Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs in Paris.She
worked with the NFB in Montreal.

 او همچنین با.دانشــگاه هنرهای تزئینی پاریس است

.هیئت ملی فیلم کانادا در مونترال نیز همکاری میکند

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Director: Sarah Van Den Boom
Producer:
Richard Van Den Boom,
Jean-François Bigot /
Papy3D Productions
Scriptwriter:
Sarah Van Den Boom
Animator:
Benjamin Botella, Gilles Coirier,
Marion Le Guillou, Souad Wedell,
Gilles Cuvelier, Thomas Machart
Editor: Annie Jean, Sarah Van Den Boom
Music: Pierre Caillet
Sound: Yan Volsy, Daniel Gries,
Matthieu Langlet

ریموند

سواری

RIDE
Director: Paul Bush

 پال بوش:کارگردان

Producer: Abi Feijó, Paul Bush,

، پال بوش، ابی فلیهو:تهیهکننده

CICLOPE FILMES

شرکت سیکلوپ فیلم

Scriptwriter: Paul Bush

 پال بوش:فیلمنامهنویس

Animator: Paul Bush

 پال بوش:پویانما

Editor: Paul Bush

 پال بوش:تدوینگر

Music: Conjunto Típico do Val

 کونیونتو تپیکو دو وال:موسیقی

Sound: Andy Cowton

 اندی کاوتون:صدا

5:42/ Portugal, UK/ 2018

Synopsis: A rider prepares his bike and departs
on an idealized journey into the countryside and
into the future.

Paul Bush
Born in 1956, London, he is a taught himself
British experimental film director and animator and
lecturer, studied Fine Art at Goldsmiths College,
and a member of the London Film-Makers’ Co-op.

 موتورش را آماده می کند و برای، موتور سواری:چکیده

.سفری آرمانی در جاده ها و آینده آماده میشود

پال بوش
, انیماتور و کارگردان تجربی انگلیسی. لندن،1956 متولد

 و فیلم ســازی خودآموخته است که,مدرس فیلم سازی

در کالج گلداســیمت هنرهای زیبا درس خوانده و عضو
.مجمع فیلم سازان لندن است
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سیم ششم

Sixth String

 بهرام عظیمی:کارگردان

Director: Bahram Azimi

 مهناز عادلی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Mahnaz Adeli

 احسان عظیمی:تدوینگر

Editor: Ehsan Azimi

 کاوه آیدین:صدا

Sound: Kaveh Aydin

 استودیو صبا:موسیقی

Music: Studio Saba

:تهیهکننده

Producer:
DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

13:00/Iran/2018

 یک نوازنــدهی تار تالش. تهران،1305  ســال:چکیده

Synopsis: Tehran, 92 years ago. A Tar player
is trying to make his new music with the new
car mechanism that had just entered Iran.

میکند تا موســیقی جدیــدش را بر اســاس مکانیزم

. بسازد,اتومبیل که تازه وارد ایران شده

بهرام عظیمی

Bahram Azimi

 طراح، فیلم نامهنویس، کارگردان انیمیشــن.متولد تهران

پویـانمـایی کوتـاه

Born in Tehran, he is an animation director,

 کارشــناس صنایع دســتی از.کاراکتر و کاریکاتوریســت

screen writer, character designer and cartoonist,

. هنری وزارت ارشاد۲  دارای نشان درجهی.دانشــگاه هنر

and lecture. B.A of handicrafts from Art University.

 عضو.کارگردان چندین مجموعه انیمیشن و انیمیشن بلند

M.A of animation. Director of many animation series

هیئت داوری جشــنواره های مختلف داخلی و بین المللی

and features. Jury member of many national and

.انیمیشن

international festivals.
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غیبت ادی تیبل

The Absence of Eddy Table

 رونه اسپانس:کارگردان

Director: Rune Spaans

:تهیهکننده

Producer:

 شرکت توردن فیلم،اریک ُفگل

Tordenfilm AS, Eric Vogel

 دیو کوپر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Dave Cooper

:پویانما

Animator:

 تیا ماتلند، اودنه مادسن

Oddne Madsen, Thea Matland

 کادا:موسیقی

Music: Kaada

 مارتین استریکر:صدا

Sound: Martin Stricker

12:18/ Norway/ 2016

Synopsis: Lost in a dark forest, Eddy Table
stumbles upon a mysterious girl and dangerous
parasites, He should escape, but …

Rune Spaans
A Norwegian artist who is a self-taught visual
effects artist and animation director, who
worked in video games and then moved on to
advanced visual effects, animation and directing.

 ادی تیبل که در جنگلی تاریک گم شــده ناگهان:چکیده

.با دختری مرموز و انگلهایی خطرناک روبهرو میشود

… او باید فرار کند اما

رونه اسپانس
. هنرمند خودآموز و کارگردان انیمیشن است.متولد نروژ
،وی با ســابقهی فعالیت در حوزه ی باز یهای ویدئویی
متخصــص جلوههای بصری پیشــرفته و انیمیشــن و

.کارگردانی است

نبرد سن رومانو

The Battle of San Romano

 گورگس شویزگبل:کارگردان

Director: Georges Schwizgebel

، گورگس شویزگبل:تهیهکننده

Producer: Georges Schwizgebel,

اس.دی.استودیو جی

Studio GDS

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

گورگس شویزگبل

Georges Schwizgebel

 گورگس شویزگبل:پویانما

Animator: Georges Schwizgebel

 گورگس شویزگبل:تدوینگر

Editor: Georges Schwizgebel

 یودیث گروبر اشتیتزر:موسیقی

Music: Judith Gruber-Stitzer

 یودیث گروبر اشتیتزر:صدا

Sound: Judith Gruber-Stitzer

 جنبشــی درون یک نقاشی شــکل گرفته که با:چکیده

Synopsis: A movement within a painting, begins

نبردی خشن شروع و با تفسیر شاهکاری متعلق به قرن

with the a battle and comes to a halt in a rendition

. اثر پائولو اوچلو، نبرد سن رومانیو:پانزدهم خاتمه مییابد

of a masterpiece; The Battle of San Romano by
Paolo Uccello.

گورگس شویتزگبل

Georges Schwizgebel

 او کارشناس هنر از. ســوییس، رکونویلیر،۱۹۴۴ متولد

Born in 1944, Reconvilier, Switzerland .After
studies at the Ecole des arts décoratifs in Geneva,
worked in an advertising agency.

مدرســهی هنرهای زیبای ژنو اســت و در آژانسهای

.تبلیغاتی سابقهی فعالیت دارد

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

2:25/ Switzerland/ 2017

مرگ اتفاقی و مبارک

The Blissful
Accidental Death
Director: Sergiu Negulici
Producer: Adriana Ionica,
Reniform Production
Scriptwriter: Sergiu Negulici,
Ioana-Laura Nicoara,
Manuela Marcovici,
Animator:
Sergiu Negulici, Ioana Nicoara,
Lu Pop, Ruxandra Corduneanu,
Razvan Dit, Manuela Marcovici,
Alex Boncea, Anca Adascalitei
Editor: Adriana Ionica
Music: Vlaicu Golcea
Sound: Tudor Petre

Synopsis: Entering an antique shop, a young
man finds an intriguing drawing which is hiding
a secret love letter on the back.

Sergiu Negulici
He Studied sculpture at National University of
Arts Bucharest, and Worked in Romania as art
director, visual artist, lead animator, director.

 سرجو نیگولیچی:کارگردان

، آدریانا ایونیکا:تهیهکننده

شرکت ِرنیفورم پروداکشن

،  سرجو نیگولیچی:فیلمنامهنویس

 مانوئال مارکوویچی، لوانا الئورا نیکوارا
:پویانما

،  لوانا نیکوارا، سرجو نیگولیچی

، روکاساندرا کوردینو،لو پاپ

،  مانوئال مارکوویچی، رازوان دیت
 آنکا ادسکالیچی،الکس بونچی

15:11/ Romanian/ 2017

 آدریانا ایونیکا:تدوینگر

 والیکو گولچی:موسیقی

 تودور پتره:صدا

، بــا ورود به یک عتیقهفروشــی، مرد جوانی:چکیــده

مجذوب نقاشی زیبایی میشود که یک نامهی عاشقانه

.و مرموز پشتش مخفی شده

سرجو نیگولیچی
دانش آموخته ی مجسمهســازی در دانشــگاه هنر ملی

 هنرمند جلوههای،بخارست است و به عنوان مدیرهنری

. انیماتور کلیدی و کارگردان در رومانی فعالیت دارد،بصری
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تماس

The Call

 آنکا دامین:کارگردان

Director: Anca Damian

، شرکت آپارته فیلم:تهیهکننده

Producer: APARTE FILM,

آنکا دامین

Anca Damian

 آنکا دامین:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Anca Damian

، سرگیو نگولیچی:پویانما

Animator: Sergiu Negulici,

، لوانا نیکوارا

Ioana Nicoara,

،وادیم چیوکازان

Vadim Ciocazan,

موته لوان مونورانو

MateiIoan Monoranu

 سیپریان سیمپوی:تدوینگر

Editor: Ciprian Cimpoi

 الکساندر باالنسکو:موسیقی

Music: Alexander Balanescu
Sound: Clement Badin, Lionel Guenoun

10:00/ Romany/ 2018

 ناگهان در آب، پیرزنی میخواهد حمام کنــد:چکیــده

Synopsis: An aged woman is taking a
bath,While entering the water a new world.

پویـانمـایی کوتـاه

 لیونل گوئنون، کلمنت بادین:صدا

.دنیای جدیدی به رویش آشکار میشود

آنکا دامین

Anca Damian

. نویسنده و تهیهکننده است،او کارگردان

A director, screenwriter and producer.
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افسوس گربه

The Cat’s Regret

:کارگردان

Director:

 ژان لوپ فلیشیلو،الن ژاگنول

Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli

:تهیهکننده

Producer:

 لونانیم،فولیماژ

Folimage, Lunanime

 الن ژاگنول:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Alain Gagnol

:پویانما

Animator:

سیلوی لئونارد ویکتورینو

Sylvie Léonard Victorino

 ِهروی گیشارد:تدوینگر

Editor: Hervé Guichard

 ژرالد لبیدی:موسیقی

Music: Gérard Labady
Sound: Loïc Burkhardt
8:37/ France, Belgium/ 2018

Synopsis: A boy who hates his little brother is
punished by his mother.
Alain Gagnol Born in 1967, France is a French
filmmaker.
Jean-Loup Felicioli, Born in 1960, France is a
French filmmaker, studied at School of Fine Arts.
They were nominated for an Academy Award for
the movie A Cat in Paris.

 لوئیک برکهارد:صدا

 توسط، پسری که از برادر کوچکش بدش میآید:چکیده

.مادرش تنبیه میشود

.فیلم ساز.فرانسه،1967 الن ژاگنول متولد

 فیلم ســاز و. فرانســه،۱۹۶۰ ژان لــوپ فلیشــیلو متولد

.دانش آموخته ی مدرسهی هنرهای زیبای پاریس است

 بــرای فیلم گربــه در پاریس نامزد۲۰۱۲ این دو در ســال

.دریافت جایزه اسکار شدند

خنزرپنزرهای لعنتی

The Damn Junks

، امیرپویا افضلیپور:کارگردان
روحاهلل سعادتمند
:فیلمنامهنویس

 روحاهلل سعادتمند،امیرپویا افضلیپور
:پویانما

روحاهلل سعادتمند

:تدوینگر

روحاهلل سعادتمند

 روحاهلل سعادتمند:صدا
 انتخابی:موسیقی

5:00/Iran/2018

 امیرپویا افضلیپور:تهیهکننده

Synopsis: An unknown girl ،hurts the objects
at night for fun

،سر بازیگوشی
ِ  از، دختربچهای ناشناس شبها:چکیده
.اشیاء راآزار می دهد

AmirPouya Afzali Pour Born in 1983, Abarkuh.

 کارشــناس. ابرکوه،1362 امیرپویا افضلی پــور متولد

 نویسنده و کارگردان و.طراحی صنعتی از دانشــگاه هنر

B.A of industrial design from Art University. Writer

.تهیه کنندهی انیمیشن

and director and producer of animation.

. متولــد بوشــهر1360 روح اهلل ســعادتمند متولــد

Rouhollah Sa’adatmand Born in 1981, Bushehr.

 کارشناس.کارشــناس طراحی صنعتی از دانشــگاه هنر

B.A of industrial design from Art University ،Tehran.

.ارشد انیمیشــن (کارگردانی) از دانشگاه تربیت مدرس

M.A of animation (directing) from Tarbiat Modares

.نویسنده وکارگردان انیمیشن کوتاه و مجموعه انیمیشن

University ،Tehran. Writer and director of some
short animation series.

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Director: AmirPouya Afzali Pour,
Rouh-Ollah Sa’adatmand
Scriptwriter:
AmirPouya Afzali Pour Rouhollah
Sa’adatmand
Animator:
Rouhollah Sa’adatmand
Editor:
Rouhollah Sa’adatmand
Sound: Rouhollah Sa’adatmand
Music: Selected
Producer: AmirPouya Afzali Pour

 پدر و پسر،مرگ

The Death, Dad & Son
Director: Denis Walgenwitz,

:کارگردان

Vincent Paronnaud

 وینسنت پاروناد،دنیس والژنویتز

Producer:

:تهیهکننده

Marc Jousset, Perrine Capron,

، پارین کاپرون،مارک ژوزه

Thibaut Ruby, Tantmieux prod

 شرکت تنتمیو پروداکشن،تیبوت روبی

Scriptwriter: Marc Jousset,

، مارک ژوزه:فیلمنامهنویس

Vincent Paronnaud

وینسنت پاروناد

Animator:

:پویانما

Jean-Luc Gréco, Carherine Buffat

 کارهیرین بوفا،ژان لوک گریکو

Editor: Nazim Meslem
Music: Olivier Bernet
Sound: David Coutures

Synopsis: The Death’ son doesn’t want to take
back the family business.

Denis Walgenwitz He is a director, Scriptwriter
writer and animator.

Vincent Paronnaud He is is a figure of the
French underground comics,published several
comics books.

 نظیم مسلم:تدوینگر

13:32/ France/ 2017

 اولیویه برنه:موسیقی

 داوید کوتورس:صدا

پســر فرشــتهی مرگ نمیخواهد کسب و کار
:چکیده
ِ
.خانوادگی را ادامه دهد

.  فیلم نامه نویس و انیماتور،دنیس والژنویتز کارگردان

وینسنت پاروناد چهرهی شناختهشدهی کمیک زیرزمینی
فرانســوی اســت و انتشــار چندین کتاب کمیک را در
.کارنامهی خود دارد
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سگی که مرض داشت

The Dog Who Was Sick
Director: Parvin Tajvid
Scriptwriter: Parvin Tajvid
Animator: Hesam Javaheri,
Ehsan Taheri
Editor: Kianoush Abedi,
Homayoun Rahmati
Sound: Nader Alimardani,
Maziar Baba Bashi
Music: Milad Movahedi
Producer:
KANOON

 پروین تجوید:کارگردان
 پروین تجوید:فیلمنامهنویس
، حسام جواهری:پویانما
احسان طاهری
:تدوینگر
 همایون رحمتی،کیانوش عابدی
:صدا
 مازیار بابا باشی،نادر علیمردانی
 میالد موحدی:موسیقی
:تهیهکننده

9:55/Iran/2018

 دچار، به خاطر پرخوری، ســگی ســیریناپذیر:چکیده

Synopsis: An insatiable dog gets in trouble for
eating too much and goes to animal’s clinic.
They pull out everything from his stomach, but…

 آن ها,مشــکل میشــود و به کلینیک حیوانات میرود
همــهی چیزهــای خورده شــده را از شــکمش بیرون

.… اما،میکشند

پروین تجوید

Parvin Tajvid
پویـانمـایی کوتـاه

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 مربی. کارشــناس کارگردانی انیمیشن.متولد مشــهد

Born in Mashhad, B.A of animation directing.
She is director of many short animations and
animation series for IRIB. Also a painting teacher
at KANOON’s branches, and Jury of many
international animation festivals.

نقاشــی در مراکــز کانون پــرورش فکری کــودکان و
 و، کارگردان انیمیشــن های کوتــاه متعدد.نوجوانــان

 داور چندین.مجموعه انیمیشن هایی برای صدا و سیما
.جشنواره ی بین المللی انیمیشن
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ماهیگیر و بهار

The Fisherman and Spring
Director: Seyyed Hasan Soltani

 سید حسن سلطانی:کارگردان

Scriptwriter: Ali Hossein Khan

 علی حسینخان:فیلمنامهنویس

Animator:

:پویانما

Lida Khosravani Pour

لیدا خسروانی پور

Editor: Mehdi Nazari

 مهدی نظری:تدوینگر

Music: Armin Rahbar

 آرمین رهبر:موسیقی

Producer:

:تهیه کننده

KANOON

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

9:50/Iran/2018

Synopsis: It’s been a long winter, a fisher who
is trying to find the cause doesn’t come to any
conclusion till he sees a blossom in a hard cold
and snow.

Seyyed Hasan Soltani
He got B.A of painting from Art University, Isfahan,
M.A of painting from Tarbiat Modares University,
and PhD of visual arts (animation) from Vegic
University (Moscow). Science committee member
in many universities in Iran

 فصل زمســتان طوالنی شــده و ماهیگیر که:چکیده

 به،در تالش اســت بفهمد دلیل دیر آمدن بهار چیست
...نتیجهای نمیرسد اما

سید حسن سلطانی
. پردیس اصفهان،کارشناس نقاشــی از دانشــگاه هنر
.س ارشد نقاشــی از دانشــگاه تربیت مدرس
 کارشــنا

دکترای هنرهای تصویری(انیمیشــن) از دانشگاه وگیک

. عضو هیئت علمی چند دانشگاه مختلف.مسکو

روباه

The Fox
Director: Sadegh Javadi

 صادق جوادی:کارگردان

Scriptwriter: Sadegh Javadi

 صادق جوادی:فیلمنامهنویس

Animator: Sadegh Javadi

 صادق جوادی:پویانما

Editor: Sadegh Javadi

 صادق جوادی:تدوینگر

Sound: Sadegh Javadi

 صادق جوادی:صدا

Music: Behnam Mo’ayerian

 بهنام معیریان:موسیقی

Producer:

:تهیهکننده

DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

 روباهی جــوان و چاالک هنگام تجربهی اولین:چکیده

Synopsis: A young and sprightly fox is captured
by a hunter when he’s experiencing his first love.

. به دست شکارچی اسیر میشود،عشق

صادق جوادی

Sadegh Javadi

. فعال در حوزه ی انیمیشن.دیپلم گرافیک

He has a graphic diploma and is active in
animation.

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

9:45/Iran/2018

شکاف

The Gap
Director: Patrick Vandebroeck
Producer: Marco Levantaci,
Marc Thelosen, Koert Davidse,
Viviane Vanfleteren, Vivi Film
Scriptwriter:
Patrick Vandebroeck, Raf Wathion
Animator: Sam Verschraegen,
Marie-laure Guisset,
Maarten Van Rooy
Editor:
Raf Wathion, Patrick Vandebroeck
Music:
Ted Milton, Sam Britton, Will Worsley
Sound: Wart Wamsteker
Synopsis: Man is a cubical shaped figure who
rectifies all bumps and humps in order to keep
his desolate world flat. His confrontation with a
little red ball, that loves to create gigantic holes,
messes up his ideal straight world.

Patrick Vandebroeck
He studied animation at the RITCS in Brussels.

14:41/ Belgium, Netherlands/ 2016

 پاتریک فانده بروک:کارگردان
، مارکو لوانتاچی:تهیهکننده
، کورت داویدسه،مارک تلوزن
 وی وی فیلم،ویوین فان فلترن
:فیلمنامهنویس
 راف واتهن،پاتریک فانده بروک
، سم فرشراگن:پویانما
،ماری لوره گایزت
مارتن فان روی
:تدوینگر
 پاتریک فانده بروک،راف واتهاین
:موسیقی
 ویل ورسلی، سم بریتون،تد میلتون
 وارت وامستکر:صدا
 یک انسان مکعبی شکل همهی تپهها و کوهها:چکیده

 اما،را به نیت ســاختن جهانی مســطح اصالح میکند

 که به حفرهسازی عالقهمند،دیدن یک توپ کوچک قرمز
. دنیای ایدهال و مسطح او را آشفته میکند،است

پاتریک فانده بروک
. بروکسل استRITCS کارشناس انیمیشن از مدرسه
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قهرمان

The Hero

 کیانوش عابدی:کارگردان

Director: Kianoush Abedi

 فرنوش عابدی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Farnoush Abedi

 فرنوش عابدی:پویانما

Animator: Farnoush Abedi

 پگاه فردیار:تدوینگر

Editor: Pegah Fardyar

 سروش عابدی:صدا

Sound: Soroush Abedi

 سروش عابدی:موسیقی

Music: Soroush Abedi

:تهیه کننده

Producer:
KANOON

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

8:19/Iran/2018

 هيــزم شــكن پير و، درجنگلــى پرنعمــت:چکیــده

Synopsis: In a blissful woodland ،an old
wood-cutter lives with his younger wife, with
no child. A piece of wood saves them from this
sitation.

، زندگی میکنند، بدون داشــتن فرزند،همسرجوانترش

.اما تكه درختى جاندار قهرمان زندگيشان میشود

کیانوش عابدی

پویـانمـایی کوتـاه

Kianoush Abedi

 عضو هیئت داوران جشنواره های.کارشــناس نقاشــی

B.A of painting. Jury member of some national
and international festivals. Director and producer
of many animated series and short animations
that had won several prizes. Commercial teasers
adviser. Animation teacher.

 کارگــردان و تهیه کنندهی.مختلف داخلی و بین المللی
چندیــن مجموعه و انیمیشــن کوتاه و کســب جوایز

. مدرس انیمیشن، مشاور تیزرهای تبلیغاتی،مختلف
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شکار

The Hunt

 الکسی الکسیو:کارگردان

Director: Alexey Alekseev

، ییواس بووره:تهیهکننده

Producer: Yves Bouveret,

شرکت آماسترام ِگ َرم

Am Stram Gram

 الکسی الکسیو:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Alexey Alekseev

 الکسی الکسیو:پویانما

Animator: Alexey Alekseev		

 الکسی الکسیو:تدوینگر

Editor: Alexey Alekseev

 الکسی الکسیو:موسیقی

Music: Alexey Alekseev

 یول:صدا

Sound: Yul

5:36/ France/ 2017

Synopsis: A short-sighted and harmless hunter
who took with him by mistake a rabbit instead of
his dog to go hunting in the forest.

Alexey Alekseev
Born in 1965, Moscow, Russia, and studied
animation with Fyodor Khitrouk. In the past
20 years, he won 70 awards at international
festivals.

 به جای، یک شــکارچی بیخطــر و نزدیکبین:چکیده
ً
اشــتباها یک خرگوش را با خود برای
،سگ شکار یاش

.شکار به جنگل میبرد

الکسی الکسیو
 نــزد فئودور خیتــروک تحصیل. مســکو،۱۹۶۵ متولد

 جایزه از۷۰  سال گذشته بیش از۲۰ انیمیشن کرده و در
.فستیوالهای بین المللی دریافت کرده است

The Modern Lives

زندگی مدرن

Director: Bill Plympton

 بیل پلیمپتون:کارگردان

، جو پولتو:تهیهکننده

Producer: Joe Poletto,

، آر جی میلر،وندی کانگ ژائو

Wendy Cong Zhao, R.J. Miller,

 پلیمپتونز استودیو،جکی گرین

Jackie Greene, Plymptoons studio

 بیل پلیمپتون:پویانما

Animator: Bill Plympton

 جکی گرین:موسیقی

Music: Jackie Greene

 وستون فانگر:صدا

Sound: Weston Fonger

 نوازندهی، آهنگ جکی گرین۶  مجموعــهای از:چکیده

Synopsis: Comprised of 6 songs written by
blues-rock musician Jackie Greene.

.سبک بلوزراک است

بیل پلیمپتون

Bill Plympton

اولین کسی است که یک فیلم بلند سینمایی را به صورت

He is the first person to hand draw an entire
animated feature film. Bill has drawn many
cartoons for publications such as New York
Times and so. He was nominated twice for an
Oscar for his animated short films.

 او به عنوان کارتونیست با نشریات.دســتی طراحی کرد
مختلفی مانند نیویورکتایمز همــکاری کرده و تاکنون

.دوبار نامزد دریافت اســکار انیمیشن کوتاه شده است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

30:19:00/ USA/ 2018

غول

The Ogre

 لورن برایبان:کارگردان

Director: Laurène Braibant

، ریچارد وان دن بوم:تهیهکننده

Producer: Richard Van Den Boom /

3D شرکت پاپی

Papy3D Productions

 لورن برایبان:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Laurène Braibant

، ژیل کوالیه:پویانما

Animator: Gilles Cuvelier,

، مارین بلین،گابریل ژاکول

Gabriel Jacquel, Marine Blin,

،کلر ترول،توماس ماشا

Thomas Machart, Claire Trollé,

لورن برایبان

Laurène Braibant

:تدوینگر

Editor:

سارا وان دن بوم،گابریلژاکول

Gabriel Jacquel, Sarah Van Den Boom
Music :Pierre Caillet
Sound: Pierre Caillet, Yan Volsy

Synopsis: An insecure giant holds on eating,
terrified at the prospect of revealing his
ogresque self and so compromising his place
in the society.

Laurène Braibant
Graduated from ESAAB in visual communication
and from ESAAT in animation cinema.

9:41/ France/ 2017

پییرکایل:موسیقی
یان ولسی، پییر کایل:صدا

که میترســد درون، یک غول بیاعتمادبه نفس:چکیده

واقعیاش آشکارشــود و جایــگاه اجتماعیاش بهخطر
.مدام درحال خوردن است،بیفتد

لورن برایبان
اودانش آموخته ی ارتباطات بصری وانیمیشن از دانشگاه

. استESAAT  و نیز انیمیشن ازESAAB
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The Pocket Man
Director: Ana Chubinidze
Producer:
Reginald de Guillebon,
Corinne Destombes, Folimage
Scriptwriter: Ana Chubinidze
Animator: Lorelei Palies,
Pierre-Luc Granjon,
Antoine Lanciaux,
Chaitane Conversat,
Christophe Gautry
Editor: Herve Guichard
Music: Yan Volsy
Sound: Loic Burkhardt, Julien Baissat

مرد جیبی

7:00/ France, Switzerland, Georgia/ 2016

 مردی کوچــک در یک چمــدان کهنه زندگی:چکیــده

Synopsis: A little man lives in an old suitcase,
One day he finds a new friend and jumps into
his pocket and.

پویـانمـایی کوتـاه

 آنا شوبینیدزه:کارگردان
:تهیهکننده
،رژینالد دی گیلبون
 شرکت فولیماژ،کورین دستومبس
 آنا شوبینیدزه:فیلمنامهنویس
، لورلی پالیس:پویانما
، پییر لوک گرنیون
،آنتونی النشیاک
،چایتین کنورسات
کریستوف گاتری
 ِهروی گیشارد:تدوینگر
 یان وولسی:موسیقی
 یولین بایسات، لوییک بورکهاردت:صدا
 یک روز او دوســت جدیــدی پیدا میکند و به.میکند

.درون جیب او میپرد

آنا شوبینیدزه

Ana Chubinidze

 طراح و فیلم ساز انیمیشن است،نویســنده.۱۹۹۰ متولد

Born in 1990, France, she is an author, illustrator
and animation filmmaker, worked in Georgian
publishing houses as an illustrator and book
designer.

و به عنوان طــراح و تصویرگر کتاب با انتشــاراتیهای
.گرجستان همکاری دارد
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بازگشت مسیح

The Second Coming

 جوان سی گرتس:کارگردان

Director: Joan C. Gratz

 جوان سی گرتس:تهیهکننده

Producer: Joan Gratz

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

ویلیام باتلر ییتز

William Butler Yeats

 جوان سی گرتس:پویانما

Animator: Joan Gratz

 جوان سی گرتس:تدوینگر

Editor: Joan Gratz

 دیمین ترنبال:موسیقی

Music: Damian Turnbull

 جوان سی گرتس:صدا

Sound: Joan Gratz

2:20/ USA/ 2017

Synopsis: Based on a poem by W.B Yeats,
written after the First W.W, but the predictions
of a chaotic future speak to now.

Joan Gratz
She is an Academy Award winning director of
animated short films and commercials. Her
films range in content through improvised
abstraction, and animated social documentary.

 بر اساس شعری از ویلیام باتلر ییتس که گرچه:چکیده

پس از جنگ جهانی اول نوشــته شده اما پیشبینیاش
.آیندهای آشفته به امروزما میرسد

جوان سی گرتس
،برای فیلمهای تبلیغاتــی و کوتاهی که کارگردانی کرده

موفق به دریافت جایزه اســکار شــده و دامنهی آثارش
بداههپرداز یهــای انتزاعــی و مســتندهای اجتماعی
.انیمیشنی را در برمیگیرد

نظریهی غروب

The Theory of Sunset

 رومن سوکولوف:کارگردان

Director: Roman Sokolov

:تهیهکننده

Producer:

، آناتولی پروخوروف،لیال پوپوف

Ilia Popov, Anatoly Prokhorov,

استودیوی انیمیشنی پترزبورگ

PETERSBURG Animation Studio LTD

 رومن سوکولوف:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Roman Sokolov

، ویکتور واسوکهیچف:پویانما

Animator: Viktor Vasukhichev,

،کی سنیا موراوی

Ksenia Muravey,

 سرگی روبین،نیکوالی کوژائف

Nikolay Kozhaev, Sergey Rubin

 رومن سوکولوف:تدوینگر

Editor: Roman Sokolov

 مارینا الندا، سرگی واسیلیف:موسیقی

Music: Sergey Vasiliev, Marina Landa

 دنیس دوشین، ایگوریاکوول:صدا

8:48/ Russia/ 2017

Synopsis: Deep at night, a cyclist traverses
the wintry forest, wants to make sure this new
day gets off to a fresh start.

 دوچرخهســواری از جنگلهای، در دل شــب:چکیــده

، با این هدف که مطمئن شود روز نو,زمستانی می گذرد

.شروعی نو است

رومن سوکولوف

Roman Sokolov
Born in 1976, Russia , he is student of State
Pedagogical University, the Faculty of Arts. An
animator, character designer, storyboard artist,
episodes director of animations for children.

 دانش آموخته ی دانشکدهی هنر. روســیه،۱۹۷۶ متولد

، وی به عنوان پویانما.دانشگاه پداگوژیکال مسکو است
 هنرمنــد اســتور یبورد و کارگردان،طراح شــخصیت

انیمیشن کودک با استودیوهای مختلف همکاری کرده
.است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Sound: Igor Jakovel, Denis Dushin

!این کیک شگفت انگیز

This Magnificent Cake!

:کارگردان

Director: Marc James Roels,

 اِما دوسوئف،مارک جیمز رولز

Emma De Sweaf

 شرکت بیستانیمیشن:تهیهکننده

Producer: Beast Animation

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Marc James Roels,

 اما دوسوئف،مارک جیمز رولز

Emma De Sweaf

 ایریس الکساندر:پویانما

Animator: Iris Alexandre

 مارک جیمز رولز:تدوینگر

Editor: Marc James Roels

 برام مایندرزما:صدا

Sound: Bram Meindersma

44:18:00/ Belgium, France, Netherlands/ 2018

Synopsis: An anthology film set in colonial Africa
in the late 19th century.

Marc James Roels He is a live-action director,
making award winning short movies.
Emma De Sweaf Born in 1997, Gent, Belgium.
She studied documentary at the St-Lukas
academy Brussels and works as a director
and model maker.

 فیلمی تاریخی درمورد آفریقای اســتعمارزده ی:چکیده

.اواخر قرن نوزدهم

مارک جیمز رولــز او کارگردان فیلمهای الیو اکشــن و

.برندهی جوایز گوناگونی برای فیلمهای کوتاهش است

 در آکادمی. بلژیــک، گنت،1985 امادوســوئف متولد

سنت لوکاس مستندسازی خوانده و به عنوان کارگردان
.و مدلساز مشغول کار است
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 آنسو،اینسو

This side, the Other side
Director: Lida Fazli

			
 لیدا فضلی:کارگردان

Scriptwriter: Lida Fazli

 لیدا فضلی:فیلمنامهنویس

Animator:

:پویانما

Maryam Karami, Rasoul Shiri

 رسول شیری،مریم کرمی

Editor: Leyla Khalil Zadeh

 لیال خلیلزاده:تدوینگر

Sound: Mehrshad Malakouti

 مهرشاد ملکوتی:صدا

Music: Arman Mousa Pour

 آرمان موسیپور:موسیقی

Producer:

، لیدا فضلی:تهیهکننده

Lida Fazli ،DEFC

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
7:55/Iran/2018

، دو کودک در دو سوی خط مرز با هم دوستاند:چکیده

Synopsis: 2 children are friend behind the
borders, but the grown-up had decided to
have a battle.

.اما بهانهی جنگ برای بزرگترها فراهم شده

لیدا فضلی

پویـانمـایی کوتـاه

Lida Fazli

 کارشناس طراحی لباس از دانشگاه. تهران،1956 متولد

Born in 1977, she got a B.A of custom designing
from Al- Zahra University, Tehran, and a MA
degree in animation from Tarbiat Modares
University. Director, cartoonist, illustrator and
Animation teacher.

الزهرا و کارشــناس ارشد انیمیشــن از دانشگاه تربیت
. مدرس انیمیشن. کارگردان و کاریکاتوریست.مدرس
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–ترامپ گاز میگیرد

Trump Bites I Alone Can Fix It...

تنهایی حلش میکنم
، بیل پلیمپتون:کارگردان

Director: Bill Plympton,

 دیوید سی رابرتز،بیل شیبار

Billy Shebar, David C. Roberts

:تهیهکننده

Producer:

, دیوید سی رابرتز،بیل شیبار

Billy Shebar, David C. Roberts,

110 شرکت خیابان

Company 110th Street Films

 بیل پلیمپتون:پویانما

Animator: Bill Plympton

 آلنکا کریزینسکی:تدوینگر

Editor: Alenka Krizenecky

 وستون فانگر:صدا

Sound: Weston Fonger

1:03/ USA/ 2018

Synopsis: Trump’s pronouncements.

Bill Plympton He is the first person to hand draw an
entire animated feature film.
Billy Shebar He is an Emmy-nominated writer, director
and producer of TV series and independent films.
David C Roberts He is a former US physicist, turned
writer/filmmaker, His articles have appeared in the
New York Times and so.

. فیلمی درمورد وعدههای تو خالی ترامپ:چکیده
بیل پلیمپتون اولین کســی است که یک فیلم بلند سینمایی را

.به صورت دستی طراحی کرد

 کارگردان و تهیهکنندهی ســریالهای،بیل شــیبار نویســنده
.تلویزیونی و فیلمهای مستقل و نامزد جایزه ی امی است

دیوید سی رابرتس فیزیکدان سابق و نویسنده و فیلم ساز فعلی

 مقالههای او در نشــریات مختلفی از جمله.آمریکایی اســت
.نیویورک تایمز چاپ شدهاند

جیکجیک

Director:
Zhanna Bekmambetova
Producer:
Zhanna Bekmambetova,
Timur Bekmambetov,
Alexander Gorokhov, CGF
Scriptwriter:
Zhanna Bekmambetova
Animator:
Olga Baulina, Leonid Larionov
Editor: Zhanna Bekmambetova
Music: Yuriy Poteyenko
Sound: Anatoly Tyurikov

11:40/ Russia/ 2018

:کارگردان
ژانا بک مامبتوا
، ژانا بک مامبتوا:تهیهکننده
،تیمور بک مامبتوا
،الکساندر گروخوف
اف.جی.شرکت سی
:فیلمنامهنویس
ژانا بکمامبتوا
:پویانما
 لیونید الریونوف،اولگا باولینا
 ژانا بکمامبتوا:تدوینگر
 یوری پوتینکو:موسیقی
 آناتولی تیورکوف:صدا
 گنجشک. لوبا و گنجشــک با هم دوســتاند:چکیده
 لوبا.پســری بی کله اســت که اصالً ترس را نمیشناسد

Synopsis: Main characters are girl Luba and
her friend sparrow. Silly sparrow doesn’t know
fear. By playing with him Luba forgets her she
is on a rope.

.موقع بازی با او فراموش میکند روی طناب است

ژانا بکمامبتوا

Zhanna Bekmambetova

 او.متولد ازبکســتان و در مســکو بزرگ شــده اســت

Born in Uzbekistan, Zhannamoved to Moscow.
graduated from Vgik (University of Cinematography).
MA degree was Concept design for animation
movies.

دانش آموختــه ی مدرســه ی فیلم مســکو (وگیک) و
کارشــناس ارشــد طراحــی مفهومی بــرای فیلمهای

.انیمیشنی است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Tweet-Tweet

دو قطار شهری

Two Trams

 اِسوتالنا آندریانوا:کارگردان

Director: Svetlana Andrianova

، گلب داویدوف:تهیهکننده

Producer: Gleb Davidov,

،نیکوالی ماکوفسکی

Nikolay Makovsky,

استودیو سویزمالت فیلم

Soyuzmult Film Studio

 اِسوتالنا آندریانوا:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

 آرتم فادیف:موسیقی

Svetlana Andrianova

 آرتم فادیف:صدا

Music: Artem Fadeev
Sound: Artem Fadeev

10:00/ Russia/ 2016

Synopsis: Klick and Tram are two city trams,
that every morning leave their camp.

Svetlana Andrianova
She attended at Moscow Academic Art Lyceum,
institute of Surikov, painting department. She
had courses of animators at Pilot studio at
A.M.Tatarsky.

 کلیک و ترام دو قطار شهری هستندکه هر صبح:چکیده

.اردوگاهشان را ترک میکنند

اسوتالناآندریانوا
او دانش آموخته ی آکادمی هنری لیســه در مســکو و
.همچنین انستیتوی سوریکوف (رشــته نقاشی) است

. ام.او دورههای انیمیشن را در اســتودیوپیلوت در ای
.تاتارسکی گذرانده

International Competition
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!زنده باد تفنگداران

Vivat Musketeers!

 آنتون دیاکوف:کارگردان

Director: Anton Dyakov

، میخاییل آلداشین:تهیهکننده

Producer: Mikhail Aldashin,

،بوریس ماشکوفتسف

Boris Mashkovtsev,

استودیو سویزمالت فیلم

Soyuzmult film studio

 آنتون دیاکوف:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Anton Dyakov

 آنتون دیاکوف:پویانما

Animator: Anton Dyakov

 آرتم فادیف:موسیقی

Music: Artem Fadeev

 آرتم فادیف:صدا

Sound: Artem Fadeev

5:30/ Russia/ 2017

 در آســتانهی ســقوط، بیهیچ امیدی، جهان:چکیده

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: The world is on the verge of abyss,
there is no hope, but the serious men appear
at this time, heroes without fear and reproach,
real musketeers, Vivat musketeers!

Short Animation
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 قهرمانانی: اما ناگهان مردانی پدیدار میشــوند،اســت
! زنده باد تفنگداران. تفنگذاران واقعی،نترس و بیباک

آنتون دیاکوف

Anton Diyakov

 فار غالتحصیل دانشگاه. قزاقســتان،آلماآتا،۱۹۸۰ متولد

Born in 1980, Alma-Ata, Kazakhstan. He has
graduated from Alma-Ata State University as
artist and also from the School-Studio of
animation cinema SHAR as an animation
director.

ایالتی آلماآتا و دانش آموخته ی کارگردانی انیمشــن در

. استSHAR مدرسه

علفهای هرز

weeds

 کوین هادسون:کارگردان

Director: Kevin Hudson

 برد سیمنسن:تهیهکننده

Producer: Brad Simonsen

 کوین هادسون:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Kevin Hudson

 هیون مین لی:پویانما

Animator: Hyun-Min Lee

 مایکل وایزمن:تدوینگر

Editor: Michael Weissman

 دیل ترنر:موسیقی

Music: Dale Turner

 گیب گای:صدا

Sound: Gabe Guy

2:50/ USA/ 2017

Synopsis: Dandelion’s immigrant struggle to
get from the dry barren side of a driveway to
the other side, where water is plentiful.

KevinHudson
Born in 1965, Los Angeles. He is best known
for his work as a Digital Artist and is currently
working at Walt Disney Animation Studios.

 قاصدکهای مهاجر میخواهند از سمت خشک:چکیده

. به جایی که آب فراوان است،جاده به سمت دیگر بروند

کوین هادسن
 او در حوزه ی هنرهای. آمریکا، لسآنجلس،1965 متولد
دیجیتال فــردی صاحبنام اســت و در حال حاضر در

.استودیوهای انیمشنی والتدیسنی مشغول بهکار است

آخرهفتهها

Director: Trevor Jimenez
Producer: Jeremy Slome,
past lives productions
Scriptwriter: Trevor Jimenez
Animator: Trevor Jimenez,
Vlad Kooperman,
Xavier Riffault,
Madeline Sharafian, ShazLym,
Adam Campbell
Editor: Trevor Jimenez
Music: Andrew Vernon
Sound: Kenny Pickett

15:17/ USA/ 2017

 تریوور خیمنز:کارگردان
، جرمی اسلومی:تهیهکننده
شرکت پست الیوز پروداکشن
 تریوور خیمنز:فیلمنامهنویس
، تریوور خیمنز:پویانما
،والد کوپرمن
، زاویه ریفالت
، شاز لیم،مادلین شرفیان
آدام کمپبل
 تریوور خیمنز:تدوینگر
 اندرو ورنون:موسیقی
 کنی پیکت:صدا
 پسری جوان بین، در شهر تورنتو1980  در دههی:چکیده

Synopsis: Set in 1980’s Toronto, a young boy
shuffling between the homes of his recently
divorced parents

 در، که بــهتازگی طالق گرفتهاند،خانهی پدر و مادرش

.رفت و آمد است

تریوور خیمنز

Trevor Jimenez

 سال است که در۱۰  بیش از،فیلم ساز و هنرمند کانادایی

Trevor is a Canadian filmmaker and story artist
who has worked in animation for over 10 years
at companies such a، Pixar Animation Studios,
Walt Disney Feature Animation, and Blue Sky.

 والت،عرصه ی انیمیشن در شــرکتهایی مانند پیکسار

.دیزنی و بلواسکای مشغول بهکار است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Weekends

دختر شرور

Wicked Girl

 آیچه کارتال:کارگردان

Director: Ayce Kartal

، دیمین مقربی:تهیهکننده

Producer: Damein Megherbi,

 شرکت لِوالسرس،ژاستین پشبرتی

Justin Pechberty, Les Valseurs

 آیشه کارتال:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Ayce Kartal

 آیچه کارتال:پویانما

Animator: Ayce Kartal

 آیچه کارتال:تدوینگر

Editor: Ayce Kartal

 تاریک اصالن:موسیقی

Music: Tarık Aslan

 پیسته روژ:صدا

Sound: Piste Rouge

8:00/ France, Turkey/ 2017

Synopsis: A little girl with an overflowing
imagination, keen on nature and animals,
is looking back on the good old days in her
grandparents’ village from hospital room.

Ayce Kartal
Bon in 1977, Turkey.The Artist has been working
as an animated film director, based in Paris. has
won more than hundred awards in national and
international film festivals.

، دختری رؤیاپرداز و شیفتهی طبیعت و حیوانات:چکیده
در اتاقش در بیمارســتان به روزهای خوب گذشــته در

...  اما،روستای اجدادیشان فکر میکند

آیچه کارتال
 ساکن پاریس و کارگردان انیمیشن. ترکیه،1977 متولد

 این هنرمند در ده سال گذشته صدها جایزه ی ملی.است

.و بین المللی از جشــنواره های فیلم دریافت کرده است

International Competition
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وینگ

Wing

 بهزاد هاتف:کارگردان

Director: Behzad Hatef

 بهزاد هاتف:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Behzad Hatef

 بهزاد هاتف:پویانما

Animator: Behzad Hatef

 بهزاد هاتف:تدوینگر

Editor: Behzad Hatef

 بهزاد هاتف:صدا

Sound: Behzad Hatef

:موسیقی

Music:

 انتخابی،بهزاد هاتف

selected, Behzad Hatef

 بهزاد هاتف:تهیه کننده

Producer: Behzad Hatef

2:30/Iran/2018

پویـانمـایی کوتـاه

Synopsis: The combination of 3 tales: “the
Race of Rabbit and the Turtle”, “the Turtle and
the Stork”, “Aladdin and his Magic Lamp”.

Short Animation
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Behzad Hatef
He studied animation at KANOON (by Professor
Alimorad). Animator of different projects and
director of some short animations.

 مســابقه خرگوش و: ترکیبی از ســه داســتان:چکیده

. عالءالدین و چراغ جادو، الکپشت و لکلک،الکپشت

بهزاد هاتف
دانش آموخته ی انیمیشن در کانون پرورش فکری تهران
. انیماتــور پروژههای مختلف.)(زیر نظر اســتاد علیمراد

.کارگردان چندین انیمیشن کوتاه

مســـابقـــه بیــن المـــلل

تلویزیونـــــــی
INTERNATIONAL COMPETITION

Television

دیدی و بودی

Didi and Boodi
(A little Cheat)

)(یه تقلب کوچولو
، سجاد حضرت قلیزاده:کارگردان

Director: Mona Abd-Ollah Shahi,
Sajjad Hazrat Gholi Zadeh,

،مونا عبدالهشاهی

Ehsan Tavasoli Zadeh

احسان توسلیزاده

Scriptwriter: Mona Abdollah Shahi

 مونا عبدالهشاهی:فیلمنامهنویس

Animator: Hamed behrouzi,

، امیر سجاد ذوقی، حامد بهروزی:پویانما

Amir Sajjad Zoughi, Mehdi Ghasemi,

، ندا نوری عباد،مهدی قاسمی

Neda Nouri Ebad, A’zam Mehdi Zadeh,

 مینا باباپور،اعظم مهدیزاده

Mina Baba Pour

 احسان توسلی زاده:تدوینگر

Editor: Ehsan Tavasoli Zadeh

 مجید حبیبی:صدا

Sound: Majid Habibi

 آرمین بهاری:موسیقی

Producer: Ehsan Tavasoli Zadeh

7:57/Iran/2018

 احسان توسلیزاده:تهیهکننده

Synopsis: Didi is trying to succeed with
designing and selling an idea but has no
idea of his own. So he secretly copies
Boodi’s idea.

 دیدی ســعی دارد تا با طراحی و فروش:چکیده

Sadjad Hazrat Gholi Zadeh Born in 1984.

، طراح هنری.1363 ســجاد حضرت قلیزاده متولد

، اما هیچ ایده ای ندارد،یک ایده به جایی برســد
.بنابراین یواشکی ایده ی بودی را کپی میکند

Art designer، art manager and director with

.مدیر هنــری و کارگردانی در مجموعههای مختلف

different casts. Painting teacher.

.مدرس نقاشی

Mona Abdollah Shahi Born in 1983,، M.A

 کارشــناس ارشد.1362 مونا عبداله شــاهی متولد

of Animation from Art University of Tehran.

, فیلم نامه نویس.انیمشــن از دانشــگاه هنر تهران

Scriptwriter, director, character and set designer.

 کارگردان و طراح کاراکتر و فضا،تدوینگر

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Music: Armin Bahari

جینگلیکس

Jingliks
Director: Anton Vereschagin
Producer: Oleg Roy,
OPEN Alliance Media, LLC
Scriptwriter:
Amina Vereschagina
Animator: Vahram Altunyan,
Pavel Barkov, Alexey Yansitov,
Vlad Titagin
Editor: Maya Turkina
Music: Vladimir Podgoretsky,
James Maxwell Norwood
Sound: Alexander Volodin

Synopsis: Adventures of little merry people
called jingliks and their animal-friend Bedokur,
who is the master of mischief.

Anton Vereschagin
Born in 1979, Moscow. He is a director, artist,
producer. Graduated of Saint Petersburg State
Film and Television Institution (animation directing
and computer graphics) and teaches at leading
institutions in Russia.

 آنتون ِورشاگین:کارگردان

، اولگ روی:تهیهکننده

)شرکت ایلیانس مدیا(ال ال سی
:فیلم نامهنویس

آمینا ِورشاگینا
، وارام آلتونیان:پویانما

، الکسی یانسیتوف،پاول بارکوف

والد تیتاگین

 مایا تورکینا:تدوینگر

، والدمیر پودگورتسکی:موسیقی
جیمز مکسول نوروود

11:00/ Russia/ 2017

 الکساندر وولودین:صدا

 و، مردم شاد کوچولو، ماجراهای جینگلیکسها:چکیده

. که استاد بدبیاری است، بدوکور،دوستشان
آنتون ِورشاگین

. هنرمند و تهیهکننده است،کارگردان. مسکو،1979 متولد

او دانش آموخته ی مدرســهی ایالتــی فیلم و تلویزیون
سنتپترزبورگ در رشتهی کارگردانی انیمیشن و گرافیک

دیجیتال است و در انستیتوهای معروف روسیه تدریس
.میکند

International Competition
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OBC num6

OBC num6

 امین حقشناس:کارگردان

Director: Amin Hagh Shenas

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

امین حقشناس

Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:پویانما

Animator: Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:تدوینگر

Editor: Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:صدا

Sound: Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:موسیقی

Music: Amin Hagh Shenas

 امین حقشناس:تهیهکننده

Producer: Amin Hagh Shenas

1:00/Iran/2018

 خرگوشـی نمی خواهـد هویجـش را با کســی:چکیــده

Synopsis: A bunny doesn’t want to share his
carrot.

.سهیم شـود

امین حق شناس

تلویزیونـــــــی

Amin Hagh Shenas

 متخصــص در زمینهی،کارشــناس ارشـــد پویانمائی

M.A degree of animation، he is specialized in
music video animation.

.متحرکسازی موزیک ویدئو

Television
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One Thousand Tales-

هزار افسان

(The Myth of Zaal and Simorgh)

)(افسانهی زال و سیمرغ
، اصغر صفار:کارگردان

Director: Asghar Saffar,

عباس جاللی یکتا

Abbas Jalali Yekta

 افسانه بخشی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Afsaneh Bakhshi

 مهدی درویشانی:پویانما

Animator: Mehdi Darvishiani

 اصغر صفار:تدوینگر

Editor: Asghar Saffar

		
 حسین قورچیان:صدا

Sound: Hossein Ghoorchian

 میالد موحدی:موسیقی

Music: Milad Movahedi

، اصغر صفار:تهیهکننده

Producer: Asghar Saffar،

مرکز پویانمائی صبا

Saba Animation Center
8:05/Iran/2018

Synopsis: Tale of Zaal and his guardian:
Simorgh.

. داستان تولد زال و نگهدار یاش توسط سیمرغ:چکیده

Asghar Saffar Born in 1976, Isfahan. B.A of painting

 کارشــناس نقاشــی. اصفهان،1355 اصغر صفار متولد

from Tehran University. M.A of animation from Art
University. Producer, director and animation designer
manager of Hooran studio CO.
Abbas Jalali Yekta Born it 1979, Tehran. B.A
of cinema. Character and set designer. Director
of some short animations and animated series.
collaboration in some feature animations.

 کارشناس ارشد انیمیشن از دانشگاه،از دانشــگاه تهران
 مدیر. تهیهکننــده و کارگردان و طراح انیمیشــن.هنــر
.شرکت هوران استودیو

. کارشناس سینما. تهران،1358 عباس جاللی یکتا متولد

 کارگردان چندین انیمیشــن کوتاه.طراح فضا و کاراکتر

 مشارکت در ساخت انیمیشن های.و ســریال انیمیشنی
.بلند سینمایی

:پیپاس و داگالس

Pipas & Douglas Le Monstre

هیوال

Sébastien Lasserre, Alexandre So

Animator: Stéphane Wilmet
Music: Les Frères Sonor
Sound:
Alexandre Lormeau, Romain Anklewicz

2:00/ France/ 2017

، سباستین السر:کارگردان
الکساندر سو
:تهیهکننده
، انتونی رودله،ژوزلین شاریه
شرکت هری پروداکشنز
:فیلمنامهنویس
 الکساندر سو،سباستین السر
 استفانی ویلمه:پویانما
 برادران سونور:موسیقی
:صدا
 رومین آنکلیویچ،الکساندر لورمیو

Synopsis: Pipas the mad scientist makes
his creature come to life thanks to an electric
machine. But ...

 به کمک ماشینهای، دانشــمند دیوانه، پیپاس:چکیده

Sébastien Lasserre Born in 1971, Bayonne.

 خودآموختهی. بایــون،1971 سباســتین الســر متولد

... ولی،برقی مخلوق عجیبش را زنده میکند

 کارگــردان چندیــن انیمیشــن کوتــاه و.انیمیشــن

He is a self-taught who has directed many
awarded animated short films.
Alexandre So Born in 1971, Cambodia.
Trained in Gobelins animation school, he is an
animator in the field of video games.

.تحسینشده

 دانش آموخته ی. کامبوج،1977 الکســاندر ســو متولد

انیمیشــن در مدرســهی انیمیشــن گوبلن و انیماتور

.باز یهای ویدئویی است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Director: Sébastien Lasserre,
Alexandre So
Producer: Josselin Charier,
Antoine Rodelet,
HARI Productions
Scriptwriter:

:پیپاس و داگالس

Pipas & Douglas The Princess and the Dragon

شاهدخت و اژدها
:کارگردان
 الکساندر سو،سباستین السر
:تهیهکننده
، آنتونی رودله،ژوزلین شاریه
شرکت هری پروداکشنز
:فیلمنامهنویس
 الکساندر سو،سباسستین السر
 استفانی ویلمه:پویانما
:موسیقی
 ژوئل مِ را،برادران سونور

Director:
Sébastien Lasserre, Alexandre So

Producer:
Josselin Charier, Antoine Rodelet,
HARI PRODUCTIONS

Scriptwriter:
Sébastien Lasserre, Alexandre So

Animator: Stéphane Wilmet
Music: Les Frères Sonor, Joël Merah
Sound:
Alexandre Lormeau, Romain Anklewicz

2:00/ France/ 2017

:صدا
 رومین آنکلیویچ،الکساندر لورموو

Synopsis:Dressed as a knight with a sword.
Pipas sets out to deliver Princess from the
terrible dragon.

 میرود تا، با شمشیر و لباس شوالیهها، پیپاس:چکیده

Sébastien Lasserre Born in 1971, Bayonne.

 خودآموختهی. بایــون،1971 سباســتین الســر متولد

He is a self-taught who has directed many
awarded animated short films.
Alexandre So Born in 1971, Cambodia.
Trained in Gobelins animation school, he is an
animator in the field of video games.

شاهدخت را از دست اژدهای وحشتناکی که زندانیاش
.کرده نجات بدهد

 کارگــردان چندیــن انیمیشــن کوتــاه و.انیمیشــن

.تحسینشده

 دانش آموخته ی. کامبوج،1977 الکســاندر ســو متولد

انیمیشــن در مدرســهی انیمیشــن گوبلن و انیماتور

.باز یهای ویدئویی است
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Pirata & Captiano:
Mystery Island

:ناخدا و دزد دریایی

Director:françois Narboux
Producer:
Roch Lener, Millimages
Scriptwriter: Jean-Christophe
Hervé, Cédric Perrin
Animator: François Barreau,
Thomas Delobre,
Anthony Di Siervo,
Julien Ferritto, Maxime Gery,
Anais Gresser
Editor: Patrick Phelpin, Alain Lavalle
Music: Mathias Dupless, Ray Dorset
Sound: Nadège Feyrit, Bruno Gueraçague

 فرانسوا نوربو:کارگردان

جزیرهی عجایب

 میلیماژ، روش لنر:تهیهکننده
:فیلمنامهنویس

،ژان کریستوف ِهروی
سدریک پرین

، فرانسوا باریو:پویانما

، آنتونی دی سیروو،توماس دلوبره
، ماکسیم ژری،ژولین فریتو
آنیاس ژرسه

11:00/ France/ 2017

 رای دورست، ماتیاس دوپله:موسیقی
 برونو ژرلشاگ، نادژ فیریت:صدا

 یــک دزد دریایــی معــروف و همراهانش در:چکیده

Synopsis: While navigating, The Great Sea

حین ســفر به بومیهای ریزه و عجیبی برمیخورند که

Pirata and her crew come across strange little

ســوار قایق پوستنارگیلیشــان از جزیرهای که بهنظر

natives sailing in a tiny coconut raft away from

.تسخیرشده دور میشوند

their island that they believe to be haunted.

تلویزیونـــــــی

 آلین الوال، پاتریک فلپین:تدوینگر

فرانسوا نوربو

Francois Narbou

فرانســوا نوربو کارگــردان و انیماتور فرانســوی و عضو

He is a director and animator and member of the

جامعه رسانه های نو اســت و دانش آموخته ی رشته ی

New Media Commission. He studies Textile creation

. فرانسه,نساجی در مدرسه ی هنرهای کاربردی لیون

at School of Applied Arts of the City of Lyon.
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مقواییها

The Papernauts

 آلوارو سپی:کارگردان

Director: Alvaro Ceppi

، گبریل نوئه:تهیهکننده

Producer: Gabriel Noe,

،ماریا ایگناسیا ویلیامسون

Maria Ignacia Williamson,

استودیو زومباستیکو

Zumbastico Studios

 کارلوس بلیچر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Carlos Bleycher

:پویانما

Animator:

 انریکه اورتگا،پابلو اولیویا

Pablo Oliva, Enrique Ortega,

:تدوینگر

Editor:

 کامیلو داوالوس،کریستین لوییت

Cristián Louit, Camilo Davalos
Music: Pedro Santa Cruz
Sound: Filmosonido
Synopsis: Every evening, when the library
closes doors, three magical beings made of
paper come to life and live fantastic literary
adventures.

Alvaro Ceppi
Born in 1977,Chile. He is a director, writer and
executive producer. His work includes animated
series, and has also directed many music videos,
short films, documentary and commercial spots.

4:30/ Chile/ 2017

 پدرو سانتا کروز:موسیقی
 فیلموسونیدو:صدا

 ســه موجود، با تعطیلی کتابخانه، هر غــروب:چکیده

گیرنــد و به ماجراجوییهایمقوایی جادویی جان می
.ادبی حیرتانگیز دست میزنند

آلوارو سپی
 کارگردان و نویسنده و تهیهکنندهی. شیلی،1977 متولد
اجرایــی مجموعههای انیمیشــنی اســت و کارگردانی
چندین موزیــک ویدئو و فیلمهای کوتاه و مســتند و

.تبلیغاتی را بر عهده داشته است

Tommy the Little DragonStubborn Stan

:تامی و اژدها کوچولو

Director: Tatiana Moshkova,

، تاتیانا موشکووا:کارگردان

استن کلهشق

Andrey Bakhurin

آندری باخورین

Producer:

:تهیهکننده

Oleg Roy, Sergei Kosinsky,

، سرگی کوزینسکی،اولگ روی

Sergei Poliakov, LiudmilaVavilova,

، لیودمیال واویلووا،سرگی پولیاکوف

Darya Davydova, Petersburg

 استودیو انیمیشن،دریا دیویدووا

computer animation studio, LLC

کامپیوتری پترزبورگ

Scriptwriter: Inga Kirkizh

 اینگا کیرکیژ:فیلمنامهنویس

Editor: Arkady Muratov
5:30/ Russia/ 2017

 الکساندر پارا:موسیقی

 دنیس دوشین، ایگوری اکوول:صدا

Synopsis: Tommy takes kids to wonderful
adventures.

 بچهها رابه، عروســکی نــرم و لطیــف، تامی:چکیده

Tatiana Moshkova Born in 1987, St. Petersburg.

. ســنتپترزبورگ،1987 تاتیانــا موشــکووا متولــد

Graduated from the Saint Petersburg State
University of Film &TV, specialized in direction of
animation and computer graphics.
Andrey Bakhurin Born in 1973, St. Petersburg.
Graduated from Historical and Philological
departments of St. Petersburg State University.

.ماجراجوییهای شگفت انگیز میبرد

دانش آموخته ی کارگردانی انیمیشن و گرافیک دیجیتال

.از دانشگاه ایالتی فیلم و تلوزیون سنتپترزبورگ است

. ســنتپترزبورگ،1973 آنــدری باخوریــن متولــد

دانش آموخته ی دانشــکدهی تاریخ و فلســفه دانشگاه

.ایالتی سنتپترزبورگ است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Sound: Igor Yakovel, Denis Dushin

 آرکادی موراتوف:تدوینگر
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 روش برای طراحی یک شخصیت9

9 Ways to Draw a Person
Director: Sasha Svirsky

 ساشا اسویرسکی:کارگردان

Producer:

:تهیهکننده

Nadezhda Svirskaia

نادژدا اسویرسکا

Scriptwriter: Sasha Svirsky

 ساشا اسویرسکی:فیلمنامهنویس

Animator: Sasha Svirsky

 ساشا اسویرسکی:پویانما

Editor: Sasha Svirsky

 ساشا اسویرسکی:تدوینگر

Music: Alexey Prosvirnin

 الکسی پروسورنین:موسیقی

Sound: Alexey Prosvirnin

 الکسی پروسورنین:صدا

6:29/ Russia/ 2016

 با ترکیب انتزاع و کالژ، کارگردان.طراحی یک شخصیت

 ما را به تفکر بیواسطه و مستقل،و طراحی انیمیشــن
.درمورد هر سبک دعوت میکنند

ساشا اسویرسکی

Sasha Svirsky

 دانش آموخته ی نقاشی از دانشگاه. روسیه،1980 متولد

Born in 1980, Russia. He graduated from Art
College with a painter diploma.

.هنر است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

 ُنه روایــت کوتاه و بیقصه درمــورد چگونگی:چکیده

Synopsis: Nine frivolous short and unexpected
stories that tell us, how a person can be depicted.
By mixing abstraction, collage, drawing animation,
the author invites us into a spontaneous and
unsystematic research of each style.

هرچه پایینتر

Down Escalation

 شونساکو هایاشی:کارگردان

Director: Shunsaku Hayashi

، شونساکو هایاشی:تهیهکننده

Producer: Shunsaku Hayashi,

شرکت شوناسکو هایاشی فیلم

Shunsaku Hayashi Film

 شونساکو هایاشی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Shunsaku Hayashi

 شونساکو هایاشی:پویانما

Animator: Shunsaku Hayashi

 شونساکو هایاشی:تدوینگر

Editor: Shunsaku Hayashi

 ماکاتو ایتاباشی:موسیقی

Music: Makoto ItAbbashi

 ماکاتو ایتاباشی:صدا

Sound: Makoto ItAbbashi

7:20/ Japan/ 2018

Synopsis: Falling down. Delving into the deeper
layers of self, the flesh is melted down in the
shell until the form is no longer.

Shunsaku Hayashi
Born in 1992, Japan. he is a Japanese
filmmaker. He studied Fine Art at Goldsmiths
University of London as a trainee under the
Japan Cultural Ministry Abroad Research
Fellowship.

 غرق شدن در الیههای عمیقتری... سقوط کردن:چکیده

 تا جایی که گوشــت درون پوست ذوب شود و،از خود

.دیگر شکلی وجود نداشته باشد

شونساکو هایاشی
 فیلم ســاز ژاپنی اســت که با دریافت. ژاپن،۱۹۹۲ متولد

 در رشــته,بورســیهی تحقیقــی از وزارت فرهنگ ژاپن

هنرهای عالی از دانشگاه گلداسمیت لندن فار غالتحصیل
.شده است
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در آغوش

Embraced
Director: Justine Vuylsteker

 ژوستین وولیستکر:کارگردان

Producer: Offshore, ONF

 شرکت او ان اف، شرکت آفشور:تهیهکننده

Scriptwriter:

:فیلمنامهنویس

Justine Vuylsteker

جاستین وولیستکر

Animator: Justine Vuylsteker

 جاستین وولیستکر:پویانما

Editor: Annie Jean

 آنی ژان:تدوینگر

Music: Pierre Caillet

 پییر کالیه:موسیقی

Sound: Olivier Calvert

 اولیویه کالوه:صدا

5:27/ France, Canada/ 2018

 به، زنی بیحرکت مقابل پنجرهای باز ایســتاده:چکیده

تجـــــر بـــــی

Synopsis: Standing still in front of the open
window, a woman stares at the dark clouds that
obscure the sky. Immobile, she fights against
the remembrances of the past.

ابرهای تاریکی که آسمان را فرا گرفتهاند خیره شده و با
.خاطرات گذشته میجنگد

ژوستین وولیستکر

Justine Vuylsteke

.این فیلم اول اوست

It’s his first film.

Experimental
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Grands Canons

توپهای بزرگ

Director: Alain Biet

 آلن بیت:کارگردان

:تهیهکننده

Producer:

 شرکت ژیرل پروداکشن،آلن بیت

Christophe Camoirano,

:فیلمنامهنویس

Alain Biet, Girelle Production

 کریستوف کامورانو،آلن بیت

Scriptwriter: Alain Biet

 آلن بیت:پویانما

Animator: Alain Biet

 آلن بیت:تدوینگر

Editor: Alain Biet

 پابلو پیکو:موسیقی

Music: Pablo PICO

 آلن بیت:صدا

Sound: Alain Biet
10:45/ France/ 2018

Synopsis: The film is made up of thousands of
drawings of everyday’s objects. The accumulation,
both fascinating and dizzying, takes us on a trip
through time.

Alain Biet
He Graduated from the Orleans Beaux-Arts. As
an artist, he explores sculpture, photography,
drawing, video, music, performance and is lec
turer at Orleans Beaux-Arts.

 این فیلم متشــکل از هزاران نقاشــی از اشیاء:چکیده

 ما را به، این تجمیع جذابیــت و گیجی.روزمره اســت
.سفری در زمان میبرد

آلن بیت
 وی.دانش آموخته ی مدرســه هنرهای زیبــای اورلئانز
، عکاسی،در حوزه های گوناگونی چون مجسمهســازی

 موســیقی و پرفورمنس فعال است و در، ویدئو،طراحی
.مدرسه هنرهای زیبای اورلئانز تدریس میکند

دریاچه

Director: Mathieu Labaye,
Hannah Letaïf
Producer: Jean-Luc Slock,
Jean François Foliez,
Camera-etc

Scriptwriter: Mathieu Labaye,
Hannah Letaïf
Animator: Mathieu Labaye,
Hannah Letaïf
Editor: Mathieu Labaye
Music: JF Foliez
Sound: JF Foliez

6:08/ Belgium/ 2017

، هانا لطیف:کارگردان
ماتیو البای
، ژان لوک اسلوک:تهیهکننده
،ژان فرانسوا فولیز
شرکت کامرا
، ماتیو البای:فیلمنامهنویس
هانا لطیف
، ماتیو البای:پویانما
هانا لطیف
 ماتیو البای:تدوینگر
 ژان فرانسوا فولیز:موسیقی
 ژان فرانسوا فولیز:صدا

Synopsis: Chase between a sphinx and a bird.

. تعقیب و گریزیک شیردال و یک پرنده:چکیده

Mathieu Labaye Born in 1977, he studied

 دانش آموخته ی انیمیشــن از.۱۹۷۷ ماتیو البای متولد

animation at the Animation Cinema Department
of the National Superior School, Brussels.
Hannah Letaïf She is a Belgian, born in
Strasbourg. She discovers the world of animation
in the city of Wissembourg (France), where she
studies cinema.

دپارتمان سینما انیمیشن هنرهای عالی له کمبر بروکسل
.است

 دانش آموخته ی. بلژیک،هانا لطیف متولد استراسبورگ

 او هنگام.هنرهای تجســمی در له کمبر بروکسل است
تحصیل ســینما در شــهر ویســمبورگ (فرانسه) دنیای

.انیمیشن را کشف کرد

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Lagune		

آخر فصل

Late Season

 دنیال الیتنر:کارگردان

Director:Daniela Leitner		

 دنیال الیتنر:تهیهکننده

Producer: Daniela Leitner

 دنیال الیتنر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Daniela Leitner

، مارتین لورنز:پویانما

Animator: Martin Lorenz,

 کریسچن الیتنر،مارکوس واگنر

Markus Wagner, Christian Leitner

:تدوینگر

Editor:

 دنیال الیتنر،کریسچن الیتنر

Christian Leitner, Daniela Leitner

 دشتهای زرین:موسیقی

Music: The Golden Fields

 سیلویو چانازل:صدا

Sound: Silvio Canazel
8:00/ AT/ 2017

Synopsis: Sharp-edged follows from softness,
gray monotony from colorfulness. The elderly
couple experience something unexpected.

Daniela Leitner
Born in 1988. Studied at the University of Applied
Arts Vienna, she is an award winning designer
with special focus on non-conventional materials
as well as unique visual approaches in the digital
and analog medium.

 اجســام نرم به اجســام تیز تبدیل می شوند و:چکیده

 یک زوج سالخورده.رنگیها به خاکســتری یکدســت

.چیزی غیر منتظره تجربه میکنند

دنیال الیتنر
 دانش آموخته ی دانشگاه هنرهای کاربردی.۱۹۸۸ متولد

وین است و طراحی موفق (با تمرکز بر مواد خاص) و با
رویکردی منحصر ب ه فرد در حوزه ی رسانههای دیجیتال
.و آنالوگ
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راهپیمایی در منظومهی شمسی

Solar Walk

 رکا بوکشی:کارگردان

Director:Réka Bucsi

، مورتن تورنینگ:تهیهکننده

Producer: Morten Thorning,

،مرکـز انیمیشـن ورکشـاپ

The Animation Workshop,

VIA دانشگاه

VIA University College

 رکا بوکشی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Réka Bucsi

:پویانما

Animator:

،یاسون رایشر،نیکول استافورد

Nicole Stafford, Jason Reicher,

 پرنیل کر،سیریل شوین

Cyrille Chauvin, Pernille Kjaer

 مدز وادشولت:موسیقی

Music: Mads Vadsholt
Sound: Péter Benjámin Lukács
20:50/ Denmark/ 2018

 سفر افراد مختلف و آنچه خلق کرده اند در زمان:چکیده

Synopsis: Journey of individuals and their
creations through time and space. Any meaning
of action is only existent from the perspective
of the individual not. from the solar system.

تجـــــر بـــــی

 پتر بنیامین لوکاچ:صدا

 هرکاری فقط از دیــدگاه فاعلش معنی دارد و.و مــکان

از منظر منظومهی شمســی هیچ اجبــار و الزامی به آن
.نیست

رکا بوکشی

Réka Bucsi

فیلم ساز انیمیشن مستقل مجارستانی و دانش آموخته ی

She is a Hungarian independent animation
filmmaker. She received her BFA and MFA at
the animation department of MOME, Budapest.

دورهی کارشناسی و کارشناســی ارشد از گروه انیمیشن

. بوداپست استMOME دانشگاه

Experimental
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پسر دریا

Son of the Sea

 عباس جاللی یکتا:کارگردان

Director: Abbas Jalali Yekta

 عباس جاللی یکتا:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Abbas Jalali Yekta

، حجت اعظم پور:پویانما

Animator: Hojjat Azam Pour,

عباس جاللی یکتا

Abbas Jalali Yekta

، اسماعیل علیزاده:تدوینگر

Editor: Abbas Jalali Yekta,

عباس جاللی یکتا

Esmaeel Ali Zadeh

، احسان شفیعی:صدا

Sound: Ehsan shafi’ee,

حسین قورچیان

Hossein Ghoorchian

 سهند نیکنژاد:موسیقی

Music: Sahand Nick Nejad
Producer: DEFC
10:21/Iran/2018

Synopsis: A couple live on a wall with a boy.
The presence of the boy makes some changes
in their lives.

Abbas Jalali Yekta
B.A of Cinema. Concept and character designer.
Director of some short animations and animated
series. Cooperated in making feature animations.
Achieved awards from national and international
festivals

 مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی:تهیهکننده

 روی دیوار، به همراه یک پسر، زن و شــوهری:چکیده

 حضور پســر تغییراتــی در زندگی آنها.زندگی می کنند
.ایجاد میکند

عباس جاللی یکتا
 کارگردان. طراح کانســپت و کاراکتر.کارشــناس سینما

 مشــارکت در.چند مجموعه و چندین انیمیشــن کوتاه
 برنده جوایز متعدد.ساخت انیمیشن های بلند سینمایی
.از جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی

گلها میپژمرند

Flowers Will Rot

 پابلو لوزانو:کارگردان

Director: Pablo Lozano

، پامال فرهت:تهیهکننده

Producer: Pamela Farhat,

شرکت تیک موشن،مایکل دومیت

Michel Doumit, Tic Motion

 تامارا قدومی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Tamara Qaddoumi

 پابلو لوزانو:پویانما

Animator: Pablo Lozano

 تامارا قدومی:موسیقی

Music: Tamara Qaddoumi

Pablo Lozano
He is an animator and designer hailing from
Spain. After graduating from Hyper Island in
Stockholm, he moved to London and workes
with some companies.

 ترکیبی از تصاویر انتزاعی و واقعی یک پرنده که:چکیده

بــه داخل و خارج قاب پرواز میکند و در تعامل با زمینه
.داستان را جلو میبرد

پابلو لوزانو
انیماتــور و طــراح اســپانیایی اســت کــه پــس از

فار غالتحصیلی از هایپرآیلند در شــهر استکهلم به لندن

.رفته و با شرکتهای فیلم سازی مشغول همکاری است
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Synopsis: A mix of abstract and literal imagery
of bird, who travels in and out and interacts with
the backgrounds and leads the narrative.

مســـابقــــه بیـــن المــــلل
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مســـابقـــه بیــن المـــلل

کودک و نوجـوان
INTERNATIONAL COMPETITION
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Anglerfisch

قالبماهی کوچولو
 یولیا اوکر:کارگردان

Director: Julia Ocker

:تهیهکننده

Producer:

،توماس مایا هرمان

Thomas Meyer Hermann,

استودیو فیلم بیلدر

Studio FILM BILDER GmbH

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Julia Ocker

 اورته زیتنلر:پویانما

Animator: Urte Zintler

 بنیامین مانز:تدوینگر

Editor: Benjamin Manns

 کریستن هک:موسیقی

Music: Christian Heck

 کریستن هک:صدا

Sound: Christian Heck

 ولی دریای، قالبماهی کوچولو بایــد بخوابد:چکیــده

Synopsis:The little anglerfish has to go to bed.
But the deep waters are full of threatening
creatures.

.ژرف پر از موجودات خطرناک است

یولیا اوکر

Julia Ocker

 کارگــردان و طراح و. آلمان، فوتزهایــم،1982 متولــد

Born in 1982, Pforzheim, Germany. She is an
animation director, designer and writer based
in Stuttgart. She studied Graphic Design in
Pforzheim and Cairo, and Animation at
Filmakademie Baden-Württemberg.

.نویسندهی فیلمهای انیمیشن ساکن اشتوتگارت است

 قاهره گرافیک خوانده و در آکادمی فیلم،او در فوتزهایم
.بادن به تحصیل انیمیشن پرداخته است

مورچه

Director: Julia Ocker

 یولیا اوکر:کارگردان

Producer:

:تهیهکننده

Thomas Meyer Hermann,

،توماس مایا هرمان

Studio FILM BILDER GmbH

استودیو فیلم بیلدر

Scriptwriter: Julia Ocker

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Animator:

 اینا گابریل، اورته زینتلر:پویانما

Urte Zintler, Ina Gabriel

 بنیامین مانز:تدوینگر

Editor: Benjamin Manns

 کریستن هک:موسیقی

Music: Christian Heck

 کریستن هک:صدا

Sound: Christian Heck
3:37/ Germany/ 2017

Year of Production 2017
Synopsis: The ants are working together
perfectly. But there is one ant who is doing
everything differently.

Julia Ocker

 اما، مورچهها با هماهنگی کامــل کار میکنند:چکیــده

مورچهای هم هســت کــه همهچیز را متفــاوت انجام

.میدهد

یولیا اوکر

Born in 1982, Pforzheim, Germany. She is an
animation director, designer and writer based

 کارگــردان و طراح و. آلمان، فوتزهایــم،1982 متولــد

in Stuttgart. She studied Graphic Design in
Pforzheim and Cairo, and Animation at
Filmakademie Baden-Württemberg.

 قاهره گرافیک خوانده و در آکادمی فیلم،او در فوتزهایم

.نویسندهی فیلمهای انیمیشن ساکن اشتوتگارت است

.بادن به تحصیل انیمیشن پرداخته است

International Competition
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Ant

Nationality of Film		

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

3:37/ Germany/ 2018

داستان پتو

Blanket Tale

 ماریا کوتزمنکو:کارگردان

Director: Maria Kuzmenko

، ماریا کوتزمنکو:تهیهکننده

Producer: Maria Kuzmenko,

دانشگاه فیلم و تلویزیون سنتپترزبورگ

St. Petersburg State University of

 ماریا کوتزمنکو:فیلمنامهنویس

Film and Television

، ماریا کوتزمنکو:پویانما

Scriptwriter: Maria Kuzmenko

،آناستازیا زیباراتزسکایا

Animator: Maria Kuzmenko,

آناستازیا گراچیوا

Anastasiya Zbarazskaya,

 ماریا کوتزمنکو:تدوینگر

Anastasiya Gracheva

 الکساندر ساماروف:موسیقی

Editor: Maria Kuzmenko
Music: Alexander Samarov

کـــــودک و نـوجــــــوان

Sound: Alexander Samarov

3:29/ Russia/ 2017

 الکساندر ساماروف:صدا

 روزی روزگاری غولهــا به دهکــدهای حمله:چکیــده

Synopsis: Once upon a time the town was
attacked by the Giants. Mothers and children
have run up frightened. Dads and grandfathers
fought, but…

 پدرها و. بچه ها و مادرها وحشتزده فرار کردند.کردند
... ولی،پدربزرگها با آن ها جنگیدند

ماریا کوتزمنکو

Maria Kuzmenko

 دانش آموخته ی کالج. روســیه، ایرکوتسک،1990 متولد

Born in 1990, Irkutsk, Russia. Graduated Irkutsk
Regional College of Arts, and studied the
directing of animation at the St. Petersburg
State University of Film and Television.

هنرهای محلی ایرکوتســک و نیز دانشگاه ایالتی فیلم و
تلویزیون سنتپترزبورگ در رشتهی کارگردانی انیمیشن
.است
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خوراک مختصر

Casse Croûte
Directors:
Geoffrey Godet, Burcu Sankur
Producer:
Geoffrey Godet, Burcu Sankur
Scriptwriter:
Geoffrey Godet, Burcu Sankur
Animator: Geoffrey Godet
Editor:
Geoffrey Godet, Burcu Sankur
Music:
Geoffrey Godet, Burcu Sankur
Sound:
Geoffrey Godet, Burcu Sankur
Synopsis: A little journey through a forest full of
creatures looking for a snack.

Geoffrey Godet, Burcu Sankur
Both graduated from Supinfocom, Burcu &
Geoffrey started directing projects together.
Burcu, native of Istanbul, is passionate about
illustration and design, and Geoffrey, a Frenchman,
is fascinated with 3D animation and its technical
aspects.

0:59/ France/ 2016

:کارگردان
 بورجو زانکو،ژافری گوده
:تهیهکننده
 بورجو زانکو،ژافری گوده
:فیلمنامهنویس
 بورجو زانکو،ژافری گوده
 ژافری گوده:پویانما
:تدوینگر
 بورجو زانکو،ژافری گوده
:موسیقی
 بورجو زانکو،ژافری گوده
:صدا
 بورجو زانکو،ژافری گوده
 سفری کوچک به جنگلی سرشار از موجوداتی که:چکیده

.به دنبال غذا می گردند

 بورجو زانکو،ژافری گوده
هردو دانش آموخته ی مدرســه اســپین فوکوم اند و با
 تصویرگــر و طراح اهل، بورکو.هم کارگردانــی میکنند
 فرانسوی و انیماتور متخصص، ژافری.استانبول اســت

.سهبعدی است

سگ پاکوتاه

Dachshund

 یولیا اوکر:کارگردان

Director: Julia Ocker

:تهیهکننده

Producer:

،توماس مایا هرمان

Thomas Meyer Hermann,

استودیو فیلم بیلدر

Studio FILM BILDER GmbH

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Julia Ocker

:پویانما

Animator:

 اینا گابریل،اورته زیتنلر

UrteZintler, Ina Gabriel

 بنیامین مانز:تدوینگر

Editor: Benjamin Manns

 کریستن هک:موسیقی

Music: Christian Heck

 کریستن هک:صدا

Sound: Christian Heck

.) دنیای با نمک سگ های پاکوتاه (نژاد داچ هاند:چکیده

Synopsis: The cute world of Dachshunds.

یولیا اوکر

Julia Ocker

 کارگــردان و طراح و. آلمان، فوتزهایــم،1982 متولــد

Born in 1982, Pforzheim, Germany. She is an
animation director, designer and writer based
in Stuttgart. She studied Graphic Design in
Pforzheim and Cairo, and Animation at
Filmakademie Baden-Württemberg.

.نویسندهی فیلمهای انیمیشن ساکن اشتوتگارت است

 قاهره گرافیک خوانده و در آکادمی فیلم،او در فوتزهایم
.بادن به تحصیل انیمیشن پرداخته است

جنگل سیاه و مخوف
، امیل ژینو:کارگردان

Director: Emile Gignoux,
Producer: Michelle Nardonne,
Anja Perl, Animation Workshop
Scriptwriter:
Mik Lovenbalch Kirchheiner,
Louise Emilie Hovgård,
Julia Mika Andersson
Animator: MikLovenbalch

، آنیا پرل، میشل ناردون:تهیهکننده
انیمیشن ورکشاپ
:فیلمنامهنویس

،میک لوونبالخ کریشینیر
،یولیا میکا آندرسون

،لوئیزه امیلی هوفگارد

، میک لوونبالخ کریشینیر:پویانما

Kirchheiner, Julia Mika Andersson,

، یولیا میکا آندرسون،لوئیزه امیلی هوفگارد

Louise Emilie Hovgard,

 نیکول فورته،الکزاندر هاتیمی

Alexandre Hatimi, Nicole Fortes

Synopsis: A young princess has had about enough
of her royal life – it’s all lesson, responsibilities and
duties on top of each other, every hour of every day.

Emile Gignoux,
Born in 1993, Paris. A 2D animator graduated
from The Animation Workshop, Denmark.

6:15/ Denmark/ 2017

 امیل ژینوک:تدوینگر

 کِرستن المپل، کنث هاش المپل:موسیقی

 کِرستن کیلتسن، ایمیل زالینک:صدا

 شــاهدخت جوانی از زندگی ســلطنتی خسته:چکیده

شده؛ از زندگی روزمره ای که همه اش درس و مسئولیت

.و وظیفهشناسی است

امیل ژینو
 پاریس انیماتور دوبعدی و فارغ التحصیل،1993 متولــد

.از ورکشاپ انیمیشن دانمارک است

International Competition
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Dark, Dark Woods

Editor: Emile Gignoux
Music: Kenneth H. Lampl, Kirsten Lampl
Sound: Emil Salling, Kirstine Kjeldsen

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

3:37/Germany/ 2018

فیل

Elephant

 یولیا اوکر:کارگردان

Director: Julia Ocker

:تهیهکننده

Producer:

،توماس مایا هرمان

Thomas Meyer Hermann,

استودیو فیلم بیلدر

Studio FILM BILDER GmbH

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Julia Ocker

:پویانما

Animator:

 اینا گابریل،اورته زیتنلر

Urte Zintler, Ina Gabriel

 بنیامین مانز:تدوینگر

Editor: Benjamin Manns

 کریستن هک:موسیقی

Music: Christian Heck

 کریستن هک:صدا

Sound: Christian Heck
3:37/ Germany/ 2018

 فیل غمگین است و خرطومش سعی دارد او را:چکیده

کـــــودک و نـوجــــــوان

Synopsis: The elephant is sad and his trunk
tries to cheer him up. That‘s a pretty tough task.

Child And yong Adult

177

! عجب کار سختی.خوشحال کند

یولیا اوکر

Julia Ocker

 کارگــردان و طراح و. آلمان، فوتزهایــم،1982 متولــد

Born in 1982, Pforzheim, Germany. She is an
animation director, designer and writer based
in Stuttgart. She studied Graphic Design in
Pforzheim and Cairo, and Animation at
Filmakademie Baden-Württemberg.

.نویسندهی فیلمهای انیمیشن ساکن اشتوتگارت است

 قاهره گرافیک خوانده و در آکادمی فیلم،او در فوتزهایم
.بادن به تحصیل انیمیشن پرداخته است

Fly

مگس
 یولیا اوکر:کارگردان

Director: Julia Ocker

:تهیهکننده

Producer:

،توماس مایا هرمان

Thomas Meyer Hermann,

استودیو فیلم بیلدر

Studio FILM BILDER GmbH

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Julia Ocker

 اینا گابریل، اورته زینتلر:پویانما

Animator: Urte Zintler

 بنیامین مانس:تدوینگر

Editor: Benjamin Manns

:موسیقی

Music:

 سنفونی،کِرستن هک

Christian Heck, Symphonic

:صدا

Sound:
Christian Heck, Symphonic

Synopsis: Three frogs are fighting over a tasty
fly. But there is something the fly can teach
them.

Julia Ocker
Born in 1982, Pforzheim, Germany. She is an
animation director, designer and writer based
in Stuttgart. She studied Graphic Design in
Pforzheim and Cairo, and Animation at
Filmakademie Baden-Württemberg.

3:37/ Germany/ 2018

 سنفونی،کِرستن هک

 سه قورباغه سر یک مگس خوشمزه با هم دعوا:چکیده

... اما مگس درسی بهشان می دهد که،می کنند

یولیا اوکر
 کارگــردان و طراح و. آلمان، فوتزهایــم،1982 متولــد
.نویسندهی فیلمهای انیمیشن ساکن اشتوتگارت است

 قاهره گرافیک خوانده و در آکادمی فیلم،او در فوتزهایم
.بادن به تحصیل انیمیشن پرداخته است

زرافه

Giraffe

 یولیا اوکر:کارگردان

Director: Julia Ocker

:تهیهکننده

Producer:

،توماس مایا هرمان

Thomas Meyer Hermann,

استودیو فیلم بیلدر

Studio FILM BILDER GmbH

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Julia Ocker

 اورته زیتنلر:پویانما

Animator: UrteZintler

 بنیامین مانز:تدوینگر

Editor: Benjamin Manns

 کریستن هک:موسیقی

Music: Christian Heck

 کریستن هک:صدا

Sound: Christian Heck

، زرافه کوچولو میخواهد چند برگ درخت بخورد:چکیده

Synopsis: “The little giraffe wants to have some
leaves from the trees. But it can‘t reach them
and the big ones won‘t share any of it.”

 بزرگترها هم برگهایشان را با او.ولی گردنش نمیرسد
.شریک نمیشوند

یولیا اوکر

Julia Ocker

 کارگــردان و طراح و. آلمان، فوتزهایــم،1982 متولــد

Born in 1982, Pforzheim, Germany. She is an
animation director, designer and writer based
in Stuttgart. She studied Graphic Design in
Pforzheim and Cairo, and Animation at
Filmakademie Baden-Württemberg.

.نویسندهی فیلمهای انیمیشن ساکن اشتوتگارت است

 قاهره گرافیک خوانده و در آکادمی فیلم،او در فوتزهایم
.بادن به تحصیل انیمیشن پرداخته است

میخواهم در باغ وحش زندگی کنم
گولویوا
 ایوژینا:کارگردان
ِ
، بوریس ماشکوفژف:تهیهکننده

Director: Evgenia Golubeva
Producer: Boris Mashkovzev,

مایکل الداشین

Michael Aldashin

 ایوژینا گولوبیوا:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Evgenia Golubeva

 ناتالی گابیس:پویانما

Animator: Natalia Gabis

 ایوژینا گولوبیوا:تدوینگر

Editor: Evgenia Golubeva

 تام انگل:موسیقی

Music: Tom Angell

 تام انگل:صدا

Sound: Tom Angell

6:00/ Russia/ 2017

Evgenia Golubeva
Born in Krasnoyarsk, Russia. An animation
director, illustrator and screenwriter, living in
the UK, studied at the Film and TV University
in St. Petersburg and the French animation
school La Poudrièrem.

 والدین دختــری از او انتظــار دارند اتاقش را:چکیــده

مرتب کند؛ ولی به نظر او زندگی در یک باغ وحش خیلی
!هیجانانگیزتر است

گولویوا
ایوژینا
ِ
، کارگردان، انیماتــور. روســیه،متولد کاراسنویارشــک

 دانش.تصویرگر و فیلم نامه نویس ساکن انگستان است
آموخته دانشــگاه فیلم و تلویزیون ســنت پیترزبوگ و

.مدرسه فرانسوی انیمیشن پودریرم است
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I want to live in the Zoo

Synopsis: A girl’s parents expect her to tidy up
her room and…, but she decides that life in the
zoo sounds much more interesting!

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

3:37/ Germany/2018

ایستوک

Istok

 رولند توث:کارگردان

Director: Roland Tóth

کریستین کونشنی
:تهیهکننده
َ

Producer: Krisztián Konecsni

 رولند توث:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Roland Tóth

 رولند توث:پویانما

Animator: Roland Tóth

 باالش سارکاندی ناگی:تدوینگر

Editor: Balázs Sarkadi Nagy

 یانوش ناگی:موسیقی

Music: János Nagy

 پیتر ووکاش:صدا

Sound: Peter Lukacs

کـــــودک و نـوجــــــوان

12:12/ Hungary/ 2017

 این داستان. عصر روشــنگری مجارستان است:چکیده

Synopsis: The age of the Enlightenment in
Hungary. The legend of Istók Hany, by balancing
between reality and fiction.

 در مرز,افسانهی ایستوک هانی (اسطوره ی مجار) است

.واقعیت و خیال

رولند توث

Roland Tóth

 دانش آموخته ی. مجارســتان،مزوکــووژ
،1972 متولد
ِ

Born in 1972, Mezőkövesd. He graduated
from the Faculty of Painting at the Vocational
Secondary School of Fine Art and Industrial
Art.

.نقاشی از دانشکدهی هنرهای زیبا و کاربردی است
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:افسانهی کورما

Kormos Tales:
The Shivering Fox Cubs

بچه روباههای لرزان
 ژولت ریچی:کارگردان

Director: Zsolt Richly

، فرنک میکوالش:تهیهکننده

Producer: Ferenc Mikulas,

شرکت کِچکِ مت فیلم

Kecskemet film Ltd

 ایشتفان کورموس:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Istvan Kormos

:پویانما

Animator:

 کاتینکا کازنپ،الزلو باالیثی

Laszlo Balajthy, Katinka Kaszap

 یودیت ژاکو:تدوینگر

Editor: Judit Czako

 بال آگوشتون:موسیقی

Music: Bela Agoston

 آندرش ایمره نیرژش:صدا

Sound: AndrasImre Nyerges
6:00/ Hungary/ 2016

Synopsis: Seven little fox cubs leave the
warmth of their mother’s den. They fear the
coming winter, although have no idea about.

Zsolt Richly
Born in 1941, Sopron, Hungary. Zsolt graduated
from the Academy of Arts and Crafts, and has
made several awarded short and animation
series.He has taught animation at the same
academy.

 هفت بچه روباه کوچولــو النهی گرم مادری را:چکیــده

،زمستان در راه چیست
ترک میکنند و گرچه نمی دانند
ِ

.اما از آن میترسند

ژولت ریچی
 دانش آموخته ی. مجارســتان، ســورون،1941 متولــد

آکادمی هنر و صنایع و خالق چندین مجموعه انیمیشن
 او مدرس انیمیشن.و انیمیشن کوتاه تحسینشده است

.در آکادمی هنر و صنایع نیز هست

شیر

Lion

 یولیا اوکر:کارگردان

Director: Julia Ocker

:تهیهکننده

Producer:

،توماس مایا هرمان

Thomas Meyer Hermann,

استودیو فیلم بیلدر

Studio FILM BILDER GmbH

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Julia Ocker

:پویانما

Animator:

 اینا گابریل،اورته زیتنلر

Urte Zintler, Ina Gabriel

 بنیامین مانز:تدوینگر

Editor: Benjamin Manns

 کریستن هک:موسیقی

Music: Christian Heck

 کریستن هک:صدا

Sound: Christian Heck

 اما به نظر غزال، شیر باید به تناسب اندام برسد:چکیده

Synopsis: The lion has to become more
physically fit, but The gazelle does not think
he is capable of doing so.

.او از پس این کار برنمی آید

یولیا اوکر

Julia Ocker

 کارگــردان و طراح و. آلمان، فوتزهایــم،1982 متولــد

Born in 1982, Pforzheim, Germany. She is an
animation director, designer and writer based
in Stuttgart. She studied Graphic Design in
Pforzheim and Cairo, and Animation at
Filmakademie Baden-Württemberg.

.نویسندهی فیلمهای انیمیشن ساکن اشتوتگارت است

 قاهره گرافیک خوانده و در آکادمی فیلم،او در فوتزهایم
.بادن به تحصیل انیمیشن پرداخته است

شب ترسناک لومو
کارگردان ساره شفیعی پور

Director: Sareh Shafi’ee Pour

, معین صمدی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Mo’een Samadi,

فایزه کشاورزیان

Faeze Keshavarzian

 رسول شیری:پویانما

Animator: Rasoul Shiri

 ساره شفیعی پور:تدوینگر

Editor: Sareh Shafi’ee Pour

 نیما قاسمی:صدا

Sound: Nima Ghasemi

 میالد موحدی:موسیقی

Music: Milad Movahhedi

:تهیهکننده

Producer:KANOON

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
10:42/ Iran/ 2018

Sareh Shafi’ee Pour
B.A of Graphic design from Tehran University.
M.A of animation from Trbiat Modares University. As animation director, she has won several
awards in national and international festivals.

 بچهگربهای که یک فیلم ترســناک دیده مجبور:چکیده

.است با پیامدهای آن ترس روبهرو شود و با آن مقابله کند

ساره شفیعیپور
 دانشگاه,کارشــناس گرافیک از دانشــکده هنرهای زیبا

 کارشــناس ارشــد انیمیشــن از دانشگاه تربیت.تهران
 برنده جوایز مختلف در جشــنواره های داخلی و.مدرس
.بین المللی
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Lomo’s Scary Night

Synopsis: A kitten who has watched a scary
movie and has to deal with the consequences
of his fear

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

3:37/ Germany/ 2017

 یکی نبود،یکی بود

Once upon a Time
(Out of Competition)

)(خارج از مسابقه

Director: Mahin Javaherian

 مهین جواهریان:کارگردان

Scriptwriter:

:فیلمنامهنویس

Mahin Javaherian

مهین جواهریان

Animator:

:پویانما

Samaneh Fazlollah Asadi

سمانه فضلاهلل اسدی

Editor: Mohammad Naseri

 محمد ناصری:تدوینگر

Sound: Amir Akbar Shahi

 امیر اکبرشاهی:صدا

Music: Maryam Chalesh

 مریم چالش:آهنگساز

Producer: DEFC

:تهیهکننده
12:30/Iran/2017

 مادری برای کودکش قصه میگوید و با ترانههای:چکیده

Synopsis: a mother sings her child a story and
in form of folklore melodies tell her child how
to live.
کـــــودک و نـوجــــــوان

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

. راه و رسم زندگی را به او می آموزد،فولکلور

مهین جواهریان

Mahin Javaherian

 کارشــناس گرافیک از دانشکدهی هنرهای.1329 متولد

born in 1950. B.A of graphic design from Tehran
University. M.A of animation from Art University،
Tehran. Director of many short animations and
animated series. ASIFA founding board member.
Animation teacher in different universities.
Jury member of several festivals. Children and
young-adult books illustrator.

 کارشــناس ارشــد کارگردانی.زیبــای دانشــگاه تهران

 کارگردان چندین مجموعه.انیمیشــن از دانشــگاه هنر

 عضو هیئت مؤسس.انیمیشنی و نیز انیمیشــن کوتاه
 داور جشنواره های. مدرس دانشگاهی انیمیشن.آسیفا

. تصویرگر کتابهای کودک و نوجوان.متعدد
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سگ چهلتیکه

Patchwork Dog

 آنگال اشتفن:کارگردان

Director: Angela Steffen

، توماس مایا هرمان:تهیهکننده

Producer:

استودیو فیلم بیلدر

Thomas Meyer Hermann,

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Studio FILM BILDER GmbH

:پویانما

Scriptwriter: Julia Ocker

 آنگال اشتفن،اورته زینتلر

Animator:

 آنگال اشتفن:تدوینگر

Urte Zintler, Angela Steffen

:موسیقی

Editor: Angela Steffen

 مارتین لیکلِدر،کلودیا کایزر

Music:

 آندرس مولشلیگل:صدا

Claudia Kaiser, Martin Lickleder
Sound: Andreas Mühlschlegel

Synopsis: Patchwork Dog has a problem: he
has fleas! Will the Patchwork Pals find a way
to helphim?

Angela Steffen
Born in 1979. She is a German independent
director and animator. After some basic studies
in Graphic Design, she studied animation at the
Animation School Hamburg, and then at the Institute
of Animation, Filmakademie, Baden-Württemberg.

3:53/ Germany/ 2017

 سگ چهلتیکه شپش دارد! آیا بقیهی چهلتیکهها:چکیده

بــه او کمک میکنند تا از شــر شــپش خالص شــود؟

آنگال اشتفن
 کارگردان و انیماتور مســتقل آلمانی است.1979 متولد

 در مدرســه ی،که پس از فراگیر اصول طراحی گرافیک
انیمیشــن هامبورک و ســپس در آکادمــی فیلم بادن

.وورتمبرگ به تحصیل انیمیشن پرداخته است

موش کور چهلتیکه

Patchwork Mole
Director:Angela Steffen

 آنگال اشتفن:کارگردان

Producer:

:تهیهکننده

Thomas Meyer Hermann,

،توماس مایا هرمان

Studio FILM BILDER GmbH

استودیو فیلم بیلدر

Scriptwriter: Julia Ocker

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Animator:

:پویانما

Urte Zintler, FraukeStriegnitz

 فروکه اشتریگنیتز،اورته زینتلر

Editor: Angela Steffen

 آنگال اشتفن:تدوینگر

Music:

 مارتین لیکلدر. کلودیا کایزر:موسیقی

Claudia Kaiser, Martin Lickleder

 آندرس مولشلیگل:صدا

3:53/ Germany/ 2017

 موش کور چهلتیکه هیچ دوستی ندارد! آیا بقیه:چکیده

Synopsis: Patchwork Mole has a problem: he
has no friends! Will the Patchwork Pals find a
way to help him?

چهلتیکهها به او کمک میکنند تا دوستی پیدا کند؟

Angela Steffen

آنگال اشتفن
 کارگردان و انیماتور مســتقل آلمانی است.1979 متولد

Born in 1979. She is a German independent

 در مدرســه ی،که پس از فراگیر اصول طراحی گرافیک

director and animator. After some basic studies

انیمیشــن هامبورک و ســپس در آکادمــی فیلم بادن

in Graphic Design, she studied animation at the

.وورتمبرگ به تحصیل انیمیشن پرداخته است

Animation School Hamburg, and then at the Institute
of Animation, Filmakademie, Baden-Württemberg.

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Sound: Andreas Mühlschlege

کرگدن چهلتیکه

Patchwork Rhino
Director: Angela Steffen

 آنگال اشتفن:کارگردان

Producer:

:تهیهکننده

Thomas Meyer-Hermann,

،توماس مایا هرمان

Studio FILM BILDER GmbH

استودیو فیلم بیلدر

Scriptwriter: Julia Ocker

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Animator:

:پویانما

Urte Zintler, Angela Steffen

 آنگال اشتفن،اورته زینتلر

Editor: Angela Steffen

 آنگال اشتفن:تدوینگر

Music:

 مارتین لیکلِدر، کلودیا کایزر:موسیقی

Claudia Kaiser, Martin Lickleder
Sound: Andreas Mühlschlegel

Synopsis: Patchwork Rhino has a problem:
The rhino is so sad! Will the Patchwork Pals
find a way to help him?”

Angela Steffen
Born in 1979. She is a German independent
director and animator. After some basic studies
in Graphic Design, she studied animation at the
Animation School Hamburg, and then at the Institute
of Animation, Filmakademie, Baden-Württemberg.

 آندرس میولشلیگل:صدا

3:53/ Germany/ 2017

 ناراحت اســت! آیا باقی، کرگدن چهلتیکــه:چکیــده

چهلتیکهها میتوانند او را خوشحال کنند؟

آنگال اشتفن
 کارگردان و انیماتور مســتقل آلمانی است.1979 متولد

 در مدرســه ی،که پس از فراگیر اصول طراحی گرافیک
انیمیشــن هامبورک و ســپس در آکادمــی فیلم بادن

.وورتمبرگ به تحصیل انیمیشن پرداخته است
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Peacock

طاووس
 یولیا اوکر:کارگردان

Director: Julia Ocker

:تهیهکننده

Producer:

،توماس مایا هرمان

Thomas Meyer Hermann,

استودیو فیلم بیلدر

Studio FILM BILDER GmbH

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Julia Ocker

 اینا گابریل، اورته زیتنلر:پویانما

Animator:

 بنیامین مانز:تدوینگر

Urte Zintler, Ina Gabriel

 کریستن هک:موسیقی

Editor: Benjamin Manns

 کریستن هک:صدا

Music: Christian Heck
Sound: Christian Heck

کـــــودک و نـوجــــــوان

3:37/ Germany/ 2018
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 اما، طاووس ســتارهی بزرگ صحنههاســت:چکیــده

Synopsis: The peacock is a big star onstage.
His feathers however want a fair share of the
fame.

.پرهایش هم میخواهند در این شهرت سهیم باشند

یولیا اوکر

Julia Ocker

 کارگــردان و طراح و. آلمان، فوتزهایــم،1982 متولــد

Born in 1982, Pforzheim, Germany. She is an
animation director, designer and writer based
in Stuttgart. She studied Graphic Design in
Pforzheim and Cairo, and Animation at
Filmakademie Baden-Württemberg.

.نویسندهی فیلمهای انیمیشن ساکن اشتوتگارت است

 قاهره گرافیک خوانده و در آکادمی فیلم،او در فوتزهایم
.بادن به تحصیل انیمیشن پرداخته است

ساباکو

Sabaku
Director: Marlies van der Wel

 مارلیه وَ ن در ول:کارگردان

Producer: Roel Oude Nijhuis,

:تهیهکننده

،رول اوده نیوس

Gijs Kerbosch,

Gijs Determeijer Halal

 ژایس دترمیر هالل،ژایس کربوش
، مارلیه وَ ن در ول:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Marlies van der Wel,

Ruben Picavet

روبن پیکاوت

Animator: Marlies van der Wel

 مارلیه وَ ن در ول:پویانما

Editor: Flip van der Kuil

 فلیپ وَ ن در کوویل:تدوینگر

Music: Sjam Sjamsoedin

 زیام زیامسودین:موسیقی

Sound: Bob Kommer Studio
2:20/ Netherlands/ 2016

Synopsis: When Sabaku’s best friend Buffalo
passes away, he needs to find himself a new
friend.

Marlies van der Wel
Born in 1984, Soest, The Netherlands. Marlies is
an animator and illustrator, based in Amsterdam.
She works on different projects and won some
awards.

 استودیو باب کومر:صدا

، یعنی دوســت صمیمی ســاباکو، وقتی بوفالو:چکیده

. او باید به دنبال دوست جدیدی بگردد،میمیرد

مارلیه وَ ن
 او انیماتور و تصویرگر ساکن. هلند، زوست،1984 متولد

آمســتردام اســت که با حضور در پروژههــای متعدد
.جوایزی را از آن خود کرده است

گوسفند

Sheep

 یولیا اوکر:کارگردان

Director: Julia Ocker

:تهیهکننده

Producer:

،توماس مایا هرمان

Thomas Meyer Hermann,

استودیو فیلم بیلدر

Studio FILM BILDER GmbH

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Julia Ocker

:پویانما

Animator:

 اینا گابریل،اورته زیتنلر

Urte Zintler, Ina Gabriel

 بنیامین مانز:تدوینگر

Editor: Benjamin Manns

 کریستن هک:موسیقی

Music: Christian Heck

 کریستن هک:صدا

Sound: Christian Heck

 برهای مدام در حــال ماجراجوییهای پر خطر:چکیــده
! اما گله اصالً دست به خطر نمیزند،است

Synopsis: The lamb hopes from one risky
adventure into the next. The flock would never
take that risk!

یولیا اوکر

Julia Ocker

 کارگــردان و طراح و. آلمان، فوتزهایــم،1982 متولــد

Born in 1982, Pforzheim, Germany. She is an
animation director, designer and writer based
in Stuttgart. She studied Graphic Design in
Pforzheim and Cairo, and Animation at
Filmakademie Baden-Württemberg.

.نویسندهی فیلمهای انیمیشن ساکن اشتوتگارت است

 قاهره گرافیک خوانده و در آکادمی فیلم،او در فوتزهایم
.بادن به تحصیل انیمیشن پرداخته است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

3:37/ Germany/ 2018

Shock Therapy
Director:
Bali Engel, Matthieu Landour
Producer:
Yannis Konstantinidis,
Nomint
Scriptwriter: Bali Engel,
Matthieu Landour
Animator: Chirstine Jaudoin,
Matt Partridge
Editor: Bali Engel
Music: Tom Haine
Sound: Barnaby Templer

درمان با شوک

6:40/ UK/ 2017

:کارگردان
 متیو الندور،بالی انجل
:تهیهکننده
،یانیس کونستانتینیدس
شرکت نامینت
، بالی انجل:فیلمنامهنویس
متیو الندور
، کریستین جودوین:پویانما
مت پارتریج
 بالی انجل:تدوینگر
 تام هاین:موسیقی
 بارنابی تمپلر:صدا

Synopsis: Snakes, spiders, monsters- Jim’s
afraid of it! In order to face his fears, Jim
will bring everything he is afraid of into his
house.

. جیم از مار و عنکبوتها و هر موجودی میترسد:چکیده

Bali Engel Born in 1985, Paris. Graduated from the
Royal College of Arts London, she has wrote and
directed several short films, and is an illustrator
books.
Matthieu Landour He is an award winning French
director, writer and illustrator, based in London
and Paris. He studied direction and animation at
school Supinfocom, Valenciennes.

 دانش آموخته ی کالج. پاریس،1985  متولــد،بالی انجل

 او باید تمام عوامل ترســش را،برای مقابله با این ترس
.به خانه بیاورد

هنرهای سلطنتی لندن و نویسنده و کارگردان فیلم های
.کوتاه و تصویرگر کتاب است

 ساکن, نویسنده و طراح و کارگردان فرانسوی،متیو الندور
 دانش آموخته ی انیمیشــن و کارگردانی.لندن و پاریس

. ولنســین است،در مدرســه ی ســوپین فوکوم روبیکا
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تنبل

Sloth

 یولیا اوکر:کارگردان

Director: Julia Ocker

:تهیهکننده

Producer:

،توماس مایا هرمان

Thomas Meyer Hermann,

استودیو فیلم بیلدر

Studio FILM BILDER GmbH

 یولیا اوکر:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Julia Ocker

:پویانما

Animator:

 اینا گابریل،اورته زیتنلر

Urte Zintler, Ina Gabriel

 بنیامین مانز:تدوینگر

Editor: Benjamin Manns

 کریستن هک:موسیقی

Music: Christian Heck

 کریستن هک:صدا

Sound: Christian Heck
3:37/ Germany/ 2017

 ولی متأســفانه، تنبل میخواهد بســتنی بخرد:چکیده

کـــــودک و نـوجــــــوان

Synopsis: The sloth wants to buy ice cream,
but unfortunately he is way too slow

.سرعت حرکتش خیلی کند است

یولیا اوکر

Julia Ocker

 کارگــردان و طراح و. آلمان، فوتزهایــم،1982 متولــد

Born in 1982, Pforzheim, Germany. She is an
animation director, designer and writer based
in Stuttgart. She studied Graphic Design in
Pforzheim and Cairo, and Animation at
Filmakademie Baden-Württemberg.

.نویسندهی فیلمهای انیمیشن ساکن اشتوتگارت است

 قاهره گرافیک خوانده و در آکادمی فیلم،او در فوتزهایم
.بادن به تحصیل انیمیشن پرداخته است
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The Horn Quartet

کوارتت شیپورها

Director: Benjamin Botella,
Arnaud Demuynck
Producer:
Jean-François Le Corre,
Mathieu Courtois,
Arnaud Demuynck,
Vivement Lundi

Scriptwriter: Nathalie Dargent
(from Yves Cotten’s books)

Animator:
Anna Chapelle, Sylvain Lorent,
Antoine Maillère, Pierre Patte,
Alexis Poligné, Marc Pierard

Editor: Anne-Françoise Scala
Music: Jeffrey Livingston
Sound: Thomas Rouvillain, Simon Lebel
Synopsis: In the course of an amusing trip to
the beach, four cows will discover freedom in
an unknown world.
Benjamin Botella He is director and lead
animator in many short films and series.
Arnaud Demuynck He is a film director,
producer of short animations, specialized in
writing films for younger audiences.

26:45/ France, Belgium/ 2017

، بنیامین بوتال:کارگردان
آرنو دمیوینک
:تهیهکننده
،ژان فرانسوا لی کور
،ماتیو کورتوا
،آرنو دمیوینک
ویومان الندی
 ناتالی دارژنت:فیلمنامهنویس
)( اقتباسی از کتاب ایو کوتن
:پویانما
، انتونی میلر، سیلوین لورن،آنا شمپل
 مارک پیرا، الکسیس پولینی،پیر پاته
 آنی فرانسوا اسکاال:تدوینگر
 ژفری لیوینگستون:موسیقی
 سیمون لبل، توماس روویالن:صدا

 چهار گاو طعم، در حین ســفری میهج به ساحل:چکیده

.آزادی را در این جهان ناشناخته میچشند

بنیامین بوتال او کارگردان و انیماتور کلیدی بســیاری از

.آثار کوتاه و مجموعه های انیمیشن بوده

آرنو دمیونیک او کارگردان و تهیهکنندهی انیمیشن های

. با تخصص نویسندگی برای مخاطب کودک است،کوتاه

The Websters: Hero
Daddy

:خانوادهی وبستر
بابای قهرمان

Director: Katarína Kerekesová

 کاتارینا کرکشوا:کارگردان

Producer:

:تهیهکننده

Katarína Kerekesová, Fool Moon

فول مون،کاتارینا کرکشوا

Scriptwriter: Zuzana Križková,

، کاتارینا کرکشوا:فیلمنامهنویس

Zuzana Dzurindová, Juraj Raýman,

، زوزانا ژوریندوا،زوزانا کریشکوا

Peter Nagy, Anna Vášová,

 آنا واشووا، پتر ناگی،یورای رایمان

Katarína Kerekesová

، آندری گرگورچوک:پویانما

Animator: Andrej Gregorčok,

، فیلیپ کاسانینسکی،ایوانا تیرپاکووا

Ivana Tirpáková, Filip Kasanický,

 ماریا برونیرژ، آندرییا شیویچووا،یوزف الشیک

Jozef Elšík, Andrea Jacevičová, Maria Broniarz
12:00/ Slovakia/ 2017

Music: Marek Piaček, Lucia Chuťková

 ماتی بنش:تدوینگر

 لوشیا چوتکووا، مارک پیاچک:موسیقی

 مارتین مرک:صدا

Sound: Martin Merc

یک دنیای کوچک، درون جهان معمولی انســان:چکیده

Synopsis: There is a tiny world inside the world
of humans, which just like ours, is also made of
stories.

.وجود دارد که عین جهان ما از داستان ساخته شده

کاتارینا کرکشوا

Katarína Kerekesová

 دکترای خود را از آکادمی. اسلوواکی، ِژلینا،1974 متولد
 او تهیهکننده،هنرهــای اجرایــی براتیســاوا گرفتــه

Born in 1974, Žilina, Slovakia. She obtained her
PhD degree at the Academy of Performing Arts,
Bratislava. She produces and directs animated
TV series for preschool children.

و کارگــردان انیمیشــن های تلوزیونــی بــرای کودکان

.پیشدبستانی است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Editor: Matej Beneš

خرطوم دراز

Trunky

 ایکاترینا فیلیپووا:کارگردان

Director: Ekaterina Filippova

، بوریس ماشکوفتسف:تهیهکننده

Producer: Boris Mashkovtsev,

 استودیو،میخائیل آلداشین

Mikhail Aldashin,

سویزمالت فیلم

Soyuzmult Film Studio

 ایکاترینا فیلیپووا:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Ekaterina Filippova

، ماریا میکائلین:پویانما

Animator: Maria Mikaelyan,

 کارینا پوگورلوفا،آنا کوتزینا

Anna Kuzina, Karina Pogorelova

 تیمور ودرنیکوف:موسیقی

Music: Timur Vedernikov

 نیکوالی کیتروک:صدا

Sound: Nikolay Khitruk
7:00/ Russia/ 2017

Synopsis: The story about little elephant with a
very long nose.

Ekaterina Filippova
Born in 1990, Moscow. Graduated from International
Slavic Institute in profession film and theatre actress.
Specialized in stage direction for animated films. She
has directed some short animations.

.داستان یک فیل کوچولو با خرطومی بسیار بلند:چکیده

ایکاترینا فیلیپووا
 دانش آموخته ی بازیگری فیلم و تئاتر از. مسکو،1990 متولد

انستیتوی بین المللی اسالوی و متخخص طراحی صحنهی
 او کارگردانی چند انیمیشن کوتاه.فیلمهای انیمیشن است

.را بر عهده داشته است
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موجهای آسمانی

Waves from the Sky
Director:
Gildardo Santoyo del Castillo
Producer:
Miguel Anaya Borja, IMCINE
Scriptwriter:
Gildardo Santoyo del Castillo
Animator: Mayreni Senior,
Víctor Cervantes, Gildardo
Santoyo del Castillo
Editor: Gildardo Santoyo del Castillo
Music: Daniel Hidalgo Valdés,
Charly Daniels Torres
Sound: Daniel Hidalgo Valdés,

کـــــودک و نـوجــــــوان

Gerardo Islas Bulnes, Carlos Sánchez Velázquez

Child And yong Adult
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Synopsis: A bird who can’t fly in sync with
flock, decides to branch out on his own.

Gildardo Santoyo del Castillo
Born in 1979, studied Design of Graphic
Communication at the UAM and a specialty at
the School of Design of the INBA. He directs
for documentaries, broadcasting, videos and
commercials.

:کارگردان

گیلداردو سانتویو دل کاستیو
:تهیهکننده

 شرکت امسین،میگوئل آنایا بورخه
:فیلمنامهنویس

گیلداردو سانتویو دل کاستیو

، گیلداردو سانتویو دل کاستیو:پویانما
 ویکتور سروانتس،مایرنی سینیور

 گیلداردو سانتویو دل کاستیو:تدوینگر
:موسیقی

8:37/Mexico/ 2015

 کارلی دنیلز تورس،دانیل هیدالگو والدس

، دانیل هیدالگو والدس:صدا

 کارلوس سانچز والسکوئز،گراردو ایزراس بولنس
 پرندهای که نمیتوانــد هماهنگ با بقیه پرواز:چکیــده

. تصمیم میگیرد راهش را جدا کند،کند

گیلداردو سانتویو دل کاستیو
 دانش آموخته ی طراحــی ارتباط گرافیکی.1979 متولد

 دورهیINBA  اســت و در دانشــگاه طراحیUAM از

 موزیک، او کارگردان آثار مســتند،تخصصی گذرانــده
.ویدئو و تبلیغات رسانهای است

مســـابقـــه بیــن المـــلل

پویانمـایی بلنــد
INTERNATIONAL COMPETITION

Feature Animation

Captain Morten
and Spider Queen

ناخدا مورتن
و عنکبوت ملکه

Director: Kaspar Jancis

 کاسپار یانچیش: کارگردان
:تهیهکننده

Producer: Kerdi Oengo,
Paul Cummins, Mark Mertens,

، پال کومینس،کردی اونگو

Robin Lyons - Company OÜ Nukufilm

 شرکت او نوکوفیلم, رابین الینز،مارک مرتنز

(Estonia), Telegael (Ireland),

،) شرکت تلگال (ایرلند،)(استونیا

Grid VFX (Belgium), Calon (UK)

،)ایکس (بلژیک.اف.شرکت گریدوی

Scriptwriter: Kaspar Jancis,
Robin Lyons

Animator:
Triin Sarapik Kivi, Olga Bulgakova
Editor: Keith O`Gairbhin

80:00:00/ Estonia,Ireland,Belgium,UK/ 2018

Music: Pierre Yves Drapeau
Sound: Ciaran O´Tuairisc

، کاسپار یانچیش:فیلمنامهنویس
 رابین الینز، پال رایساشر،مایک رلیک
:پویانما
 اولگا بولگاکوا،ترین ساراپیک کیوی
 کیث او گایربین:تدوینگر
 پییر ییوس دراپو:موسیقی
 سیارن او توریشک:صدا

 پســری به نام مورتن که به اندازهی یک حشره:چکیده

Synopsis: A young boy, shrunk to the size of
an insect, learns to take control over his life and
sail his own toy boat through a flooded café.

 باید قایق اسبابباز یاش را در کافه ای که،کوچک شده
. هدایت کند،سیل آمده

Kaspar Jancis

کسپر جانکیس
، کارگــردان و تدوینگر. اســتونی، تالین،1975 متولــد

Born in 1975, Tallinn, Estonia. He is a composer
and director, known for Krokodill (2009), Frank &
Wendy (2004) and Weitzenbergi tänav (2002).

 فرانک و وندی،)۲۰۰۹( ســازندهی فیلمهای کروکودیل

.) است۲۰۰۲( ) و خیابان وایزنبرگ۲۰۰۴(

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

.)شرکت کالون (انگلستان

Mike relick, Paul Risacher,

آخرین داستان

The Last Fiction

 اشکان رهگذر:کارگردان

Director: Ashkan Rahgozar		

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

اشکان رهگذر

Ashkan Rahgozar

، بابک ارجمند:پویانما

Animator: Babak Arjmand,

فائزه سپهرصادقیان

Faezeh Sepehr Sadeghian

 ژینوس پدرام:تدوینگر

Editor: Zhinous Pedram

 علیرضا علویان:صدا

Sound: AliReza Alavian

 کریستوف رضاعی:موسیقی

Music: Christophe Reza’ei

:تهیهکننده

Producer:

 شرکت هورخش،احسان رسولاوف

Ehsan Rasoulouf, Hourakhsh CO
100:00/Iran/2018

Synopsis: Jamshid the king defeats the
demons with the help of God, but he becomes
arrogant and fails. Sometime later a child named
Afaridoun is born in Jamkard in the arms of a
farmer.

Ashkan Rahgozar
Born in 1987, Tehran. Writer, director and animation
filmmaker. Founder and CEO of Hoorakhsh Studio.

 اهریمنان را در، باحمایت ایــزد، جمشیدشــاه:چکیده

 ولــی دچار غــرور و مغلوب،جنگ شکســت می دهد

 کودکی به نام آفریدون در جمکرد و، مدتی بعد.میشود
.در آغوش کشاورز زاده ای متولد میشود

اشکان رهگذر
. کارگردان و فیلمساز انیمیشن، نویسنده. تهران،1365 متولد

.مؤسس و مدیر عامل استودیو هورخش
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دانشجـــــویـی
INTERNATIONAL COMPETITION

S t u d e n t

در یک چشم به هم زدن

A blink of an eye
Director: Kiana Naghshineh

 کیانا نقشینه:کارگردان

Producer: Kiana Naghshineh,

 آکادمی، کیانا نقشینه:تهیهکننده

فیلم بادن وورتمبرگ

Filmakademie Baden-Württemberg

:پویانما

GmbH

Animator: Kiana Naghshineh,

 یانینا پوتزکر،کیانا نقشینه

Janina Putzker

 ماریوس کریستِن:موسیقی

Music: Marius Kirsten

 الئورا اشناوفر:صدا

Sound: Laura Schnaufer

 زنی شبی به سوی خانه اش می رود که غریبهای:چکیده

Synopsis: A woman walks home at night, and
overwhelmed from behind by a stranger. They
fight, and…

...  آنها درگیر میشوند و.از پشت سر او را میگیرد

کیانا نقشینه

Kiana Naghshineh

دانش آموختــه ی فیلم ســازی از آکادمــی فیلــم بادن

She studied animation at the Filmakademi
Baden-Württemberg. She has made several
short films, and works on many projects as an
animator, concept artist and art director.

 او چند فیلم کوتاه ساخته و به عنوان.وورتمبرگ اســت
 کانســپت آرتیســت و کارگردان هنری در آثار،انیماتور

. زیادی حضور داشته است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

3:45/ Germany/ 2017

کنار خود

Beside oneself
Director: Karolina Specht

 کارولینا اشپخت:کارگردان

Producer: Agata Golanska,

، آگاتا گوالنسکا:تهیهکننده

Polish National Film School in Lodz

مدرسهی ملی فیلم ووج لهستان

Scriptwriter: Karolina Specht

 کارولینا اشپخت:فیلمنامهنویس

Animator: Karolina Specht

 کارولینا اشپخت:پویانما

Editor: Karolina Specht

 کارولینا اشپخت:تدوینگر

Music: Michał Kawecki

 میکائو کاوکی:موسیقی

Sound: Bogdan Klat

 بوگدان کالت:صدا

4:54/ Poland/ 2016

Synopsis: One day, She notices, that something
strange is going on with him...

Karolina Specht
Born in 1991, Bydgoszcz, Poland. She is graduated of
Secondary School of Fine Arts in Bydgoszcz, and an
animation and special effects student at The National
Film School of Lodz. She is a animator and a graphic
designer.

 یک روز دختر داســتان متوجه چیزی عجیب در:چکیده

...پسر داستان میشود

کارولینا اشپخت
 گرافیست و، پویانما. لهســتان، بیگویشــچ،1991 متولد

دانش آموخته ی مدرســهی راهنمایــی هنرهای زیبای

بیگویشچ و دانشجوی انیمیشــن و جلوه های ویژه در

.مدرسه ملی ووج است
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بهترین دوست

Best Friend

دانشجـــویی

Director: Nicholas Olivieri,
Yi Shen, Juliana De Lucca,
Varun Nair, David Feliu
Producer: Moira Marguin,
GOBELINS, l’école de l’image
Scriptwriter: Nicholas Olivieri,
Yi Shen, Juliana De Lucca,
Varun Nair, David Feliu
Animator: Nicholas Olivieri,
Yi Shen, Juliana De Lucca,
Varun Nair, David Feliu
Editor: Nicholas Olivieri, Yi Shen,
Juliana De Lucca, Varun Nair, David Feliu
Music: Arthur Dairaine
Sound: Nicholas Olivieri, Yi Shen,
Juliana De Lucca, Varun Nair, David Feliu

:کارگردان

، یی شن،نیکوالس اولیویری

 داوید فلو، وارون نایر،ژولیانا دی لوکا
:تهیهکننده

 مدرسه ی گوبلن،مویرا مارگوین
:فیلمنامهنویس

،یی شن،نیکوالس اولیویری

 داوید فلو، وارون نایر،ژولیانا دی لوکا
،یی شن، نیکوالس اولیویری:پویانما

 داوید فلو، وارون نایر،ژولیانا دی لوکا

5:46/ France/ 2018

،یی شن، نیکوالس اولیویری:تدوینگر

 داوید فلو، وارون نایر،ژولیانا دی لوکا
 آرتور دایراین:موسیقی

، یی شن، نیکوالس اولیویری:صدا

 داوید فلو، وارون نایر،ژولیانا دی لوکا

Synopsis: In a near future, a lonely man
is addicted to a product called «Best
Friend» which offers him perfect virtual
friend.

 مــردی تنها به، در آینــدهای نزدیــک:چکیــده

They are former students from Gobelins
who graduated with this film.

همگی دانشجویان دانشگاه گوبلن هستند و این

محصولی به نام «بهترین دوســت» معتاد شده

 که دوســتان مجازی بینقصی به او ارائه،است
.میکند

.فیلم پایاننامه ی آنهاست
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میان مد و ماسه

Between Sand and Tides

 روی فن وانگ:کارگردان

Director: Rui Fan Wang

، جین کالینگ:تهیهکننده

Producer: Jane Colling,

رویال کالج هنر

Royal College of Art

 روی فن وانگ:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Rui Fan Wang

 روی فن وانگ:پویانما

Animator: Rui Fan Wang

 روی فن وانگ:تدوینگر

Editor: Rui Fan Wang

 جدماینت سامسونایت:موسیقی

Music: Gedminte Samsonaite

، جدماینت سامسونایت:صدا

Sound: Gedminte Samsonaite,

مایک ویلد

Mike Wyeld
4:17/ UK/ 2016

Synopsis: An exhausted girl travels across
desert for new hope, trying to deal with a
erratic tempered anteater.

Rui Fan Wang
Born in 1988, Luoyang, China. Rui is a
Singaporean filmmaker, graduated from the
Royal College of Art with MA of animation,
works as an artist in storyboarding, character
design and stop-motion animation.

، در جســتجوی امید تازه، دختری دلخســته:چکیــده

در صحــرا ســفر می کند؛ در حالی که می کوشــد با یک
.مورچهخوار دمدمی مزاج هم کنار بیاید

روی فن وانگ
 کارگردان انیمیشــن. چیــن، لیویانــگ،1988 متولــد

 او کارشــناس ارشد انیمیشن از رویال.سنگاپوری است
 طراح شــخصیت و،کالج هنر و نیز طراح اســتور یبورد
.سازندهی استاپموشن است

لحظهی ناامیدی

Breaking Point

 مارتین لپ:کارگردان

Director: Martin Lapp

، آنیسا مارون:تهیهکننده

Producer: Anica Maruhn,

، فرانچسکو فارانا،توبیاش گرجینوف

Tobias Gerginov,

آکادمی فیلم بادن وورتمبرگ

Francesco Faranna,

 فرانچسکو فارانا:تدوینگر

Filmakademie Baden-Württemberg

 پتِری ساینیو:موسیقی

GmbH

 توبیاش شرر:صدا

Editor: Francesco Faranna
Music: Petteri Sainio
Sound: Tobias Scherer

 پدیدهی «قدرت هیســتریک» بــه معنای بروز:چکیده

Synopsis: The Phenomenon hysterical
strength“ is a display of extreme strength by
humans, beyond what is believed to be normal,.

قدرت شدید در انسان است؛ قدرتی بیش از آن که بتوان
.عادیاش خواند

مارتین لپ

Martin Lapp

متخصص جلوههای ویژه بصری و سرپرست جلوههای

Martin is a Visual Effect artist, as well as VFX
on Set- Supervisor for professional films and
advertisement projects.

ویژهی میدانــی در فیلمهــای حرفــهای و پروژههای
.تبلیغاتی است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

2:20/ Germany/ 2016

سوختن

Burn Out

 سیسیل َکره:کارگردان

Director: Cécile Carre
Producer:

:تهیهکننده

The Animation Workshop

کارگاه پویانمایی

 سیسیل َکره:فیلمنامهنویس
 سیسیل َکره:پویانما

Scriptwriter: Cécile Carre
Animator: Cécile Carre

 سیسیل َکره:تدوینگر

Editor: Cécile Carre
Music: Erwann chandon

 ایروان شادون:موسیقی

Sound: Mathieu Tiger

 مثیو تیگر:صدا

4:15/ France/ 2017

Synopsis: Stella, a space mechanic, has broken
down and ended on a desert planet. While
she is in despair, a little girl appears out of
nowhere.

Cecile Carre
Cecile studied at GOBELINS, l’école de
l’image, Character Animation and Animated
Filmmaking, then worked in CalArts for an
exchange program.

 ورشکســته شــده و، مکانیک فضایی، اســتال:چکیده

 اما در،بهاجبار ساکن یک ســیارهی بیابانی شده است

. دختر کوچکی از ناکجاآباد سر میرسد،اوج ناامیدیاش

سیسیل َکره
او دانش آموخته ی مدرســهی تصویرســازی گوبلن در
،رشتهی شــخصیت پردازی و فیلم سازی انیمیشن است

.و عضو پروژه تبادل دانشجو با کالآرتس نیز بوده است
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کودک

Child

، ویکتور اشتیکل:کارگردان
 لینوس اشتتر،ایرینک فریتاک
، ویکتور اشتیکل:تهیهکننده
، پال مارش،ایرینک فریتاک
آکادمی فیلم بادن وورتمبرگ
:پویانما
 ایرینک فریتاک،ویکتور اشتیکل
 روبرت اشتوپریش:تدوینگر
 فردریک برنارت:موسیقی
 زیمون پتر:صدا

Director: Viktor Stickel,
Iring Freytag, Linus Stetter
Producer: Iring Freytag,
Viktor Stickel, Paul Maresch,
Filmakademie Baden-Württemberg
GmbH

Animator:
Iring Freytag, Viktor Stickel
Editor: Robert Stuprich
Music: Friederike Bernhardt
Sound: Simon Peter
9:12/ Germany/ 2016

Synopsis: A child has to collect wood for
the fire.

. کودکی به دنبال چوب برای آتش است:چکیده

Viktor Stickel 1982, Georgiewka, Kasachstan.

. قزاقســتان، جورجیوکا،1982 ویکتور اشــتیکل متولد

,دیپلم فیلم و رســانه و انیمیشن از آکادمی فیلم بادن

Diploma in Film and Media and Animation.

. راونزبورکDHBW کارشناس طراحی رسانه از

Bachelor in Media Design, DHBW-Ravensburg.

.ایرینک فریتاک کارگردان و انیماتور ســهبعدی آلمانی

دانشجـــویی

Iring Freytag A german Director and 3D-

. گیمCG طراح

Animator CG Artist for computer games.

. آلمان، اشــتوتگارت،1984 لینــوس اشــتتر متولــد

Linus Stetter 1984 Stuttgart, Germany. focused

دانش آموختــه ی آکادمــی فیلــم بــادن درحوزه ی

on story development, animation and design

.  انیمیشن و طراحی ساختار،داستانپردازی

work.
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بساب و بشور

Cleaning in Progress

 گرنت هولدن:کارگردان

Director: Grant Holden

:تهیهکننده

Producer:

دانشگاه هنر ادینبورگ

Edinburgh College of Art

 گرنت هولدن:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Grant Holden

 گرنت هولدن:پویانما

Animator: Grant Holden

 گرنت هولدن:تدوینگر

Editor: Grant Holden

 ویکتوریا وییراتنه:موسیقی

Music: Victoria Wijeratne

 آدام مک کالوم:صدا

Sound: Adam Mc Callum

6:30/ UK/ 2018

Synopsis: W o rking in a car park, tensions
arise between a naïve, young cleaner and his
old-timer talking brush.

Grant Holden
Grant is a Scottish filmmaker specialized
in stop-motion character animation. BA in
Animation from Edinburgh College of Art. His
work has been screened at local independent
cinemas.

 کشمکش بین یک نظافتچی، در یک پارکینگ:چکیده
.ساده و جوان و جاروی پیر و سخنگویش باال میگیرد

گرنت هولدن
 کارشــناس انیمیشــین از کالــج.متولــد اســکاتلند

هنرهای ادینبورگ با تخصص پویانمائی شــخصیت در

 آثارش در سینماهای.انیمیشن های استاپموشن است

.مستقل محلی ب ه نمایش درآمدهاند

ارتباط

Connect
Director: Hi-Jeong So

 هی یونگ سو:کارگردان

Producer: Nicole Fiedler,

، نیکول فایدلر:تهیهکننده

Film university Konrad Wolf

دانشگاه فیلم کنراد ولف

Scriptwriter: Hi-Jeong So

 هی یونگ سو:فیلمنامهنویس

Animator: Hi-Jeong So

 هی یونگ سو:پویانما

Editor: Hi-Jeong So

 هی یونگ سو:تدوینگر

Music: Markus Zierhofer

 مارکوس زییرهوفلر:موسیقی

Sound: Peter Roigk

 پتر رویگک:صدا

 سنگهایی که رشد میکنند خود را به یک دیگر:چکیده

Synopsis: Stones that grow, rub against each
other to become smaller and more active. A
grown stone is also trying to rub itself but...

 یک سنگ بزرگ در.میسایند تا کوچکتر و فعالتر شوند

.... ولی،همین تالش است که ساییده شود

هی یونگ سو

Hi-Jeong So

 در دانشــگاه فیلم کنــراد ولف در. آلمان،متولــد آخن

Born in Aachen, Germany. She studied Animation
at Film university Konrad Wolf Babelsberg.

.بابلزبرگ در رشتهی انیمیشن تحصیل کرده است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

4:02/ Germany/ 2017

آخرالزمان

Dies Irae
Director: Jordan Damour

 ژوردن دامور:کارگردان

Producer: Carlos De Carvalho /

، کارلوس دی کاروالو:تهیهکننده

Pôle 3D

3D شرکت پل

Scriptwriter: Jordan Damour

 ژوردن دامور:فیلمنامهنویس

Animator: Jordan Damour

 ژوردن دامور:پویانما

Editor: Jordan Damour

 ژوردن دامور:تدوینگر

Music: Giuseppe Verdi

 ژوزپه وردی:موسیقی

Sound: Jordan Damour

 ژوردن دامور:صدا

2:32/ France/ 2018

Synopsis: A young boy gonna live his first
concert as a violon in a symphony orchestra, in
front of the conductor and the audience, can he
overcome his fear?

Jordan Damour
Jordan has graduated from the Pôle school in
Roubaix, France.

 پسری جوان برای اولین بار به عنوان ویلونیست:چکیده

.در اجرای زنده یک کنســرت ســمفونی حاضر اســت
ایــا میتواند به ترســش از مواجهه با رهبر ارکســتر و

تماشاچیان غلبه کند؟

ژوردن دامور
 فرانسه،او دانش آموخته ی مدرســهی پَل در شهر روبه
.است
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پسرماهی

Fish Boy
Director: Anita Bruvere

 آنیتا بروور:کارگردان

Producer:

:تهیهکننده

Shereen Ali,

،شیرین علی

National Film & Television

مدرسهی ملی فیلم و تلویزیون

School

 بثی تاونسند:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Bethe Townsend

 آنیتا بروور:پویانما

Animator: Anita Bruvere

 تینی لیکه جنسن:تدوینگر

Editor: Tine Lykke Jensen

 سیمور میلتون:موسیقی

Music: Seymour Milton

 برین تِرنر:صدا

Sound: Breen Turner
8:42/ UK/ 2018

 داستانی سوررئال دربارهی زندگی گناهکارانه که:چکیده

Synopsis: A surrealist tale about the
all-encompassing nature of living with guilt.

.بر انسان چیره میشود

آنیتا بروور

دانشجـــویی

Anita Bruvere

 کارگردان و انیماتور ســاکن انگلســتان.متولــد التویا

Born in Latvia, she is a director and animator
based in UK. She has a BA in Animation from
Sheffield Hallam University and an MA in
Directing Animation from the National Film and
Television School.

است و کارشناس انیمیشــن از دانشگاه شفیلدهاالم و

کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن از مدرسه ملی فیلم
.و تلویزیون
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!گل پیدا شد

Flower Found!
Director:Jorn Leeuwerink

 یورن لیوورینک:کارگردان

Producer: Jorn Leeuwerink ,

، یورن لیوورینک:تهیهکننده

HKU University of the Arts Utrecht

دانشگاه هنر اوترخت

Scriptwriter: Jorn Leeuwerink

 یورن لیوورینک:فیلمنامهنویس

Animator: Jorn Leeuwerink

 یورن لیوورینک:پویانما

Editor: Jorn Leeuwerink

 یورن لیوورینک:تدوینگر

Music: Bryan Teoh

 برایان توئه:موسیقی

Sound: Jorn Leeuwerink

 یورن لیوورینک:صدا

6:46/ Netherland/ 2017

Synopsis: A beautiful red flower stands in
the middle of the forest. when it suddenly
disappears Mouse is very sad.

Jorn Leeuwerink
Born in 1990, The Netherlands, studied 2D
animation at the HKU University of the Arts
Utrecht.

 گل قرمز زیبایی در جنگل روئیده است که ناپدید:چکیده

... شدن ناگهانیاش موش را خیلی ناراحت میکند و

یورن لیوورینک
 او کارشــناس انیمیشــن دو بعدی از. هلند،۱۹۹۰ متولد

.دانشگاه هنر اوترخت است

زنجیرهی غذایی

Food Chain

 لیس کوک، ماری کیوی:کارگردان

Director: Mari Kivi, Liis Kokk

، ماری کیوی:تهیهکننده

Producer: Mari Kivi,

آکادمی هنر استونی

Estonian Academy of Arts

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

 لیس کوک،ماری کیوی

Mari Kivi, Liis Kokk

 لیس کوک:پویانما

Animator: Liis Kokk

، ماری کیوی:تدوینگر

Editor: Mari Kivi, Liis Kokk,

 پریت پرن، اولگا پرن،لیس کوک

Olga Pärn, Priit Pärn

 یوهانی الینه:موسیقی

Music: Juhani Laine

 بیورن نورالت:صدا

Sound: Björn Norralt

Synopsis: On one hand it’s a dirty and on the
other hand gorgeous product.

 از ســویی کثیفکاری اســت و از ســویی اثری:چکیده

Mari Kivi Born in 1984, Vändra, she is an

 انیماتور و. اســتونی، وندرا،1984  متولــد،مــاری کیوی

شگفتآور

animator and an illustrator with two BA in painting
and animation.
Liis Kokk Born in 1988, Märjamaa, Liis is an
animator studied animation with a BA in Fine
Arts at Estonian Academy of Arts.

تصویرگر ســاکن است و دارای مدرک کارشناسی نقاشی
. و انیمیشن

 انیماتور ساکن. استونی، ماریاما،1988  متولد،لیس کوک

تالین است و دانش آموخته ی انیمیشن و دارای مدرک

.کارشناسی هنرهای زیبا از آکادمی هنر استونیا است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

8:30/ Estonia/ 2018

گداختن

Fuse

 شادی ادیب:کارگردان

Director: Shadi Adib

، اشتفن مایکل:تهیهکننده

Producer: Stefan Michel,

آکادمی فیلم بادن وورتمبرگ

Filmakademie Baden-Württemberg

 زیمون تومت:فیلمنامهنویس

GmbH

:پویانما

Scriptwriter: Simon Thummet

 شادی ادیب،کیم لیرش

Animator:

:موسیقی

Kim Liersch, Shadi Adib

، اسکات دنمان رولر،ویدا هیله

Music:

ماریوس کِرستن

Veda Hille, Scott Denman Roller,
Marius Kirsten
6:56/ Germany/ 2017

Synopsis: A dusty town square awakens. Men
debate how to kill the animal in the box.

ShadiAdib
Born in Tehran, Iran. At the Tehran’s Fine Art
Faculty, she got a BA in Visual Communication,
and then a MA in Animation, then studied
Animation at the animations institut der
Filmakademie Baden-Württemberg, Germany.

 میدان اصلی شــهری پرت بــه جنب و جوش:چکیده

ن جعبه بحث
 آمده و چند مرد بر ســر کشتن حیوان درو
.میکنند

شادی ادیب
 او کارشــناس ارتباطات بصری از دانشکده.متولد تهران

هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناس ارشد انیمیشن
 او همچنین در آکادمی فیلم بادن وورتمبرگ نیز.اســت
.انیمیشن خوانده است
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 نصف،نصف

Half and Half

 باپتیست دراپو:کارگردان

Director: Baptiste Drapeau

:تهیهکننده

Producer:

 شرکت الفِ مس،باپتیست سالوان

Baptiste Salvan, La Fémis

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

،ماریشیو کاراسکو

Mauricio Carrasco,

باپتیست دراپو

Baptiste Drapeau

، سیمون کدیالک:پویانما

Animator: Simon Cadilhac,

،رودریگو گولو دی سوسا

Rodrigo Goulao da Sousa,

 الزار ایبوت سیبیله،آدری الینی

Audrey Lainé, Lazare Aïbout-Sibille

 توماس روبینی:تدوینگر

Editor: Thomas Robineau
Music: Frédéric Alvarez

9:24/ France/ 2018

 آرمین ریالند:صدا

Sound: Armin Reiland

 شــوالیهای از خواب، در میدان جنگی متروکه:چکیــده

Synopsis: On a desert battlefield, a knight
wakes up vertically cut in two! Another knight
from the other side is in the same situation!

 شوالیهای در.بیدار میشــود که از طول دو نیم شــده
!جبههی مخالف هم همین وضع را دارد

باپتیست دراپو

Baptiste Drapeau
دانشجـــویی

 فردریک روبینی:موسیقی

 دانش آموخته ی انیمیشن سهبعدی. فرانسه،1994 متولد

Born in 1994, France, he studied 3D animation
at Estienne’s School, Paris, and made some
award-winning animations.

 انیمیشن های او.در مدرســهی استینی پاریس اســت

.جوایز مختلفی کسب کردهاند

S tudent

199

هواپیما داره میاد

Here Comes the Plane

:کارگردان

Director:

نیکوالس سولی َالیگنانی

Nicolàs Sole Allignani

:تهیهکننده
َ
نیکوالس سولی الیگنانی

Producer:
Nicolás Sole Allignani

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

نیکوالس سولی َالیگنانی

Nicolás Sole Allignani

:پویانما
َ
نیکوالس سولی الیگنانی

Animator:
Nicolás Sole Allignani

:تدوینگر

Editor:

نیکوالس سولی َالیگنانی

Nicolás Sole Allignani
Sound:
Francesca Degoas, Nahuel Galván

Synopsis: Because the BABY doesn`t want to
eat his food, GRANNY does the plane game.

Nicolas Sole Allignani
Born in 1991, Buenos Aires, he studied Image
and Sound Design at the FADU/UBA. He has
been working as an illustrator and storyboard
for cinema, publicity and comics.

3:45/ Argentina/ 2017

:صدا

 ناهول گالوان،فرانچسکا دیگواس

 نوه نمیخواهد غذا بخورد و مادربزرگ برای غذا:چکیده

.دادنش با او هواپیمابازی میکند

نیکوالس سولی َالیگنانی
 در دانشگاه معماری و طراحی. بوینس آیرس،1991 متولد

و شهرسازی بوینس آیرس طراحی صدا و تصویر خوانده
 نشریات و،و تصویرگر و طراح اســتور یبورد برای فیلم
.کتب مصور است

Hidden Half

نیمهی پنهان
:کارگردان

Director:

مرضیه میثمی آزاد

Marzieh Meysami Azad

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

مرضیه میثمی آزاد

Marzieh Meysami Azad

:پویانما

Animator:

مرضیه میثمی آزاد

Marzieh Meysami Azad

 مرضیه میثمی آزاد:تدوینگر

Editor: Marzieh Meysami Azad

 خشایار خاتمی:صدا

Sound: Khashayar Khatami

 خشایار خاتمی:موسیقی

Music: Khashayar Khatami

 مرضیه میثمی آزاد:تهیهکننده

Producer: Marzieh Meysami Azad

 دختر نوجوانی بخشــی از وجود خود را طرد:چکیــده

Synopsis: A teenage girl has abandoned a part
of her. That part is trying to get her attention by
any mean.

کرده است و آن نیمه تالش می کند تا از راه های مختلف

.توجه او را به خود جلب کند

مرضیه میثمی آزاد

Marzieh Meysami Azad

انیماتــور و طراح زمینه و کاراکتر انیمیشــن در چندین

Animator, set designer and character designer
in several animations.

.انیمیشن مختلف

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

7:45/Iran/2018

ژوئن

June

 ایسیس لتیریه:کارگردان

Director: Isis Leterrier

 اِمکا:تهیهکننده

Producer: EMCA

 ایسیس لتیریه:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Isis Leterrier

 ایسیس لتیریه:پویانما

Animator: Isis Leterrier

 ایسیس لتیریه:تدوینگر

Editor: Isis Leterrier

Beach boys  گروه:موسیقی

Music: Beach boys

1:59/ France/ 2017

Synopsis: Summer’s here!

Isis Leterrier
Born in 1994, Paris. Isis learned animation in
Marseille, then in Angoulême, France.

! تابستان شده:چکیده

ایسیس لتیریه
 انیمیشــن را در مارســی و سپس. پاریس،1994 متولد
.آنگولم آموخته است
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آشپزی

Kochkunst
Director: Stella Raith

 استال رایث:کارگردان

Producer: Stella Raith,

، استال رایث:تهیهکننده

آکادمی فیلم بادن وورتمبرگ

Filmakademie Baden-Württemberg

Scriptwriter: Stella Raith

 استال رایث:فیلمنامهنویس

Animator: Stella Raith

 استال رایث:پویانما

Music: Patrick Schäfer

 پانریک شفر:موسیقی

Sound: Jan Brett

 یان برت:صدا

3:15/ Germany/ 2016

 چه کسی برنده است؟، در رقابت آشپز و غذایش:چکیده

Synopsis: A chef against his crêpe. Who wins?
Recipe for a crêpe:
1 egg / 100g flour / 1 tablespoon sugar / 1 pinch
of salt / 200ml of milk / little butter

 قاشــق1 / گرم آرد100 / تخممرغ1 :دســتور پخت کرپ
 کمی کره/ میلیلیتر شیر200 /چایخوری شکر

استال رایث

دانشجـــویی

Stella Raith

 دانشــجوی آکادمی. آلمــان، مونشــتر،1995 متولــد

Born in 1995, Münster. She is studying at the
Filmakademie in Ludwigsburg, focusing on
animation and storyboard.

فیلــم لودوینگزبورک بــا گرایش پویانمائــی و طراحی
.استور یبورد است
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آواز پشه

L’Aria Del Moscerino

 لوکاس فون برگ:کارگردان

Director:Lukas von Berg

، اولیویه کراوسه:تهیهکننده

Producer: Oliver Krause,

آکادمی فیلم بادن وورتمبرگ

Filmakademie Baden-Württemberg

 لوکاس فون برگ:پویانما

Animator: Lukas von Berg

 لئونارد کوسنر:موسیقی

Music: Leonard Küshner

 الئورا اشناوفر:صدا

Sound: Laura Schnaufer

4:30/ Germany/ 2017

Synopsis: A tiny fruit fly gets swatted.
Against all odds, it defies death in its very own
way,

Lukas von Berg
Born in 1990, Bonn. He studied Design with
a focus on Illustration in Münster and worked
as a freelance animation artist. He is studying
Animation at the Filmakademie BadenWürttemberg.

 مگس کوچکــی گرفتار ضربــات مگس کش:چکیــده

 به شیوه ی خودش با، بر خالف انتظارات، اما،میشــود
.مرگ مبارزه میکند

لوکاس فون برگ
 او دانش آموخته ی طراحی. آلمــان، بــن،1990 متولــد
(گرایش تصویرســازی) از دانشــگاه مونستر و مشغول

 و انیماتوری،تحصیل درآکادمی فیلم بــادن وورتمبرگ
.مستقل است

بز کوچولوی من

My Little Goat

 توموکی میساتو:کارگردان

Director:Tomoki Misato

، یوئیچی ایتو:تهیهکننده

Producer: Yuichi Ito,

دانشگاه هنر توکیو

Tokyo University of Art

 توموکی میساتو:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Tomoki Misato

 توموکی میساتو:پویانما

Animator: Tomoki Misato

 توموکی میساتو:تدوینگر

Editor: Tomoki Misato

 دایسوکه کاواشیما:موسیقی

Music: Daisuke Kawashima

، کیوسوکه ناگانو:صدا

Sound: Kyosuke Nagano,

ماسومی آداچی

Masumi Adachi
10:13/ Japan/ 2018

. اما نمیتواند پسر بزرگش را بیابد،میدهد

توموکی میساتو

Tomoki Misato

 او کارشــناس طراحــی ارتباطات از. توکیو1992 متولد

Born in 1992, Tokyo. Tomoki graduated from

دانشــگاه هنر موساشــینو اســت؛ همچنین کارشناس

Musashino Art University, Department of Visual

ارشد انیمیشــن از دانشگاه هنر توکیو (مدرسهی فیلم و

Communication Design, and from the Department

.رسانههای نو) است

of Animation at Tokyo University of the Arts (School
of Film and New Media).

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

 بز مادر فرزندش را از داخل شــکم گرگ نجات:چکیــده

Synopsis: The mother goat rescues her little
goats from the wolf’s belly, But, she can’t find
her eldest son!

بدون جاذبه

No Gravity

، کارلین پاریسو:کارگردان

Director: Charline Parisot,

، فیورتا کاسمیدیس،ژرمی سیسه

Jérémy Cissé, Fioretta Cosmidis,

، ماد لمایت،فلور الیه

Flore Allier, Maud Lemaître,

لودویک آبراهام

Ludovic Abraham

، فیلیپ میس:تهیهکننده

Producer: Philippe Meis,

مدرسهی سوپینفوکوم روبیکا

Supinfocom Rubika

 کارلین پاریسو:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Charline Parisot

، کارلین پاریسو:پویانما

Animator: Charline Parisot,

 لودویک آبراهام،ماد لمایت

Maud Lemaître, Ludovic Abraham

 کارلین پاریسو:تدوینگر

Editor: Charline Parisot
Music: Arslan Elbar
Sound: Arslan Elbar

7:56/ France/ 2018

 ارسالن ایلبا:موسیقی
 ارسالن ایلبا:صدا

Synopsis: An astronaut comes back to
earth and tries to fit in again.

 فضانوردی به زمیــن برمیگردد و تالش:چکیده

The directors all have graduated from
Supinfocom Rubika School (Valenciennes,
France), MA in digital directing.

همگی کارگردانها دانش آموخته ی کارشناســی

.میکند خودش را با زمین وفق دهد

ارشد هنرهای دیجیتال از مدرسه ی سوپین فوکوم
َ در و،روبیکا
.لنسین فرانسهاند
َ

International Competition
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!امروز نه

Not Today

 مارین ژاکوب:کارگردان

Director: Marine Jacob

، وینسنت ژیلو:تهیهکننده

Producer: Vincent Gilot,

آتلیه تولید فیلم کامبر

Atelier de Production de La Cambre

 مارین ژاکوب:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Marine Jacob

 مارین ژاکوب:پویانما

Animator: Marine Jacob

 مارین ژاکوب:تدوینگر

Editor: Marine Jacob

،باس- استودیو لی:موسیقی

Music: Studio Le bus,

اولیو موسیک

Olive Musique

 مارین ژاکوب:صدا

Sound: Marine Jacob
5:20/ Belgium/ 2018

 خانم، خیلی وقت است که کسی به دیدن مامی:چکیده

Synopsis: Mamy, a nice little lady, has not
had a visit for a long time. when one day, the
Death comes ringing at his door, the old lady is

 پس روزی که مرگ، نیامده،کوچولوی دوستداشــتنی

. تصمیم میگیرد کمی تفریح کند،در خانهی او را میزند

determined to have fun.

مارین ژاکوب

دانشجـــویی

Marine Jacob

 دانش آموخته ی مطالعات. بلژیــک، نامور،1995 متولد

Born in 1995, Namur. Marine Studied film
and animation studies at ENSAV La Cambre,
Brussels.

. بروکسل استENSAV فیلم و انیمیشن از آکادمی

S tudent
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!آه مادر

Oh Mother!
Director: Paulina Ziolkowska
Producer: Piotr Furmankiewicz,
Mateusz Michalak, FUMI Studio
Scriptwriter:
Paulina Ziolkowska
Animator: Paulina Ziolkowska,
Natalia Krawczuk,
Barbara Rupik,
Karolina Specht,
Aleksandra Wit, Artur Hanaj
Editor: Wojciech Janas
Music: Tomasz Opalka
Sound: Piotr Mejran
Synopsis: Mother and son are changing
roles constantly: once, the mother is an adult,
sometimes son takes care of mother.

Paulina Ziolkowska
Born in 1988, she studied at the Department of
Graphic Design at the Academy of Fine Arts in
Wroclaw.She is currently studying animation at
the National Film School in Lodz.

12:15/ Poland/ 2017

 پائولینا ژیئولکوفسکا:کارگردان
، پیوتر فورمانکیه ویچ:تهیهکننده
 استودیو فومی،ماتیوش میچاالک
:فیلمنامهنویس
پائولینا ژیئولکوفسکا
، پائولینا ژیئولکوفسکا:پویانما
، باربارا روپیک، ناتالی کراوشک
،کارولینا اشپچت
 ارتوز هانای،الکساندرا ویت
 وویسیچ یاناس:تدوینگر
 توماش اوپالکا:موسیقی
 پیوتر میران:صدا

: یک مادر و پسر مدام نقششان را عوض میکنند:چکیده

 و یک بار پسر از مادرش مراقبت،یک بار مادر بالغ است
.میکند

پائولینا ژیئولکوفسکا
 دانش آموخته ی طراحی گرافیک در دانشگاه،۱۹۸۸ متولد

 او اینک مشغول.هنرهای عالی ورکلوف لهســتان است

.تحصیل انیمیشــن در مدرســه ی ملی فیلم ووج است

6:40/ FRANCE/ 2017

:کارگردان
، آماندین کومس،نیکوالس شیرو
، باپتیست میکل، آنوی مائتا،ایوا فکت
توماس روزوال
 اِسما:تهیهکننده
:فیلمنامهنویس
، آماندین کومس،نیکوالس شیرو
، باپتیست میکل، آنوی مائتا،ایوا فکت
توماس روزوال
، نیکوالس شیرو:پویانما
،آماندین کومس
، آنوی مائتا،ایوا فکت
 توماس روزوال،باپتیست میکل
، نیکوالس شیرو:تدوینگر
، ایوا فکت،آماندین کومس
، باپتیست میکل،آنوی مائتا
توماس روزوال
 رودی شواب:موسیقی
, سباستین فورنیه،یوآن پونسه، ژوزه ویسنته:صدا
استودیو دِ آویاتور

Synopsis: Two coral harvester brothers
are about to finish their working day, when
the elder one discovers a mysterious
underwater cave.

ن در حال اتمام کار
  دو برادر صیــاد مرجا:چکیده

All directors are student at ESMAM,
France.

همگی کارگردانان دانشــجوی مدرسهی اِسما در

روزانه اند که ناگهان برادر بزرگتر غاری اسرارآمیز در
.زیر آب پیدا میکند

.فرانسهاند

بیرون

Out Doors
Director:
Sarah Chalek, Anne Castaldo,
Elsa Nesme, Adrien Rouquie
Producer: Mopa, Anne
Scriptwriter:
Sarah Chalek, Anne Castaldo,
Adrien Rouquie, Elsa Nesme
Animator:
Anne Castaldo, Elsa Nesme
Editor:
Anne Castaldo, Elsa Nesme,
Sarah Chalek, Adrien Rouquie
Music: Raphael Leloup
Sound: Adrien Rouquie, Sarah Chalek,
Anne Castaldo, Elsa Nesme
Synopsis: A very old apartment dweller
steps out of her cage and into the big city
after her pet bird is accidentally set free by
the little girl next door.
They are all students of MOPA.

:کارگردان

، آنی کاستالدو،سارا شالک
 آدرین روک،السا نسمی

 شرکت آن، شرکت موپا:تهیهکننده
:فیلمنامهنویس

، آنی کاستالدو،سارا شالک
 آدرین روک،السا نسمی

السا نسمی، آنی کاستالدو:پویانما

، آنی کاستالدو،سارا شالک:تدوینگر

 آدرین روک،السا نسمی

6:31/ France/ 2017

 رافائل لیلوپ:موسیقی

، آنی کاستالدو، سارا شالک:صدا
 آدرین روک،السا نسمی

 بعــد از اینکه دختر،  فــردی کهنســال:چکیده
ً
,تصادفا آزاد می کند
همســایه بغلی پرندهاش را

از اتاق قفس ماننــدش در آپارتمان بیرون می آید

.و به شهر می رود

. هستندMOPA همگی دانشجویان مدرسه ی
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Director:
Nicolas Chiarot, Amandine Comes,
Eva Fekete, Haunui Maeta,
Baptiste Miquel, Thomas Rousvoal
Producer: ESMA
Scriptwriter:
Nicolas Chiarot, Amandine Comes,
Eva Fekete, Haunui Maeta,
Baptiste Miquel, Thomas Rousvoal
Animator: Nicolas Chiarot,
Amandine Comes, Eva Fekete,
HaunuiMaeta, Baptiste Miquel,
Thomas Rousvoal
Editor: Nicolas Chiarot,
Amandine Comes,
Eva Fekete, Haunui Maeta,
Baptiste Miquel, Thomas Rousvoal
Music: Rudy Schwab
Sound: José Vicente, Yoann Poncet,
Sébastien Fournier, Studio des Aviateurs

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

طالی آبی

Or Bleu

سوراخشده

Perforato

:کارگردان

Director:

،آندریا جووانی سیدوتی

Andrea Giovanni Sidoti,

هانس اوهن

Hannes Oehen

، یورگن هاس:تهیهکننده

Producer: Jurgen Haas,

مدرسهی السرن

HOCH SCHULE LUZERN

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

آندریا جووانی سیدوتی

Andrea Giovanni Sidoti

، آندریا جووانی سیدوتی:پویانما

Animator: Andrea Giovanni Sidoti,

هانس اوهن

Hannes Oehen

:تدوینگر

Editor:
Andrea Giovanni Sidoti, Hannes Oehen

4:39/ Switzerland/ 2018

 رافائل پوچانکه:موسیقی

Music: Raffael Pochanke

 اتین کومپیس:صدا

Sound: Etienne Kompis

 مصیبت، دســتگاههای ثبــت ورود و خــروج:چکیده

Synopsis: The punch clock is a curse for

.کارمندان شدهاند

employees.

دانشجـــویی

 هانس اوهن،آندریا جووانی سیدوتی

 کارشــناس. برن،1985  متولد،آندریا جووانــی زیدوتی

Andrea Giovanni Sidoti Born in 1985,Bern. BA
Animation in Lucerne School of Art and Design.
Hannes Oehen Born in 1996, Zürich. BA
Animation in Lucerne School of Art and Design.

.انیمیشن از مدرسهی هنر و طراحی لوسرن است

 کارشناس انیمیشن از. زوریخ،1996  متولد،هانس اوهن

.مدرسهی هنر و طراحی لوسرن است
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باربر

Porter

 داریوش اسکویی:کارگردان

Director: Dariush Oskou’e

 داریوش اسکویی:فیلمنامهنویس

Scriptwrite: Dariush Oskou’e

 داریوش اسکویی:پویانما

Animator: Dariush Oskou’e

 داریوش اسکویی:تدوینگر

Editor: Dariush Oskou’e

 رضا گدازگر:صدا

Sound: Reza Godazgar

 علی محمدشاهی:موسیقی

Music: Ali Mohammad Shahi

 داریوش اسکویی:تهیهکننده

Producer: Dariush Oskou’e

5:00/Iran/2017

Synopsis: An anarchy of existence.

Dariush Oskou’e
B.A of cinema (directing) from Art University
of Tehran. Short animation director، Winner of
national awards.

. اغتشاش زیستن:چکیده

داریوش اسکویی
 کارگردان.کارشناس ســینما (کارگردانی) از دانشگاه هنر

.انیمیشن کوتاه و برنده جوایزی از جشنواره های داخلی

Ratatoskr

سنجاب
 مایکه مولر:کارگردان

Director: Meike Müller

:تهیهکننده

Producer:

،لنا کارولین لوفینک

Lena Carolin Lohfink,

آکادمی فیلم بادن وورتمبرگ

Filmakademie Baden-Württemberg

 ولکر آرمبروستر:موسیقی

GmbH

 ولکر آرمبروستر:صدا

Music: Volker Armbruster
Sound: Volker Armbruster

 داســتانی ملهم از اســاطیر اســکاندیناوی؛:چکیــده

Synopsis: Based on the Norse mythology, tale
of the squirrel Ratatoskr, his friend Eikpyrnir
and the tree of life Yggdrasil.

 دوستش اِک یرنیر گوزن و،قصهی سنجاب راتاتوســکر

.ییگدراسیل یا درخت زندگی

مایکه مولر

Meike Müller

 کارگــردان انیمیشــن و انیماتور و. آلمان،متولــد ورنیگــرود

Born in Wernigerode. Meike is a filmmaker graduate

 در رشــتهی علوم.دانش آموخته ی آکادمی فیلم بادن اســت

of the Filmakademie Baden- Wuerttemberg, studied

رسانههای کامپیوتری (دانشگاه علوم کاربردی) درس خوانده و

in Media Computer Science at University of Applied

.تخصصش پویانمائی شخصیتهای سهبعدی است

Sciencem. Specialized in the art of animating 3D
characters.

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

3:30/ Germany/ 2018

خیال

Reverie
Director:
Philip Louis Piaget Rodriguez
Producer:
Michelle Ann Nardone,
The Animation Workshop
Scriptwriter:
Philip Louis Piaget Rodriguez
Animator:
Philip Louis Piaget Rodriguez
Editor:
Philip Louis Piaget Rodriguez
Music: Pablo Pico
Sound: Philip Louis Piaget Rodriguez
Synopsis: Deep in the harsh countryside, a
boy tormented with grief battles an inescapable
beast.

Philip Louis Piaget Rodriguez
Born in 1990, Mexico City, he is a filmmaker,
animator and visual artist. Graduated from The
Animation Workshop in Viborg, Denmark, with
BA in Character Animation, and studied Classical
Animation at the Vancouver Film School.

7:45/ Denmark/ 2017

:کارگردان
فیلیپ لویی پیاژه رودریگز
:تهیهکننده
،میشل آن ناردون
انیمیشن ورکشاپ
:فیلمنامهنویس
فیلیپ لوییس پیاژه رودریگز
:پویانما
فیلیپ لوییس پیاژه رودریگز
:تدوینگر
فیلیپ لوییس پیاژه رودریگز
 پابلو پیکو:موسیقی
 فیلیپ لوییس پیاژه رودریگز:صدا
 در بیابان خشــنی که زندگــی به یک نفس بند:چکیده

، پسری با اندوهی که مثل هیوال بر او چیره شده،است
.در جنگ است

فلیپ لویی پیاژه رودریگز
 انیماتور و، او فیلم ســاز. مکزیکوســیتی،۱۹۹۰ متولــد

هنرمند بصری و کارشناس طراحی شخصیت انیمیشن
از ویبورگ دانمارک اســت و انیمیشن کالسیک را نیز در
.مدرسهی فیلم ونکوور آموخته

International Competition
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بدرخش

Shine
Director: Alexander Dietrich,

، الکساندر دیتریش:کارگردان

Johannes Flick

یوهانس فلیک

Producer: Mareike Keller,

، مارایکه کلر:تهیهکننده

Filmakademie Baden-Württemberg GmbH

آکادمی فیلم بادن وورتمبرگ

Animator: Ringo Klapschinsky,

، رینگو کالپسشینکسکی:پویانما

Meike Müller, Cynthia Collins,

، سینتیا کالینز،مایک مولر

Ännie Habermehl,

،آنی آبرمل

Valentin Sitnikov

ولنتین شیتنیکوف

Editor: Martha Ewa Wojakowska

 مارتا ایوا وویاکوفسکا:تدوینگر

Music:
Juri de Marco, Jens Böckamp

:موسیقی

4:13/ Germany/ 2016

Sound: Dominik Kostolnik

 دومینیک کاستولنیک:صدا

Synopsis:Two male, glowing creatures start a
fight over trying to impress a female.

 دو موجود درخشان مذکر بر سر موجودی مؤنث:چکیده

Alexander Dietrich Born in 1989, Diploma in Animation

 دیپلم انیمیشن و جلوههای.1989 الکســاندر دیتریش متولد

.در رقابت اند

.ویژه بصری از آکادمی فیلم بادن دارد

& VFX from Filmakademie Baden Württemberg.

دانشجـــویی

 ینز بوکامپ،یوری دی مارکو

 دانش آموختــه ی طراحــی.1986 یوهانــس فلیــک متولــد

Johannes Flick Born in 1986, studies audiovisual

 وGmbH رســانههای صوتی و بصری از آکادمی رســانههای

media designer at tema-medien GmbH. Diploma in

دیپلم انیمیشــن و جلوههای ویژه بصری از آکادمی فیلم بادن

animation & VFX from Filmakademie Baden-

.وورتمبرگ است

Württemberg.
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جریان آب

Sog
Director: Jonatan Schwenk

 یوناتان اِشونک:کارگردان

Producer: Jonatan Schwenk

 یوناتان اِشونک:تهیهکننده

Scriptwriter:

:فیلمنامهنویس

Jonatan Schwenk, Merlin Flügel

 مرلین فلوگل،یوناتان اِشونک

Animator: Jonatan Schwenk,

، یوناتان اِشونک:پویانما

Florian Maubach

فلورین موباخ

Editor: Jonatan Schwenk

 یوناتان اِشونک:تدوینگر

Sound: Jonatan Schwenk

 یوناتان اِشونک:صدا

10:14/ Germany/ 2017

Synopsis: After a flood, fishes got stuck in an
old trees and In danger of drying-out, scream
which wake up the inhabitants of a nearby
cave.

Jonatan Schwenk
Born in 1987, Göttingen, Germany, he is an
independent filmmaker and animator who is
studying Visual Communication at the University
of Art and Design in Offenbach.

 چند ماهی در البهالی درختی پیر گیر،بعد از سیل:چکیده
 فریاد، برای نجات از مرگ قریبالوقوع، آنها.افتادهاند

.کمک میکشند که ساکنان غار مجاور را بیدار میکنند

یوناتان اِشونک
 فیلم ساز و انیماتور مستقل. آلمان، گوتیگن،1987 متولد

و دانشــجوی ارتباط بصری در دانشــگاه هنر و طراحی
.آفنباخ است

پلکان

Stair

 سیامک واحد:کارگردان

Director: Siyamak Vahed

 سیامک واحد:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Siyamak Vahed

 سیامک واحد:پویانما

Animator: Siyamak Vahed

 سیامک واحد:تدوینگر

Editor: Siyamak Vahed

 آرمین بهاری:صدا

Sound: Armin bahadori

 امیرحسین نجفی:موسیقی

Music: AmirHossein Najafi

، سیامک واحد:تهیه کننده

Producer:

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

Siyamak Vahed, DEFC

 سر از یک پلکان، به دنبال سوســو زدن شمعی:چکیده

Synopsis: The candle is flickering، and we going
on to a staircase.

.در می آوریم

سیامک واحد

Siyamak Vahed

.کارشناس ارشد انیمیشن از دانشگاه هنر

M.A of animation from Art University.

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

8:05/Iran/2018

گرسنگی

Starvation

 زهرا رستمپور:کارگردان

Director: Zahra Rostam Pour

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

زهرا رستمپور

Zahra Rostam Pour

:پویانما

Animator:

،زهرا رستمپور

Zahra Rostam Pour,

حامد پورکرمان

Hamed Pour Kerman

 زهرا رستمپور:تدوینگر

Editor: Zahra Rostam Pour

 پیمان واحدی:صدا

Sound: Peyman Vahedi

 فرهاد صفار:موسیقی

Music: Farhad Saffar

 زهرا رستمپور:تهیهکننده

Producer: Zahra Rostam Pour
7:12/Iran/2018

Synopsis: A new aspect to the character of
mean wolf, without any judgements, in various
tales.

Zahra Rostam Pour
B.A of animation from IRIB University of
broadcasting. M.A of animation from Art
University. Animation and motion graphic
director. This film is her master’s thesis.

 نگاهی متفاوت و بــه دور از قضاوت به نقش:چکیــده

.گرگ بدجنس در داستانهای مختلف

زهرا رستمپور
 کارشناس،کارشناس انیمیشــن از دانشگاه صدا و سیما
 کارگردان انیمیشن و.ارشــد انیمیشن از دانشــگاه هنر
 پایان نامهی کارشناسی ارشد، این فیلم.موشنگرافیست

.اوست
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لباس مناسب

Tailored

، لئا کاستی:کارگردان

Director:L éa Cousty,

، رافائل گوئز،کلوئی آستیه

Chloé Astier, Raphaël Guez,

،مالنی فورژه

Mélanie Fourgeaud,

،هوگو بوریه

Hugo Bourriez,

ویکتور لو دورنر

Victoire Le Dourner

، فیلیپ مِ یس:تهیهکننده

Producer: Philippe Meis,

مدرسهی سوپینفوکوم روبیکا

Supinfocom Rubika

 لیا کاستی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Léa Cousty

، لیا کاستی:پویانما

Animator: Léa Cousty,
Mélanie Fourgeaud, Hugo Bourriez
Editor: Léa Cousty

7:12/ France/ 2018

 لیا کاستی:تدوینگر

 ولنتین الفور:موسیقی

Music: Valentin Laforte

 هانری پتی پترز:صدا

Sound: Henri Petitperez

دانشجـــویی

 هوگو بوریئز،مالنی فورژه

Synopsis:The story of a human living in
a world full of animals. It is his first day of

 زندگــی یک انســان در جهانــی پر از:چکیــده

work as a simple dressmaker in a famous
workroom…

... یک کارگاه مشهور است و

 اولیــن روز کاری او به عنوان خیاط در.حیوانات

همگی کارگردانان کارشــناس ارشــد کارگردانی

The Directors all have graduated from
SupinfocomRubika School (Valenciennes,
France), MA in digital directing.

دیجیتال از مدرســه ی ســوپینفوکوم روبیکا در
َو
.لنسین فرانسه هستند
َ
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Tangle

کالف
:کارگردان

Director:

ملیحه غالمزاده

Malihe Gholam Zadeh

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

ملیحه غالمزاده

Malihe Gholam Zadeh

:پویانما

Animator:

ملیحه غالمزاده

Malihe Gholam Zadeh

 ناصر فکور:تدوینگر

Editor: Naser Fakour

 علی قاسمی:صدا

Sound: Ali Ghasemi

 هومن راد:موسیقی

Music: Houman Rad

:تهیهکننده

Producer:
Seyyed Javad Hosseini Nejad
Synopsis: A woman must migrate because of
the war، she touches the relics in her house. An
string from each object gets attached to her and
goes with her all the way.

Malihe Gholam Zadeh
B.A of graphic, M.A of animation from Soore
University. Director of some award winning
short animations. Working in magazine’s design
section.

7:36/Iran/2018

سیدجواد حسینینژاد
 زنی که به خاطر جنگ ناچار به مهاجرت اســت:چکیده

 نخی به، از هر شئ.یادگارهای خانه اش را لمس می کند

...او وصل و در تمام مسیرش کشیده می شود

ملیحه غالم زاده
کارشــناس گرافیک و کارشــناس ارشــد انیمیشــن از

. ساخت چند انیمیشن کوتاه تقدیر شده.دانشگاه سوره
.همکار بخش طراحی مجالت

پیچکها

Tendrils

 هلن وولستن:کارگردان

Director: Helen Woolston

، اولگا پَرن، پریت پَرن:تهیهکننده

Producer: PriitPärn, Olga Pärn,

آکادمی هنر استونی

Estonian Academy of Arts

 هلن وولستن:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Helen Woolston

 هلن وولستن:پویانما

Animator: Helen Woolston

:تدوینگر

Editor:

 اولگا پرن،هلن وولستن

Helen Woolston, Olga Pärn

:موسیقی

Music:

 اشتفانو کاسانو،گِری آریا

Grey Area, Stefano Cassano

 هورت کئوس، هلن وولستن:صدا

Sound: Horret Kuus, Helen Woolston

 فــردی در گلخانــهی پیچکها پنــاه میگیرد:چکیده

Synopsis: When one human finds shelter
inside a botanical glasshouse, the plants use
their strange beauty to tease and play with him

و آنها زیبایی خار قالعادهشــان را برای ســربه ســر او

.گذاشتن بهکار میگیرند

هلن وولستن

Helen Woolston

 کارشناس تولید فیلم از داشگاه. انگلســتان،1988 متولد

Born in 1988. UK. She got BA of Film Production
(Arts University College Bournemouth) then
graduated from MA degree in Animation at the
Estonian Academy of Arts, Tallinn.

هنر بورنماوث و کارشــناس ارشــد انیمیشن از آکادمی
. است، تالین،هنرهای استونی

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

10:38/ Estonia/ 2017

سربهسر

Tête à Tête

 ناتاشا تانکین:کارگردان

Director: Natasha Tonkin

 ری ارلینزدوتیر:تهیهکننده

Producer: Rae Erlinsdottir

 ناتاشا تانکین:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Natasha Tonkin

 ناتاشا تانکین:پویانما

Animator: Natasha Tonkin

 فیونا برندز:تدوینگر

Editor: Fiona Brands

 نائومی مک لین:موسیقی

Music: Naomi McLean

:صدا

Sound:

ساشکو پاتر میپلوسکی

Sashko Potter Micevski

7:41/ UK/ 2017

Synopsis: A young woman visits her family.
Over the weekend tensions flare, whilst
technology provides an easy respite.

Natasha Tonkin
Born in 1982, Darwin. she studied Character
Animation at Central St. Martins before completing
an MA in Animation Direction at the National
Film and Television School.

 آخر. زن جوانی بــه مالقات خانواده اش میرود:چکیده

 ولی تکنولوژی فضــا را تلطیف،هفتــه پر تنش اســت
.میکند

ناتاشا تانکین
 در رشتهی شخصیت پردازی. استرالیا، داروین،1982 متولد
انیمیشــن در مدرسهی ســنت مارتینز تحصیل کرده و

ســپس کارشناس ارشد با گرایش کارگردانی انیمشین از
.مدرسهی ملی فیلم و تلویزیون شده است

International Competition
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چفت و بست

The Bolt Connection

دانشجـــویی

Director: Nicolas Lebas,
Claire Cartier, Mathilde Dourdy,
Thibault Grunenberger,
Maurine Lecerf, Shih-Hui Pan
Producer: Philippe Meis,
Supinfocom Rubika
Scriptwriter: Nicolas Lebas
Animator:
Nicolas Lebas, Claire Cartier
Editor:
Nicolas Lebas, Mathilde Dourdy
Music: Yohan Oscar, Christopher Riffi
Sound: Louis Deurre, Yohan Oscar,
Adrien Jésupret, Valerian Cornuaille

6:51/ France/ 2018

، نکوال لِباس:کارگردان
. ماتیلد دوردی.کلر کارتیه
.ِسرف
ِ  مورین ل.تیبو گروننبرگر
شین هوی پان
، فیلیپ میس:تهیهکننده
مدرسهی سوپین فوکوم روبیکا
 نیکوال لِباس:فیلمنامهنویس
:پویانما
 کلر کارتیه.نیکوال لیباس
:تدوینگر
 ماتیلد دوردی.نیکوال لیباس
 کریستوفر ریفی. یوهان اسکار:موسیقی
. یوهان اسکار. لوئی دوره:صدا
 والرین کورنوایل.آدرین ژسوپره

Synopsis:After a heist that goes wrong,
a frail robot who was the driver of a robot
mafia ends up being in possession of
some loot he shouldn’t have, a human
heart.

، بعد از یــک عملیات ســرقت ناموفق:چکیــده

The directors all have graduated from
Supinfocom Rubika School (France), MA
in digital directing.

همگی کارگردانان کارشــناس ارشــد کارگردانی

روبات ضعیفی که رانندهی ســرکردهی مافیایی
ً
تصادفا صاحب چیزی می شود که
روباتهاست
. قلب یک انسان:نمیباید

دیجیتال از مدرســه ی ســوپینفوکوم روبیکا در
َو
. فرانسهاند،لنسین
َ

S tudent

211

The Box
Director:
Eliott Belrose, Carole Favier,
Loïcia Lagillier, Aloïs Mathé,
Juliette Perrey, Joran Rivet.
Producer: ESMA
Scriptwriter:
Eliott Belrose, Carole Favier,
Loïcia Lagillier, Aloïs Mathé,
Juliette Perrey, Joran Rivet.
Animator: Eliott Belrose,
Carole Favier, Loïcia Lagillier,
Aloïs Mathé, Juliette Perrey,
Joran Rivet.
Editor: Eliott Belrose, Carole Favier,
Loïcia Lagillier, Aloïs Mathé,
Juliette Perrey, Joran Rivet.
Music: Angelina Pelluet
Sound: José Vicente, Yoann Poncet,
Sébastien Fournier, Studio des Aviateurs

Synopsis: An old man ends up taming
the mouse he wanted to get rid of.
The directors are all students.

جعبه

7:00/ FRANCE/ 2017

:کارگردان
، کارول فاوی،الیو بلروس
، آلوییز ماثه،لوئیشیا الژیلیه
 ژوران ریوت،ژولیت پری
 اسما:تهیهکننده
:فیلمنامهنویس
، کارول فاوی،الیو بلروس
، آلوییز ماثه،لوئیشیا الژیلیه
 ژوران ریوت،ژولیت پری
، الیو بلروس:پویانما
، لوئیشیا الژیلیه،کارول فاوی
 ژوران ریوت، ژولیت پری،آلوییز ماثه
، کارول فاوی، الیو بلروس:تدوینگر
، آلوییز ماثه،لوئیشیا الژیلیه
 ژوران ریوت،ژولیت پری
 آنژلینا پلو:موسیقی
، یوان پونسه، ژوزه وینسنت:صدا
 استودیو دِ آویاتور،سباستین فورنی

 یــک پیرمرد ســرانجام موشــی را که:چکیــده

.میخواست از شرش خالص شود اهلی میکند
.همهی کارگردانها دانشجو هستند

دنیا مال آخرین پرنده است

The Late Bird Gets the World

5:00/ France/ 2016

:کارگردان
، ژیوانی آنتونی،تیبو دنیس
 بنژامین ژیلون،کوئنتین لورن
، فرنک پتیتا:تهیهکننده
مدرسهی ژرژ ملی یس
، تیبو دنیس:فیلمنامهنویس
 کوئنتین لورن،ژیوانی آنتونی
:پویانما
، ژیوانی آنتونی،تیبو دنیس
 بنژامین ژیلون،کوئنتین لورن
:تدوینگر
، ژیوانی آنتونی،تیبو دنیس
 بنژامین ژیلون،کوئنتین لورن
لپروس
ِ  ژاردان:موسیقی
لپروس
ِ  ژاردان:صدا
. پایان دنیا نزدیک است:چکیده

Synopsis: The end of the world is near.
ThibautDenise Born in 1991, Harfleur. Graphic

 دانشجوی گرافیک در. هارفلور،1991 تیبو دنیس متولد

design student at Ecole de Communication

.کالج ارتباط تصویری پاریس

Visuelle.

 تصویرگر و طراح. توگو، لوم،1987 ژیوانی آنتونی متولد

Giovanni Anthony Born in 1987, Lomé, Togo.

.استور یبورد

Illustrator and story-boarder artist.

 دانش آموخته ی. مارتیــن،1991 کوئنتین لــورن متولد

Quentin Laurent BOrn in 1991, Martin . Studied

.کالج استینی در رشتههای طراحی و انیمیشن

drawing and animation at École Estienne.

 طراح. گارنــی کلمبس،1992 بنژامیــن ژیلون متولــد

Benjamin Guillon Born in 1992, La Garenne

.شخصیت

Colombes. Acharacter designer.

.همگی دانش آموخته ی کالج ژرژ ملی یس هستند

All gratuated From Ecole Georges Melies.

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

Director:
Thibaut Denise, Giovanni Anthony,
Quentin Laurent, Benjamin Guillon
Producer: Franck Petitta,
Ecole Georges Melies
Scriptwriter: Thibaut Denise,
Giovanni Anthony, Quentin Laurent
Animator:
Thibaut Denise, Giovanni Anthony,
Quentin Laurent, Benjamin Guillon
Editor:
Thibaut Denise,Giovanni Anthony,
Quentin Laurent, Benjamin Guillon
Music: Jardan Leprevost
Sound: Jardan Leprevost

The Northeast Kingdom

قلمرو شمالشرقی

Director:Alan Jennings

 الن جنینگز:کارگردان

:تهیهکننده

Producer:

انستیتو هنر کالیفرنیا

California Institute of the Arts

 الن جنینگز:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Alan Jennings

 الن جنینگز:پویانما

Animator: Alan Jennings

 الن جنینگز:تدوینگر

Editor:Alan Jennings

 دیگو گیتا:موسیقی

Music: Diego Gaeta

 الن جنینگز:صدا

Sound: Alan Jennings

7:49/ USA/ 2017

Synopsis: A small tight knit community is
shaken by the arrival of a newcomer,and a
mystical creature quietly affects the lives of the
locals.

Alan Jennings
Born in 1984, USA. Alan is a recent graduate in
experimental animation at California Institute of
the Arts. His films have internationally screened
at the different Festivals.

 با ورود یک تازه، جامعهای کوچک و متعصب:چکیــده

 همزمان موجودی مرموز. دچار آشــفتگی میشود،وارد

.نیز بهآرامی در زندگی مردم محل رسوخ می کند

الن جنینگز
 دانش آموخته ی انیمیشن تجربی از. آمریکا،1984 متولد
 آثارش در جشنواره های.انستیتوی هنر کالیفورنیا است

.بین المللی مختلفی به نمایش درآمده است

International Competition
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باشگاه لک و پیسیها

The Stained Club

دانشجـــویی

Director:
Mélanie Lopez, Simon Boucly,
Marie Ciesielski, Alice Jaunet,
Chan Stéphie Peang,
Béatrice Viguier
Producer: Philippe Meis,
SupinfocomRubika		
Scriptwriter: Mélanie Lopez
Animator: Simon Boucly,
Chan Stéphie Peang
Editor: Mélanie Lopez, Simon Boucly
Music: Valentin Lafort
Sound: Henri Petitprez, Kamal Ouazene

6:39/ France/ 2018

:کارگردان
، سیمون بوسلی،مالنی لوپز
، الیس ژونت،ماری شیسی یلسکی
،شان استفی پینژ
بیاتریس ویگییر
، فیلیپ مایس:تهیهکننده
مدرسهی سوپینفوکوم روبیکا
 مالنی لوپز:فیلمنامهنویس
، سیمون بوسلی:پویانما
شان استفی پینژ
 سیمون بوسلی، مالنی لوپز:تدوینگر
 والنتین الفور:موسیقی
 کمال اوزانی، هنری پتیپرز:صدا

Synopsis: Finn has stains on his skin,
One day, he meets a group of cool kids with
different stains on their bodies.

 فین که روی پوســتش لک و پیس دارد:چکیده

The directors all have graduated from
Supinfocom Rubika School (Valenciennes,
France), MA in digital directing.

همگی کارگردانان کارشــناس ارشــد کارگردانی

ی ســرزنده آشنا میشود
 یک روز با گروهی بچه
.که همگی لکههای متفاوتی روی بدنشان دارند

دیجیتال از مدرســه ی ســوپینفوکوم روبیکا در
َو
. فرانسه هستند،لنسین
َ
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The Tree

درخت
 مالک باسیل،  یانگ هان:کارگردان

Director: Yang Han, Malek Basil

، مویرا مارگین:تهیهکننده

Producer: Moira Marguin,

مدرسهی گوبلن

Goblins l’école de l’image

:فیلمنامهنویس

Scriptwriter:

 مالک باسیل، یانگ هان

Yang Han, Malek Basil

:پویانما

Animator:

 مالک باسیل، یانگ هان

Yang Han, Malek Basil

 مالک باسیل،  یانگ هان:تدوینگر

Editor: Yang Han, Malek Basil

 بیسه سرژ:موسیقی

Music: Besset Serge
Sound: Yang Han, Malek Basil
6:31/ France/ 2018

 مالک باسیل،  یانگ هان:صدا

Synopsis: In a world of drought, an old man
spends his days collecting drops of water to
quench the thirst of a dead tree.

 پیرمردی،در دنیایــی گرفتــار خشکســالی:چکیــده

Yang Han and Malek Basil are Former students
of Gobelins, which graduated with this film.

هر دو دانشآموختگان مدرســهی گوبلن هستند و این

روزهایــش را درپی یافتن قطرات آب برای درختی مُ رده
.سپری می کند

.فیلم پایاننامهشان است

Director:
Maya Av-Ron, Mylène Cominotti,
Marion Coudert, Sixtine Dano
Producer: Moira Marguin,
Goblins L’école De L’image
Scriptwriter:
Maya Av-Ron, Mylène Cominotti,
Marion Coudert, Sixtine Dano
Animator:
Maya Av-Ron, Mylène Cominotti,
Marion Coudert, Sixtine Dano
Editor:
Maya Av-Ron, Mylène Cominotti, Marion
Coudert, Sixtine Dano
Music: Arthur Dairaine
Sound: Maya Av-Ron, Mylène Cominotti,
Marion Coudert, Sixtine Dano

4:48/ France/ 2018

:کارگردان
، مایلین کومینوتی،مایا آو رون
 سیکستین دانو،ماریون کودرت
:تهیهکننده
 مدرسهی گوبلن،مورا مارگین
:فیلمنامهنویس
، مایلین کومینوتی،مایا آو رون
 سیکستین دانو،ماریون کودرت
:پویانما
، مایلین کومینوتی،مایا آو رون
 سیکستین دانو،ماریون کودرت
:تدوینگر
، مایلین کومینوتی،مایا آو رون
 سیکستین دانو،ماریون کودرت
 آرتور دایراین:موسیقی
، مایلین کومینوتی، مایا آو رون:صدا
 سیکستین دانو،ماریون کودرت

 دیانا دیگر نمیتواند چکیدن آب از سقف:چکیده

Synopsis:Diane can’t ignore anymore
the leak coming from the ceiling above
the family diner…

...روی میز نهارخوری را تحمل کند

کارگردانان همگــی دانش آموخته ی مدرســهی

The directors are all former students from
Gobelins, which graduated with this film.

.گوبلن هســتند و این فیلم پایاننامهشان است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

6 ترموستات

Thermostat 6

سه زن روی نیمکت

Three Women On a Bench
Director: Karolina Borgiasz

 کارولینا بورژیاش:کارگردان

Producer: Agata Golanska,

، آگاتا گوالنسکا:تهیهکننده

Polish National Film School in Lodz

مدرسهی ملی ووج لهستان

Scriptwriter:

:فیلمنامهنویس

Karolina Borgiasz

کارولینا بورژیاش

Animator: Karolina Borgiasz

 کارولینا بورژیاش:پویانما

Editor: Karolina Borgiasz

 کارولینا بورژیاش:تدوینگر

Sound: Nicolas de la Vega

 نیکوالس دی ال وگا:صدا

3:50/ Poland/ 2017

Synopsis: A small town. Three women are
sitting on a bench in front of an old building and
laughing and critically judging people.

Karolina Borgiasz
Born in 1995, Krakow, Poland. She has been
graduated of the School of Art in Nowy Wisnicz.
She is student of animation at the National Film
School in Lodz.

 سه زن جلوی آپارتمانی قدیمی،در شهری کوچک:چکیده

.روی نیمکت نشسته و مشغول خنده و غیبت اند

کارولینا بورژیاش
 او دانش آموخته ی. لهســتان، کراکــف،1995 متولــد

مدرســهی هنر نووی ویشنیچ و دانشجوی انیمیشن در

.مدرسه ی ملی فیلم ووج است

International Competition
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Trip

سفر
 رعنا حجازی:کارگردان

Director: Ra’na Hejazi

 رعنا حجازی:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Ra’na Hejazi

 رعنا حجازی:پویانما

Animator: Ra’na Hejazi

 مهران اصغری:تدوینگر

Editor: Mehran Asghari

 مهران اصغری:صدا

Sound: Mehran Asghari

 آرشیوی:موسیقی

Music: Archive

 رعنا حجازی:تهیهکننده

Producer: Ra’na Hejazi

6:06/Iran/2018

 مردی که بیرون خانه و از ســوی دیگران مورد:چکیــده

Synopsis: A man who is not accepted by his
family and the others, lives alone with some
framed pictures. Even the children in the parks
hurt him.

، به تنهایی و با چند عکس قاب شــده،پذیرش نیســت
، حتی کودکان پارک هم او را آزار می دهند.زندگی می کند
...اما

رعنا حجازی

دانشجـــویی

Ra’na Hejazi

،کارشناس ارشد انیمیشن (کارگردانی) از دانشگاه سوره

M.A of animation from Soore University.
Animator for some short films. Book and
magazine illustrator for children and young
adults.

 و تصویر گر کتاب و، انیماتــور چند فیلم کوتــاه.تهران

.مجالت کودک و نوجوان

S tudent
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جزایر دوقلو

Twin Islands

:کارگردان

Directors:

، شارلوت سارفتی،مانون سایلی

Manon Sailly, Charlotte Sarfati,

، الرا کوشتِل،کریستن ژودین

Christine Jaudoin, Lara Cochetel,

ِیسن
ِ  فنی ت،رافائل هیو

Raphaël Huot, Fanny Teisson

، فیلیپ مایس:تهیهکننده

Producer: Philippe Meis ,

مدرسهی سوپینفوکوم روبیکا

Supinfocom Rubika

 مانون ِسیا:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Manon Sailly

،  کریستن ژادوین:پویانما

Animator: Christine Jaudoin,

ِیسن
ِ فنی ت

Fanny Teisson
Editor: Raphaël Huot
Music: Valentin Lafort
Sound: Valentin Lafort

7:18/ France/ 2017

 رافائل هیو:تدوینگر

 ولنتین الفور:موسیقی

 ولنتین الفور:صدا

Synopsis: Twin Island East and Twin
Island West are two twin islands governed
by two kings, where the inhabitants follow
the cult of symmetry. But one day, a queen
gives birth to an only child.

 جزایر دوقلوی غربی و شرقی دو جزیرهاند:چکیده

The directors all have graduated from
Supinfocom Rubika School (Valenciennes,
France), MA in digital directing.

همگی کارگردانان کارشــناس ارشــد کارگردانی

تحت حکمرانی دو پادشــاه که ساکنانشــان هم
،پیرو آئین تقارن هستند و همهچیز دوتایی است

اما روزی یکــی از ملکهها فقط یک فرزند بهدنیا
...میآورد و

دیجیتال از مدرســه ی ســوپینفوکوم روبیکا در
َو
.لنسین فرانسهاند
َ

Vermin

آفت

Director :Jeremie Becquer

 یرمی بیکور:کارگردان

Producer:

:تهیهکننده

Michelle Ann Nardone,

،میشل آن ناردونه

The Animation Workshop

انیمیشن ورکشاپ

Scriptwriter:

:فیلمنامهنویس

Jeremie Becquer

یرمی بیکور

Animator: Jeremie Becquer

 یرمی بیکور:پویانما

Editor: Jeremie Becquer

 یرمی بیکور:تدوینگر

Sound: Jeremie Becquer

 یرمی بیکور:صدا

 موشی شاعر که در دنیای اشعار امیدبخش خود:چکیده

Synopsis: A Rat poet, whose hopeful poetry
contrasts the world in which he lives in, gets
confronted with the harshness of a society bias
towards Mice.

 در واقعیت با سختیهایی روبهروست که،زندگی میکند
.موشها را تهدید میکند

یرمی بیکور

Jérémie Becquer

 او در مدرسه هنر و صنایع. لوگزامبورگ است،۱۹۹۱ متولد

Born in 1991, Luxembourg. He studied Character
Animation at L.T.A.M, before completing
a Bachelor in Character Animation at the
Animation Workshop.

ستی لوکزامبورگ طراحی شخصیت انیمیشن خوانده و

کارشناســی همین رشــته را از کارگاه انیمیشن دریافت
.کرده است

مســـابقــــه بیـــن المــــلل

6:03/ Denmark/ 20`7

خوش آمدید

Welcome

 پولینا کوتوکینا:کارگردان

Director: Polina Kutukina

:تهیهکننده

Producer:

 شال،والدمیر گاسیف

Vladimir Gassiev, Pchela

 پولینا کوتوکینا:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Polina Kutukina

، پولینا کوتوکینا:پویانما

Animator: Polina Kutukina,

،آال سولویووا

Alla Soloviova,

ایکارترینا رایکووا

Ekaterina Rykova

 پتر زاخارژفسکی:تدوینگر

Editor: Petr Zakharzhevskiy

 آرتم فادیف:موسیقی

Music: Artem Fadeev

 آرتم فادیف:صدا

Sound: Artem Fadeev
6:59/ Russian/ 2017

Synopsis: The relationship between a young
arrogant rector of the church, fresh from the
divinity school, and an old woman who has devoted her entire life to the service of God.

Polina Kutukina
Born in 1995, Russia. Polina graduated from
Art college majoring in animation. She worked
for many studios as an artist.

 نمایش ارتباط یک کشیش جوان و متکبر و تازه:چکیده

 با پیرزنی که کل،فارغ التحصیل که سرپرست کلیسا شده

.عمرش را به خدمت خدا اختصاص داده است

پولینا کوتوکینا
 او کارشــناس ارشــد انیمیشن از. روســیه،1995 متولد

 او با استودیوهای زیادی همکاری.دانشگاه هنر اســت
.داشته است
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Without

فاقد
 دبیونی ساها:کارگردان

Director: Debjyoti Saha

، دبیونی ساها:تهیهکننده

Producer: Debjyoti Saha,

انستیتوی ملی طراحی

National Institute of Design

 دبیونی ساها:فیلمنامهنویس

Scriptwriter: Debjyoti Saha

 دبیونی ساها:پویانما

Animator: Debjyoti Saha

 دبیونی ساها:تدوینگر

Editor: Debjyoti Saha

 آنالین ریسورسز:موسیقی

Music: Online Resources

 دبیونی ساها:صدا

Sound: Debjyoti Saha

2:30/ India/ 2018

 نقاشــی به نــام دکتر فاروق بــرای مهمترین:چکیده

Synopsis: A painter, Md. Farooq, prepares for
the performance of his life.

.هنرنمایی زندگیاش آماده میشود

دبیونی ساها

Debjyoti Saha

 دانش آموخته ی هنرهای چند. هنــد، کلکته،1994 متولد

دانشجـــویی

Born in 1994, Kolkata, India. He graduated in

رســانهای و انیمیشــن از کالج ســنت زاویه در کلکته و

Animation and Multimedia from St. Xavier’s college,

نیز دانشجوی ارشــد رشــتهی طراحی فیلم انیمیشن در

Kolkata. He is a final year post graduate student in

.مؤسسهی ملی طراحی هند است

Animation Film Design at the National Institute of
Design, India.
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شیان

Xian
Director: Roxane Campoy,
Pauline Ledu, Myriam Belkheyar,
Gwenaelle Bavoux
Producer: Franck Petitta,
Ecole Georges Melies
Scriptwriter:
Roxane Campoy,
Pauline Ledu, Myriam Belkheyar,
Gwenaelle Bavoux
Animator: Pauline Ledu,
Myriam Belkheyar
Editor: Myriam Belkheyar
Music: Stephane Gassot
Sound: Stephane Gassot

، روکسان کمپوی:کارگردان

، مایریام بلکهایر،پائولین لیدو

ژونیل باووک

، فرنک پتیتا:تهیهکننده
مدرسهی ژرژ ملییس

، روکسان کمپوی:فیلمنامهنویس
، مایریام بلکهایر،پائولین لیدو

ژونیل باوو

، پائولین لیدو:پویانما
مایریام بلکهایر

6:45/ France/ 2017

 مایریام بلکهایر:تدوینگر

 استفان گاسوت:موسیقی

 استفان گاسوت:صدا

Synopsis: A long time ago, the most terrible
emperor that China as ever seen, commissioned
a painting to celebrate his cruel reign.

 ظالمترین امپراتوری که، در زمانهای قدیــم:چکیــده

The Directors a are all educated from Ecole

کارگردانــان همگی دانش آموختــه ی کالج ژرژ ملییس

Georges Melies, France.

 برای بزرگداشت حکومت ستمگر،چین به خود دیده بود
.خود یک نقاشی سفارش داد

.درفرانسه هستند

نمــایش ویـــژه
Special Screening

زنـان آغازگـر
انیمیشــن ایران از همان ابتدا شاهد رشد و شکوفایی زنان فیلم ســاز انیمیشن بوده است که در این بخش به معرفی و نمایش آثار دو تن از آنها
.پرداخته ایم

Pioneer Women

)1322 -1379 (نفیسه ریاحی
 سوییس و فرانسه به تحصیل هنر پرداخت و با استودیویی در بلژیک همکاری، مجسمهساز و تصویرگر بود؛ در بریتانیا، نقاش، کارگردان،وی انیماتور
 در وزارت فرهنگ و هنر و سپس در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به کار,1345  ریاحی پس از بازگشــت به ایران در سال.داشــت
 حضور در نمایشگاههای،تلویزیون نانت فرانسه
 ساخت آرم استیشــن، از جمله فعالیتهای او می توان به ســاخت فیلمهای کوتاه انیمیشن.شــد
ِ
. موزهی هنرهای معاصر) و تصویرگری کتاب اشاره کرد، گلستان،متعدد نقاشی (در گالر یهای سیحون

نمــــایش ویــــــژه

From the very beginning, Iranian animation has witnessed the growth of female animation filmmakers, and in this segment, we
will introduce and screen the works of two of them.

Animator, director, painter, sculptorer and illustrator. She had studied art in UK, Switzerland and France and collaborated with a
studio in Belgium. After returning to Iran in 1967, Riyahi started working at Ministry of Culture and Art and afterwards at Kanoon.
From her activities making short animated films, making of the Nanette France TV-station logo, attending in numerous painting
exhibitions (Seyhoun gallery, Contemporary Arts Museum) and book illustrating are to mention.

نازنین سبحان سربندی
 سبحان سربندی هنگام تحصیل در رشتهی هنرهای تجسمی دانشکدهی هنرهای. است،1328  وی متولد، كارگردان و انيماتور، فيلم نامهنويس،نقاش
 وی پس از حضور به. آشنا شد,زیبا (دانشــگاه تهران) به عنوان همکار به پروژه دعوت شــد و با نفیسه ریاحی و جهان انیمیشن در فیلم رنگینکمان
 ساخت. و با ساخت فیلم قالی انجام داد57  اولین تجربهی فیلم ســازی مستقل خود را در سال,عنوان دســتیار علی اکبر صادقی در فیلمهای متعدد
. برگزاری نمایشگاه های نقاشی و تدریس هنر از جمله دیگر فعالیتهای اوست،فیلمهای انیمیشن

Nazanin Sobhan Sarbandi
Born in 1950, She is a Painter, screenwriter, director and animator. While studying Visual arts at Fine Arts Faculty (University
of Tehran), got acquainted to Nafiseh Riyahi and Animation world by collaborating with her in making of the film Rainbow. After
assisting Ali Akbar Sadeghi in several films, she made The Carpet, her first animation as an independent filmmaker in 1979.
Making animated films, holding painting galleries and teaching art are some of her activities.

Special Screening
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Nafiseh Riyahi (1933-2001)

From Tehran to Tehran

از طهران تا تهران

Unity

1362 / ایران/30:00

Director: Nazanin Sobhan Sarbandi
09:52/ Iran/ 1989

 نفیسه ریاحی:کارگردان

اتحاد

 نازنین سبحان سربندی:کارگردان
1368 / ایران/09:52

نمــــایش ویــــــژه

Director: Nafiseh Riyahi
30:00/ Iran/ 1983

Special Screening
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سایهای که نور شد
The Shadow Which Turns to Light

 نازنین سبحان سربندی:کارگردان

Director: Nazanin Sobhan Sarbandi
12:48/ Iran/ 2014

The Carpet

 نفیسه ریاحی:کارگردان

Director: Nafiseh Riyahi
5:30/ Iran/ 1973

1352 / ایران/5:30

1393 / ایران/12:48

قالی

 نازنین سبحان سربندی:کارگردان

Director: Nazanin Sobhan Sarbandi
08:00/ Iran / 1980

رنگینکمان

The Rainbow

1359 / ایران/08:00

Zero

صفر

 نازنین سبحان سربندی:کارگردان

Director: Nazanin Sobhan Sarbandi
09:08/ Iran/ 2010

1389 / ایران/09:08

مداد بنفش

 نفیسه ریاحی:کارگردان

1353 / ایران/12:40

نمــــایش ویــــــژه

Director: Nafiseh Riyahi
12:40/ Iran/ 1974

222
Special Screening

The Purple Pencil

جشنوارهی جشنوارهها
، زاگرب، مجموعه ای از فیلم های موفق و مطرح جهان است که در جشــنواره هایی از جمله انسی،جشــنواره ی جشنواره ها به ســیاق دوره های پیشین

. مفید باشد، درخشیده اند و می تواند برای کسانی که فرصت دیدن تمام رویدادها و فیلم های جشنواره را ندارند...  اتاوا و،هیروشیما

Festival of Festivals

نمــــایش ویــــــژه

Festival of Festivals asits previous terms, is a collection of successful and authentic films that has achieved awards in festivals
such as Annecy, Zagreb, Hiroshima, Ottawa etc. It is a good opportunity for those who could not manage to be present at all the
events and screenings in the festival.

Special Screening
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Enough
Director: Anna Mantzaris
02:19/ UK/ 2017

Inanimate
Director: Lucia Bulgheroni
08:36/ UK/ 2018

کافیه

 آنا مانتزاریس:کارگردان

2017 / بریتانیا/02:19

بیجان

 لوسیا بولگرونی:کارگردان

2018 / بریتانیا/08:36

Grandpa Walrus
Director: Lucrèce Andreae
14:45/ France/ 2018

بابابزرگ گراز دریایی
 لوکرس آندرآ:کارگردان

2018 / فرانسه/14:45

 اثر مارک لوترمَ نHappy کلیپی براساس آهنگ

Mark Lotterman-Happy
Director: Alice Saey
6:35/ Germany- France/ 2017

 آلیس سای:کارگردان
2017 / فرانسه- آلمان/6:35

مرگ اتفاقی و مبارک
The Blissful Accidental Death

 سرگیو نگولیچی:کارگردان

2017 / رومانی/15:11

 پدر و پسر،مرگ

 ونسان پارونو، دنیس والژنویتز:کارگردان
Director: Denis Walgenwitz, Vincent Paronnaud
2017 / فرانسه/13:07
13:07/ France/ 2017

نمــــایش ویــــــژه

Director: Sergiu Negulici
15:11/ Romania/ 2017

The Death, Father and Son

The Ogre
Director: Laurène Braibant
09:33/ France/2017

Weekends
Director: Trevor Jimenez
15:17/ USA /2017

غول

 لورن بربان:کارگردان

2017 / فرانسه/09:33

آخر هفتهها

 تروور خیمنز:کارگردان
2017 / آمریکا/15:17

Vivat Musketeers!
Director: Anton Dyakov
05:30/ Russia/ 2017

زنده باد تفنگداران

 آنتوان دیاکوف:کارگردان
2017 / روسیه/05:30

Special Screening
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وقت اضافه
نمــــایش ویــــــژه

اگر جشــنوارههای مختلف فیلم را دانشگاهی برای ایجاد فضای مطلوب جهت فراگیری و آموختن و دیدن تجربههای فیلم سازان باتجربهتر بدانیم،
جشــنواره ی بین المللی پویانمایی تهران هم در زمره ی یکی از بهترین دانشــگاههای ایرانی اســت .با این هدف و برای هر چه پربارتر کردن آثار به
نمایش درآمده ،بخش "وقت اضافه" در جشــنواره ی یازدهم به نمایش آن دســته از فیلمهای مطرح بین المللی جهان میپردازد که گرچه به دلیل
محدودیتهای پخش (ســاعتها و سالنهای نمایش) به بخش مســابقه راه نیافته اند اما مخاطب را با شیوه های مختلف فیلم سازی انیمیشن
آشنا خواهند کرد.
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If we believe that film festivals are somehow universities which offer a right atmosphere for learning from more experienced filmmakers, then Tehran International Animation Festival would be undoubtedly among the best Iranian universities. Aim to this, the
section entitled “Extra Time” is going to show the internationally acclaimed works which can’t go through the competition section
(due to screening limitations) but may learn the different filmmaking techniques to audiences.

Special Screening

Extra Time

Blau

بال

 داوید ینسن:کارگردان

2017 / آلمان/15:25

Bus Stop
Director: Nina Bisyarina
07:00/ Russia/ 2016

ایستگاه اتوبوس

 نینا بیسیارینا:کارگردان
2016 / روسیه/07:00

نمــــایش ویــــــژه

Director: David Jansen
15:25/ Germany/ 2017

Cuckoo
Director: Michaël Veerman
03:41/ Netherlands/ 2017

Deyzangeroo
Director: Ehsan Gharib
o4:10/ Canada/ 2017

کوکو

 میکل ویرمان:کارگردان
2017 / هلند/03:40

دیزنگرو

 احسان قریب:کارگردان

2017 / کانادا/04:10

Dancing Frog
Director: Jin-Man Kim
09:00/ South-Korea/ 2018

Drops
Director: Sarah Joy Jungen
07:42/ Denmark/ 2017

قورباغهی رقصان

 جین مان کیم:کارگردان

2018 / کرهی جنوبی/09:00

قطرات

 سارا جوی یونگن:کارگردان

2017 / دانمارک/07:42
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Heros
Director: Juan Pablo Zaramella
03:10/ Argentina/ 2018

قهرمانان

 خوان پابلو زارامال:کارگردان

2018 / آرژانتین/03:10

Overrun

لبریز

 آدرین زومبیل، متیو دروا، ژرمی کوتار، دیان تیرو، آنتونین دروری، پیر روپار:کارگردان
Director: Pierre Ropars, Antonin Derory, Diane Thirault, Jérémie Cottard,
Matthieu Druaud, Adrien Zumbihl

2017 / فرانسه/07:42

نمــــایش ویــــــژه

07:42/ Franc/ 2017
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Tete a Tete
Director: Natasha Tonkin
11:00/ UK/ 2017

Yellow Rose
Director: Xin Li
03:47/ Australia/ 2017

حرف خصوصی

 ناتاشا تونکین:کارگردان

2017 / بریتانیا/11:00

رز زرد

 ژین لی:کارگردان

2017 / استرالیا/03:47

The Steinway
Director: Massimo Ottoni
17:30/ Italy/ 2016

استاینوی

 ماسیمو اوتونی:کارگردان
2016 / ایتالیا/17:30

 و با هدف تولید آثار انیمیشــن با محتوای ســالم برای مخاطبان کودک و نوجوان و نیز ایجاد چرخهی1392 مجموعهی «هنر پویا» در اوایل ســال
،» عرضه و تجار یســازی محصوالت در بخش خصوصی و با شــعار «فرزندان خود را آســودهخاطر به سینما بیاورید، تولید، طراحی،بهینهی تحقیق
.پایهگذاری شد
 جشن سینمای، یعنی انیمیشن های سینمایی شاهزادهی روم و فیلشاه توانستند موفقیتهای بزرگی در جشنواره ی فيلم فجر،تولیدات این مجموعه
» انقراض نام سومین انیمیشن سینمایی «هنر پویا. کســب کنند و در گیشهی سینماهای سراسر کشــور نیز پرفروش و پرمخاطب باشند... ایران و
. آغاز شده است1397 است که تولید آن در سال

نمــــایش ویــــــژه

مــروری بر آثار هنـــر پویـــا

An Overview of HonarPooya
The HonarPooya team started its work in early 2013, aimed at producing animated films right and proper for children and youngadults audience, also creating an optimal cycle of research, design, production, supply and commercialization of products in the
private sector. Their slogan is “bring your children tranquility to cinema”.
Their main productions named The Elephant King and Princess of Rome could achieve great success in Fajr Film Festival and
Iran Cinema Celebration, and also prosperous in Iranian box office.
Extinction is the third feature animation by them. Its production has begun in 2018.
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Fly to Eternity

پرواز تا بی نهایت

 هادی محمدیان:کارگردان

1390 / ایران/8:35

IQ 170
Director: Hadi Mohammadian
3:07/ Iran/2013

170 آیکیو

 هادی محمدیان:کارگردان

1392 / ایران/3:07

نمــــایش ویــــــژه

Director: Hadi Mohammadian
8:35/ Iran/ 2011
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فیلم پشت صحنه انیمیشن فیلشاه

The Elephant King’s Backstage

		
 هادی محمدیان:کارگردان
Director: Hadi -Mohammadian
1397 / ایران/39:24
39:24/ Iran/ 2018

Bina and Dina (Serial Teaser)
Director: Hadi Mohammadian
14:15/ Iran/ 2012

تیزر سریال بینا و دینا

 هادی محمدیان:کارگردان

1391 / ایران/14:15

مردی که خودش را کشت
The Man Who Came to Suicide
Director: Hadi Mohammadian
15:27/ Iran/ 2013

 هادی محمدیان:کارگردان

1392 / ایران/15:27

. در بریتانیا تاسیس شد و هم اکنون شعبههای متعددی در سراسر جهان دارد2008 مدرسه ی زندگی موسسهای است که توسط آلن دو باتن در سال
. ارائهی توصیهها و آموزش مهارت های زندگی است که دو باتن خود نویسندهی کتب پرفروشی در این حیطه است،هدف این موسسه
 ویدئوهایی اســت که در آن ها از انیمیشــن و موشــنگرافیک استفاده شــده و اکثرا توسط استودیوها و یا،یکی از راه های ارائهی این آموزش ها
 دربرگیرندهی تعدادی از این ویدیوها است که، بخش نمایش ویژهی مدرسهی زندگی.هنرمندان مستقل فعال در زمینهی انیمیشن ساخته شدهاند
. محتوای آموزشی کاربردی و همگانی دارند و نیز الگویی مناسب برای ساخت آثار آموزشی هستند،عالوه بر تکنیک های متنوع

نمــــایش ویــــــژه

مدرسهی زندگی

The School of Life
The School of life is an institute founded by Alain de Botton in 2008, Britain. Nowadays, the School has several branches all
over the world. The main purpose of this institution is providing trainings of life skills and advices- The fields which de Botton has
wrote some best seller books about.
One of these educational methods is using videos which have the benefit of animation and motion graphic, which mostly are
made by independent animation artists or studios. The section named “The school of life” is a special screening which presents
a part of these videos which are technically divers and have practical and public educational content. Besides, they are good
samples for making of educational films
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کشوری که میتوانیم بابتش احساس غرور کنیم
A Country We Could Feel Proud of
کارگردان :مایک بروکز
 /6:13بریتانیا

Director: Mike Brookes
6:13\UK

 5دقیقه با آلن دو باتن
 /5:30بریتانیا

5 min. with Alain de Botton
5:30/ UK

نمــــایش ویــــــژه
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 /2:48بریتانیا

Director: Wednesday Collective
2:48/UK

کارگردانِ :زدِ م مدیا
 /4:57بریتانیا

Director: Zedem Media
4:57\UK

چطور احساساتتان را پردازش کنید
How to Process Your Emotions

قدردانی به خاطر چیزهای کوچک
Feeling Grateful for Small Things

Director: Vale Productions
3:24/UK

Director: James Carbutt
2:55\ UK

کارگردان :وال پروداکشن
 /3:24بریتانیا

کارگردان :جیمز کاربوت

 /2:55بریتانیا

Special Screening

معدن کاوی فرهنگی

کارگردان :ونزدی کالکتیو

Cultural Mining

شنوندهی خوب بودن

Being A Good Listener

من هم خواهم مرد

کارگردان :جاش ساندرز
 /4:39بریتانیا

I Am Going To Die
Director: Josh Saunders
4:39/UK

چطور از «مطلوب همگان» بودن دست بکشیم؟

How to Stop Being a People Pleaser

السرت
کارگردان :مارسی ِ

 /5:31بریتانیا

Director: Marcie LaCerte
5:31/UK

نمــــایش ویــــــژه
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تجربه ی مالیخولیا

کارگردان :هانا یاکوبز و الرا لی
 /3:01بریتانیا

با ما بیاموزید

Director: Hannah Jacobs and Lara Lee
3:01/ UK

کارگردان :مَ د آدام فیلمز

 /1:00بریتانیا

On Feeling Melancholy

Study with us
Director: Mad Adam Films
1:00/UK

ً
واقعا هستم ,دوست بدار
مرا به خاطر آنچه

Love Me for Who I Really Am

کارگردان :جاش ساندرز
 /3:37بریتانیا

Director: Josh Saunders
3:37/ UK

فرهنگ پاپ :کی و چرا موقع تماشای فیلمی گریه میکنیم؟
Pop Culture- When and Why We Cry in Films
کارگردان :مَ د آدام فیلمز
Director: Mad Adam Films
 /3:40بریتانیا
3:40/ UK

خطرات زیاد فکر کردن و کم فکر کردن
The Dangers of Thinking too Much and Thinking too Little

Director: Campbell Hartley
5:30/UK

 کمبل هارتلی:کارگردان
 بریتانیا/5:30

نمــــایش ویــــــژه

مشکل غذا خوردن انفرادی در حضور جمع
The Challenge of Eating Alone in Public
Director: Mike Booth
 مایک بوث:کارگردان
 بریتانیا/5:58
5:58/UK
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The Problem of Shame
Director: Nina Cosford
5:43/UK

مشکل خجالتی بودن

What is School of life? مدرسهی زندگی چیست؟

 بریتانیا/5:43

 بریتانیا/1:28

 نینا کاسفورد:کارگردان

طرح وارهی وابستگی عاطفی شما چیست؟
What Is Your Attachment Style?
Director: Julia Machowska
 یولیا ماشوفسکا:کارگردان
 بریتانیا/6:38
6:38/UK

Director: Wonky Films
1:28/ UK

 وانکی فیلمز:کارگردان

چرا گاهی «در لحظه بودن» را حس نمیکنیم؟
Why We Sometimes Don’t Feel ‘In The Moment’
Director: Deanca Rensyta Mihardja  دانجا رانسیتا میهارجا:کارگردان

4:40/UK

 بریتانیا/4:40

 و توســط کارگردانان مطرح انیمیشن یعنی فئودور1993  یکی از پایه گذاران انجمن پویانمایی روســیه است که در سال، استودیوی شــار-مدرســه
 استودیو در حال حاضر از قدیمیترین و معتبرترین مدارس فیلم انیمیشن- این مدرسه. یوری نازاروف و آندری خرژانوفسکی راهاندازی شد،خیتروک
.در روسیه و مرکزی شناخته شده در سطح جهانی میباشد
: استودیوی شار به شرح ذیل است-فعالیتهای عمدهی مدرسه
 و انیماتورها،آموزش حرفهای کارگردانان انیمیشن
تولید فیلمهای انیمیشن
 فیلم انیمیشن تولید کرده90  و بیش از، استودیوی شار طی سالها کارگردانان شناخته شدهی بســیاری را در سطح حرفهای به دنیا عرضه-مدرســه
.است
 الکساندر پتروف: از جمله، نقطهی حرکت مشهورترین انیمیشنسازان نسل های جوانتر روسیه بوده اند، استودیوی شار-استادان و موسسان مدرسه
 الکسی خاریتیدی (برندهی جایزه،) آندری خرژانوفسکی (برندهی جایزهی استیت و موفق به دریافت شش بار جایزهی نیکا،)(برندهی جایزه اســکار
، میخاییل آلداشــین،) ایوان ماکســیموف (برندهی خرس طالی برلین،) الکســی دیومین (نامزد دریافت جایزهی نخل طالی کن،)نخل طالی کن
 النا شرنوفا و دیگر کارگردانانی که جوایز بین المللی بسیاری را از آن خود کرده اند و نخبگان حوزه ی انیمیشن، ولنتین اولشوانگ،اوکسانا شرکاسووا
.در سطح داخلی و جهانی میباشند

نمــــایش ویــــــژه

 در محضر اساتید: استودیوی شار-مدرسه

The School-Studio SHAR-Learning From Tutors
School-studio “SHAR” is one of the founders of the Russian Association of Animation films which was founded in 1993 by
outstanding animation directors: FedorKhitruk, Eduard Nazarov, Yuri Norstein and Andrey Khrzhanovsky. Currently the Schoolstudio “SHAR“ is one of the oldest and most authoritative film schools in the field of animation in Russia, that is also widely known
abroad.
The main activities of the School-studio “SHAR“ are:
• professional training of animated film directors and animators;
• production of animated films.
Over the years the School-studio “SHAR” has released into its professional life a whole galaxy of young directors who have
received recognition in the world. The company has produced more than 90 animated films.
Teachers and authors of the School-studio “SHAR“ gave “start in life“ to most famous animation filmmakers of Russia of the
middle and young generation. There are Alexander Petrov, Oscar laureate, Andrey Khrzhanovsky, State Prize laureate, six-time
winner of Nika Prize, Alexei Kharitidi, laureate of the Cannes “Golden Palm branch”, Alexey Dyomin, nominee for the “Golden
Palm branch”, Ivan Maximov, winner of the “Golden Bear” of Berlinale, Mikhail Aldashin, Oksana Cherkasova, Valentin Olshvang,
Elena Chernova and other directors who became the winners of many international film festivals and make up the elite of not
only domestic, but also world animation.
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A Tin Can

یک قوطی فلزی

 تاتیانا کیسلوا:کارگردان

2013 / روسیه/05:41

About Me
Director: Maria Sosnina
04:45/ Russia/ 2005

راجع به من

 ماریا سوسنینا:کارگردان

2005 / روسیه/04:45

نمــــایش ویــــــژه

Director: Tatiana Kiseleva		
05:41/ Russia/ 2013

Special Screening

235

Attraction
Director: Alexey Demin
03:00/ Russia/ 1995

Coast Warning
Director: Aleksandra Shadrina		
07:45/ Russia/ 2011

جذابیت

 الکسی دمین:کارگردان
1995 / روسیه/0۳:۰۰

هشدار ساحل

 الکساندرا شادرینا:کارگردان

2011 / روسیه/07:45

!احتیاط کنید! درها در حال باز شدن هستند
Caution! The Doors Are Opening
Director: Anastassia Zhuravleva
05:00/ Russia/ 2005

Dog-Walking Ground
Director: Leonid Shmelkov
07:56/ Russia/ 2009

 آناستازیا ژورافلوا:کارگردان
2005 / روسیه/5:000

محوطهی سگگردانی

 لئونید اشملکوف:کارگردان
2009 / روسیه/0۷:۵۶

Hamlet Comedy		

کمدی هملت

 ایگنی فادیف:کارگردان
2016 / روسیه/05:00

Kostya
Director: Anton Dyakov
05:44/ Russia/ 2010

کاستیا

 آنتون دیاکوف:کارگردان

۲۰۱۰ / روسیه/05:44

نمــــایش ویــــــژه

Director: Eugeniy Fadeev
05:00/ Russia/ 2016

One Turtle
Director: Anna Romanova
05:00/ Russia/ 2014

The Mole at the Sea		
Director: Anna Kadykova		
05:00/ Russia/ 2012

یک الکپشت

 آنا رومانوفا:کارگردان
2014 / روسیه/05:00

موش کوری در دریا

 آنا کادیکوفا:کارگردان
2012 / روسیه/05:00

Primeval Father
Director: Vladimir Danilov		
03:00/ Russia/ 2012

The Shrapnel
Director: Dmitry Ivanov
04:10/ Russia/ 2016

پدر نخستین

 والدمیر دانیلوف:کارگردان
2012 / روسیه/03:00

گلولهی انفجاری

 دیمیتری ایوانوف:کارگردان

2016 / روسیه/04:10
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The Square

میدان

نمــــایش ویــــــژه

Director: Yakov Krugovykh		  یاکوف کروگوفنیخ:کارگردان
2016 / روسیه/03:30
03:30/ Russia/ 2016
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Why Banana Snarls?

چرا موز غرولند میکند؟

 اسوتالنا رازگولیائفا:کارگردان
Director: Svetlana Razgulyaeva		
۲۰۱۴ / روسیه/۱۰:۱۲
10:12/ Russia/ 2014

Umba-Umba

 اومبا،اومبا

Director: Konstantin Brlliantov		 کنستانتین برلیانتوف:کارگردان
2012 / روسیه/07:23
07:23/ Russia/ 2012

چشــــم انــداز
P a n o r a m a

 استودیو فیلم،1950  تا دهه. و با آثار ایستوان کاتوکیزلی آغاز می شود1914ساله دارد که در سال100  قدمتی،انیمیشــن در تاریخ سینمای مجارستان
 به بعد با ساختن فیلمها و سریالهای1960  و از دههی،پانونیا با تولید فیلمهای انیمیشــن به اســتودیوی طالیی سینمای مجارستان تبدیل شــد
 نسل. جایگاه انیمیشن مجارستان را مستحکم کرده است، کسب جوایز معتبر بین المللی در طول سالها.تلویزیونی همچنان محبوب مانده اســت
.جدید دانشجویان دانشگاه هنر و طراحی موهولیناگی در بوداپست نیز نویدبخش آیندهای روشن برای انیمیشن این کشور اند

چشــــم انــداز

مجارهای جستجوگر

Hungarian Explorers
Animation in history of Hungarian cinema is 100 years old; it started with works of Istvan Kato Kiszly in 1914. By making
animated films, Pannonia film studio became the Hungarian golden studio about 1950s, and since 1960s it’s animated films and
TV. series are still popular. Achieving many international prizes over the years has solidified the position of Hungarian animation.
Moreover, the young generation of students at Moholy Nagy, University of Art and Design, Budapest, guarantee a bright future
for this country’s animation.
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Balcony

بالکن

 داوید دل ادرا:کارگردان

2016 / مجارستان/06:00

Bars

میلهها

 گیوال ماسکاسی، گیورگی ورنایی:کارگردان
Director: György Várnai, Gyula Macskássy
1970 / مجارستان/01:30
01:30/ Hungary/ 1970

چشــــم انــداز

Director: Dávid Dell’ Edera
06:00/ Hungary/ 2016
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Duel

دوئل

 گیورگی ورنایی، گیوال ماسکاسی:کارگردان
Director: Gyula Macskássy, György Várnai
1961 / مجارستان/09:00
09:00/ Hungary/ 1961

Fly
Director: Ferenc Rófusz
03:00/ Hungary/ 1980

مگس

 فرنس روفوز:کارگردان

1980 / مجارستان/03:00

Farewell, Little Island!

!بدرود جزیرهی کوچک

Director: Sándor Reisenbüchler  شاندور ریزنبیوشلر:کارگردان
1987 / مجارستان/12:30
12:30/ Hungary/ 1987

Greentree Street 66
Director: Mária Horváth
07:00/ Hungary/ 1992

 خیابان گرین تری66 شماره
 ماریا هورواث:کارگردان

1992 / مجارستان/07:00

Hey, You!

!آهای تو

 پیتر زوبوزالیی:کارگردان

1976 / مجارستان/07:00

چطور میتوانی یک شیر را بترسانی؟
How Can You Scare a Lion?

 پال توث:کارگردان

Director: Pál Tóth
07:00/ Hungary/ 1981

1981 / مجارستان/07:00

چشــــم انــداز

Director: Péter Szoboszlay
07:00/ Hungary/ 1976

Life Line
Director: Tomek Ducki
06:30/ Hungary/ 2007

Rondino
Director: Csaba Szórády
02:00/ Hungary/ 1977

خط عمر

 تومک دوکی:کارگردان

2007 / مجارستان/06:30

روندینو

 چابا زورادی:کارگردان

1977 / مجارستان/02:00

Maestro
Director: Géza M. Tóth
05:00/ Hungary/ 2004

Schmoll Symphony

مائسترو

 گزا ام توث:کارگردان

2004 / مجارستان/05:00

سمفونی شمول

 گیورگی زناسی، گیوال ماسکاسی:کارگردان

Director: Gyula Macskássy, György Szénásy
1939 / مجارستان/01:30
01:30/ Hungary/ 1939
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Scones

کلوچه

 گیوال ناگی:کارگردان

1984 / مجارستان/08:30

Sisyphus
Director: Marcell Jankovics
02:00/ Hungary/ 1974

سیزیف

 مارسل یانکوویچ:کارگردان
1974 / مجارستان/02:00

چشــــم انــداز

Director: Gyula Nagy
08:30/ Hungary/ 1984
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Symphony No. 42
Director: Réka Bucsi
10:00/ Hungary/ 2013

Wizards

42 سمفونی شماره

 رکا بوچی:کارگردان

2013 / مجارستان/10:00

جادوگران

 دورا کرزتش، ایستوان اوروز:کارگردان

Director: István Orosz, Dóra Keresztes
1985 / مجارستان/05:00
05:00/ Hungary/ 1985

Wind
Director: Csaba Varga
07:00/ Hungary/ 1985

باد

 چابا وارگا:کارگردان

1985 / مجارستان/07:00

 یک کارتونیست و انیماتور خودآموختهی یونانی به نام استاماتیس،)1937( پنج ســال پس از نمایش ســفیدبرفی و هفت کوتوله اثر والت دیسنی
 نیز برادران1946  در ســال. سیاه و ســفید) را طراحی و کارگردانی کرد،6:49( ) اولین انیمیشــن یونانی دوســه میشــمرد1997 -1908( پولناکیس
.) سیاه و سفید،5:00( روسوپولوس (یانیس و یورگوس) انیمیشن کوتاه درباره رعد و برق را تولید کردند
 ســازندگان را به خلق انیمیشن های عروســکی برای کودکان ترغیب کرد و سبب تاسیس "آرونیس،60 ظهور شــبکه های تلویزیونی یونانی در دهه
.افتیمیادس" یعنی نخستین شرکت یونانی انیمیشن شد
انیمیشن معاصر یونان یکی از بخشهای هنری و حرفهای در حال رشد در دل اقتصاد مولد یونان است؛ به خصوص با وجود استودیوهای شاخص و
 جشنواره ی، "انیمفست" در آتن،" هنرمندان پویانما و همچنین رویدادهایی همچون جشنواره ی بین المللی و محفل انیمیشن "آناماسیروس،متعدد
. چشمانداز روشنی برای این کشور پیشبینی می شود، و جشنواره ی کاریکاتور و انیمیشن خانیا،انیمیشن تسالونیکی

چشــــم انــداز

یونان؛ انیمیشن و اسطوره

Greece; Animation and Myth
Five years after the screening of Walt Disney’s Snow White and the Seven Dwarves (1937), a Greek cartoonist and self-taught
animator, Stamatis Polenakis (1908-1997) sketched and directed Duce recounts (6:49min, black & white), the first Greek animated film. In 1946, brothers Giannis & Giorgos Rousopoulos produced the animated short About the Thunders! (5:00min, black
& white).
The birth of Greek television during the ‘60s encouraged the creation of animated puppet films for children leading up to the
founding of the first Greek animation production company “Aronis-Efthymiades”.
Nowadays Greek animation is an ever growing artistic and professional sector within the Greek creative economy, with many
notable studios, animation artists as well as events, such as Animasyros International Animation Festival + Agora, Athens
ANIMFEST, Thessaloniki Animation Festival and Chania Cartoon & Animation Festival.
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Arachne

آراخنه

 خارا ساکالری:کارگردان
2018 / یونان/05:28

Chimera
Director: Ioanna Varsou
02:26/ Greece/ 2018

غولشیر

 یوانا وارسو:کارگردان
2018 /یونان/02:26

چشــــم انــداز

Director: Chara Sakellari
05:28/ Greece/ 2018
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Death of the Black Bird
Director: Christina Lykoka
06:26/ Greece/ 2017

From the Same Thread

مرگ مرغ سیاه

 کریستینا لیکوکا:کارگردان
2017 / یونان/06:26

از یک رشته

 راک دایرکار، فیدرا دریزیوتی، لورن فریزنبیشلر، آنتونیا پینا:کارگردان
Director: Antonia Pina, Lorene Friesenbichler, Phaedra Derizioti, Ruch Dhayarkar

03:06/ Greece/ 2017

2017 / یونان/03:06

Forest Red
Director: Aggeli kiIoakeimidoy
10:11/ Greece/ 2016-2017

How Are You Today?
Director: Sophie Markatotos
07:19/ Greece/ 2016

شنل قرمزی

 آگلی کیلواکیمیدوی:کارگردان

2017-2016 / یونان/10:11

امروز چطوری؟

 سوفی مارکاتوتوس:کارگردان
2016 / یونان/07:19

How many Hugs?

چند تا بغل؟

 تویلویمیس آنتونیس، پیلتوپویلیو النی، پاتاژیش اسپیروس، میکالو پویلیو کاترینا:کارگردان

Director: Michalopoulou Katerina, Pantazis Spiros, Politopoulou Eleni, Touloumis
Antonis

 یورگی کالوفولیاس:کارگردان

Director: George Kalofolias
05:48/ Greece/ 2018

2018 / یونان/05:48

2018 / یونان/03:14

چشــــم انــداز

03:14/ Greece/ 2018

میراث

Inheritance

Love is Fear
Director: Afroditi Bitzouni
01:24/ Greece/ 2017

The Moment

. ترس است،عشق

 آفرودایتی بیتزونی:کارگردان
2017 / یونان/01:24

لحظه

 واگلیس ییگاالس، یانیس استفاناتیس:کارگردان

Director: Yannis Stefanatis, Vaggelis Gigalas
2018 /یونان/09:21
09:21/ Greece/ 2018

Ooffee

Director: Alexandros Vounatsos
19:04/ Greece/ 2018

Tokei Maru
Director: Zachos Samoladas
15:29/ Greece/ 2018

اوفی

 الکساندروس ووناتزوس:کارگردان
2018 /یونان/19:04

توکی مارو

 زاهوس ساموالداس:کارگردان
2018 / یونان/15:29
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آکادمی فیلمسازی بادن وورتمبرگ

چشــــم انــداز

 یکی از پیشروترین مدارس فیلم سازی دنیا بوده است؛ و تمرکز بر هدف اصلی،1991 آکادمی فیلم ســازی بادن وورتمبرگ از زمان تاسیسش در ســال
 آموزش و پرورش دانشجویان، مدرسان خبرهی صنعت فیلم و رسانه.یعنی "آموختن از راه انجام دادن" نقش بزرگی در این موفقیت داشــته اســت
.این آکادمی را برعهده دارند
 مرکزی که از آن زمان به بعد به یکی از پیشروترین مراکز: مرکز "انســتیتوی انیمیشــن" نیز بوده اســت2002 آکادمی فیلم بادن وورتمبرگ از ســال
.درحوزه ی انیمیشن و جلوههای ویژه و رسانههای تعاملی تبدیل شده است
اهداف آکادمی بادن وورتمبرگ با برنامهی آموزشــی ارشــد ومشــترک میان آتلیهی لوودویگزبرگ پاریس و نیز مدرسه ی همکار این آکادمی یعنی
. گسترش یافته است، که منجر به انجام چندین پروژهی بینارشتهای شده،آکادمی هنرهای نمایشی بادن وورتمبرگ
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Filmakademie Baden-Württemberg
Since it was founded in 1991, the Filmakademie Baden-Württemberg has become one of the world’s leading film academies.
The project-oriented “learning by doing” concept has greatly contributed to this. The students are taught and mentored by
highly-qualified experts from the film and media industries.
Since 2002 the Filmakademie Baden-Württemberg has also been home to the Animation Institute which has since become one
of the world’s leading institutions in the fields of animation, VFX and interactive media.
The Filmakademie’s appeal is further enhanced by the postgraduate program Atelier Ludwigsburg-Paris and the neighbouring
partner school Academy of Performing Arts Baden-Württemberg, resulting in several interdisciplinary collaborations.

458nm

458nm

 تام ِو ِبر, ایلیا برانک, یان بیتزر:کارگردان

Director: Jan Bitzer, Ilija Brunck, Tom Weber
2006 / آلمان/7:00
7:00/ Germany/ 2006

Bob

باب

َ ، یاکوب فری:کارگردان
هری فست

Director: Jacob Frey, Harry Fast
4:00/ Germany/ 2009

2009 / آلمان/4:00

Creature Pinup

یک موجود خوشژست

 کریستین الیتنر:کارگردان

2017 / آلمان/1:04

Frequency Morphogenesis
Director: Onni Pohl
5:00/ Germany/ 2007

ریختزایی مداوم
 ُانی پُل:کارگردان

2007 / آلمان/5:00

چشــــم انــداز

Director: Christian Leitner
1:04/ Germany/2017

In the Name of God
Director: Julia Ocker
4:00/ Germany/ 2008

Lebensader
Director: Angela Steffen
6:00/ Germany/ 2009

به نام خدا

 یولیا اوکر:کارگردان
2008 / آلمان/4:00

خط حیات

 آنگال اشتفن:کارگردان
2009 / آلمان/6:00

Knight Games
Director: Sven Martin
6:00/ Germany/ 2003

No Limits

بازی شوالیهها

اس ِون مارتین
ِ :کارگردان
2003 / آلمان/6:00

بی   حد و مرز

 آنیا پرل,مَ کس اشتویزنبرگ,  هایدی ویتلینگر:کارگردان

Director: Heidi Wittlinger, Max Stolzenberg, Anja Perl
2004 / آلمان/1:00
1:00/ Germany/ 2004
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Nuts and Bolts

مختصر و مفید

 آندراس کِرین:کارگردان
2003 / آلمان/6:00

Racing Beats

مسابقهی پر التهاب

َ  اشتفن، الکساندر کیسل:کارگردان
هکر

Director: Alexander Kiesl, Steffen Hacker
2005/  آلمان/3:00
3:00/ Germany/ 2005

چشــــم انــداز

Director: Andreas Krein
6:00/ Germany/ 2003
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Rocks

صخرهها

 آروید اویبل، هایدی ویتلینگر، کریس اشتنر:کارگردان

Director: Chris Stenner, Heidi Wittlinger, Arvid Uibel
2001 / آلمان/9:00
9:00/ Germany/ 2001

Tomcat
Director: Tine Kluth
14:00/ Germany/ 2005

گربه

 تینه کلوت:کارگردان

2005 / آلمان/14:00

Swim
Director: Maike Mahira Koller
3:01/ Germany/ 2018

شنا

 مایکه مایرا کولر:کارگردان

2018 / آلمان/3:01

About Want and Need

دربارهی خواسته و نیاز
 سارا هاینریش:کارگردان

2016 / آلمان/4:46

Amour Fou
Director: Florian Werzinski
4:00/ Germany/ 2015

مجنون عشق

 فلوریَن ورزینسکی:کارگردان

2015 / آلمان/4:00

چشــــم انــداز

Director: Sarah Heinrich
4:46/ Germany/ 2016

Citipati
Director: Andreas Feix
6:53/ Germany/ 2015

High Wool

سیتیپاتی

 آندرس فایکس:کارگردان

2015 / آلمان/6:53

پشمینه

 مورتیز موگلر، نیکالی مادرتنر:کارگردان

Director: Nikolai Maderthoner, Moritz Mugler
2013 / آلمان/3:00
3:00/ Germany/ 2013

Eye for an Eye

چشم در برابر چشم

 مهیار گودررزی، لوئیس ِپتر، استیو باخ:کارگردان

Director: Steve Bache, Louise Peter, Mahyar Goudarzi
2016 / آلمان/5:00
5:00/ Germany/ 2016

Jazz Orgie
Director Irina Rubina
1:00/ Germany/ 2015

موسیقی جاز

 ایرنا رابین:کارگردان

2015 / آلمان/1:00
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Kochkunst

آشپزی

Director: Stella Raith
4:00/ Germany/ 2016

 استال رایت:کارگردان

Some Thing

او هم چیزی دارد

Director: Verena Fels
7:00/ Germany/ 2010

آویزها

 ِو ِرنا فلس:کارگردان
2010 / آلمان/7:00

چشــــم انــداز

2016 / آلمان/4:00

Mobile
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Director: Elena Walf
7:00/ Germany/ 2015

The Present
Director: Jacob Frey
4:00/ Germany/ 2014

 اِلنا والف:کارگردان

2015 / آلمان/7:00

هدیه

 یاکوب فری:کارگردان
2014 / آلمان/4:00

Song of a Toad
Director: Kariem Saleh
8:00/ Germany/ 2015

Wedding Cake
Director: Viola Baier
8:00/ Germany/ 2013

آواز وزغ

 کریم صالح:کارگردان

2015 / آلمان/8:00

کیک عروسی

 ویوال بائر:کارگردان
2013 / آلمان/8:00

Director: Roman Kälin, Florian Wittmann, Falko Paeper
2014 / آلمان/4:00
4:00/ Germany/ 2014

Zing

زینگ

 سینتیا کالینز، کیرا بوشور:کارگردان

Director: Kyra Buschor, Cynthia Collins
11:00/ Germany/ 2011

2011 / آلمان/11:00

چشــــم انــداز

پیچیده شده

 فالکو پاپر، فلوریَن ویتمن، رومن کالین:کارگردان
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چشــــم انــداز

دانشگاه صدا و سیما
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 جهت تربیت نیروی متخصص برای تلویزیون و، کار خود را با یک دورهی کوتاهمدت یکســاله1348 «مدرســه ی عالی تلویزیون و ســینما» درسال
1373  این رشته در سال. به همت سعید توکلیان در رشتهی تولید (گرایش انیمیشن) شروع به پذیرش دانشجو نمود1361 سینما آغاز کرد؛ و از سال
 به کارشناسی هنرهای دیجیتال (گرایش انیمیشن) تغییر یافت؛ و اینک نقش مؤثری در تربیت نیروی جوان و کارآمد حوزه ی،و بر اســاس نیاز روز
. دارد،انیمیشن
.این بخش مروری است بر آثار دانشجویان و دانشآموختگان نسل جدید دانشگاه صداوسیما که نمایان گر تالش این نسل خالق و آیندهساز است

IRIB Broadcasting University
The Fine School of TV. & Cinema, began its service in 1970 with a one year program to train TV and cinema specialists; and
in 1983 with the help of Sa’eed Tavakolian, started accepting students in BA of production, animation field. Based on the new
needs, in 1995, this has been changed to B.A of digital, animation field, and has an effective role in educating the young and
efficient force for animation community.
This section is a review of the works of the students and graduates of IRIB University, which represents the efforts of this creative
and futurist generation.

Akvan the Demon

َا کوان دیو

 ثریا خداقلی زاده، میالد دائمی:کارگردان

Director: AbdolReza Salehi
7:00/ Iran/ 2010

آدمی آهنی

 عبدالرضا صالحی:کارگردان
1389 / ایران/7:00

چشــــم انــداز

Director: Milad Daemi, Soraya Khoda Gholizade
1394 / ایران/8:00
8:00/ Iran/2015

An Iron Man

Bob
Director: Mahnaz Saber Pour
6:00/ Iran/ 2013

Tehran

بوب

 مهناز صابر پور:کارگردان
1393 / ایران/6:00

تهران

 امیرحسین رشید امیری،حسین جعفر ینیا:کارگردان

Director: Hossein Ja’fari Nia, AmirHossein Rashid Amiri
1397 / ایران/3:00
3:00/ Iran/ 2018

پیدا کردن یک سیاره خوب سخت نیست
It’s not Hard to Find a Proper Planet
Director: Reza Dehghan
3:00/ Iran/ 2016

Vacuum Cleaner

 رضا دهقان:کارگردان
1394 / ایران/3:00

جارو برقی

 عباس امیر آبادی، دانیال عظیمی:کارگردان

Director: Danial Azizmi, Abbas Amir Abadi
1396 / ایران/5:00
5:00/ Iran/ 2017
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Love Circle

چرخهی عشق

 سید عماد کریمی:کارگردان
1397 / ایران/4:00

What a Hidden Wounds
Director: Mehri Shams
5:00/ Iran/2013

چه زخم هاست نهان

 مهری شمس:کارگردان
1391 / ایران/5:00

چشــــم انــداز

Director: Seyyed Emad Karimi
4:00 / Iran/ 2018
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Chi Cheka
Director: Dorsa Moghadasi
5:00/ Iran/ 2016

The Tale of a Snowman

چی چکا

 درسا مقدسی:کارگردان
1394 / ایران/5:00

داستان یک آدم برفی

 محمد علی بصیرت نیک:کارگردان
Director: Mohammad Ali Basirat Nik

5:00/ Iran/ 2016

1395 / ایران/5:00

The Desire
Director: Yosra Ali Asgari
9:00/ Iran/ 2016

Red Apple
Director: Sadreddin Taheri
7:00/ Iran/ 2011

خواسته

 یُسری علی عسگری:کارگردان
1394 / ایران/9:00

سیب سرخ

 صدرالدین طاهری:کارگردان
1390 / ایران/7:00

Zero Degree

صفر درجه

 امید خوش نظر:کارگردان
1385 / ایران/8:00

Faam Faani
Director: Michael Barati
3:00/ Iran/ 2017

فام فانی

 میکائیل براتی:کارگردان
1396 / ایران/3:00

چشــــم انــداز

Director: Omid Khosh Nazar
8:00/ Iran/ 2007

Kalagh Par, the Game
Director: Reyhane Kavoush
5:00/ Iran/ 2009

کالغ پر

 ریحانه کاوش:کارگردان
1388 / ایران/5:00

لوگوموشن دانشگاه صداوسیما و جشنوارهی پویانمایی
Logo-Motion for IRIB University and TIAF
 احسان جعفری:کارگردان
Director: Ehsan Jafari
1397 / ایران/0:17
0:17/ Iran/2018

Pooya TV Chanel- Graphic

گرافیک شبکه پویا

 فهیمه سادات موسوی، هدا رامی:کارگردان

Director: Hoda Rami, Fahimeh Sadat Mousavi
1394 / ایران/5:00
5:00/ Iran/2016

Oil and Blood
Director: Kaveh Sistani
2:00/ Iran/2018

نفت و خون

 کاوه سیستانی:کارگردان
1397 / ایران/2:00
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فضا و انیمیشن
چشــــم انــداز

 سرازینا و دیگران،کرومه
. مفهوم فضا در هنر مورد بازنگری قرار گرفت و به مهمترین عنصر هنر مدرن تبدیل شد،پس از نظریهی نسبیت اینشتین
 فیلم هایی که برای این بخش در نظر گرفتهایم با حذف عناصری چون.خلق فضا در انیمیشــن دو بعدی از مهمترین چالشهای این تکنیک اســت
. سعی در بازآفرینی فضا با اساسیترین مولفهها یعنی خط و حرکت دارند، و با سادهسازی تصاویر،رنگ و بافت
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Animation and Space
Krumme, Serrazina and the Others
After Einstein’s theory of relativity, concept of space in art was reviewed and became the most important element of modern art.
Creating space in 2D animation is one of the greatest challenges in this technique. By simplifying images and eliminating
elements such as color and texture, this section’s movies have tried to recreate the space with line and movement which are the
most basic components.

A Portrait		

یک چهره

Coffee		
Director: Sjaak Rood
05:45/ Netherlands/ 2012

قهوه

 شاک رود:کارگردان

2012 / هلند/05:45

چشــــم انــداز

 آریستوتلیس ماراکوس:کارگردان
Director: Aristotelis Maragkos		
2014 / یونان/02:13
02:13/ Greece/ 2014

Crossroads		
Director: Raimund Krumme
10:00/ Germany/ 1991

Hilton/ Hammok			
Director: Raimund Krumme
00:30/ Germany/ -

تقاطعها

		
 ریموند کرومه:کارگردان

1991 / آلمان/10:00

 هموک/هیلتون

 ریموند کرومه:کارگردان

		
- / آلمان/00:30

Hilton/ Dragon			
Director: Raimund Krumme
00:30/ Germany/ -

Hilton/ Jordan		
Director: Raimund Krumme
00:30/ Germany/ -

 دراگون/هیلتون

 ریموند کرومه:کارگردان
- / آلمان/00:30

 جردن/هیلتون

 ریموند کرومه:کارگردان
../ آلمان/00:30 -
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باید کوچک شوم
It Is Necessary That I Grow Smaller

 پدرو سرازینا:کارگردان
2016 / پرتغال/04:24

Director: Johannes Schiehsl
00:49/ Germany/ 2009

 یوهانس شیسل:کارگردان
2009 / آلمان/00:49

چشــــم انــداز

Director: Pedro Serrazina
04:24/ Portugal/ 2016

 تیزر زوپرازیسکوپ:آی تی اف اس
ITFS- Trailer Zoopraziscope
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آرم استیشن جیمی لوب
Jiffy Lube Arm Station			
Director: Raimund Krumme
00:10/ Germany/ -

Rope Dance		
Director: Raimund Krumme
09:43/ Germany/ 1986

 ریموند کرومه:کارگردان
- / آلمان/00:10

رقص طناب

 ریموند کرومه:کارگردان
1986 / آلمان/09:43

گذرگاه
		
		
 ریموند کرومه:کارگردان
Director: Raimund Krumme
1994 / آلمان/06:54
06:54/ Germany/ 1994

Passage

Smolik		
Director: Christiano Mourato
08:09/ Portugal/ 2010

اشمولیک

 کریستیانو موراتو:کارگردان
2010 / پرتغال/08:09

Spectators		

تماشاگران

		
 ریموند کرومه:کارگردان
1989 / آلمان/06:08

Stuart		
Director: Jose Cavalheiro
11:26/ Portugal/ 2006

استوارت

 خوزه کاوالرو:کارگردان

2006 / پرتغال/11:26

چشــــم انــداز

Director: Raimund Krumme
06:08/ Germnay/ 1989

داستانی دربارهی گربه و ماه
Tale about The Cat and the Moon
Director: Pedro Serrazina
05:25/ Portugal/ 1977

White, No White		
Director: Anna Bergmann
06:51/ Germany/ 2010

 پدرو سرازینا:کارگردان

1997 /  پرتغال/05:25

 بی سفید،سفید

 آنا برگمن:کارگردان

2010 / آلمان/06:51

The Message		
Director: Raimund Krumme
06:14/ Germany/ 2000

پیام

 ریموند کرومه:کارگردان
2000 / آلمان/06:14
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نشستهای تخصصی
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Animation Creative Scriptwriting Workshop
The important role of creative writing in animation film production caused KANOON to going to hold a creative scriptwriting
course for teachers from all over the country. This workshop educates writing process just in practice, and aims to train the
learner’s creativity more than giving them theoretical foundations of scriptwriting.
In this 5 days exiting and inspirational workshop, KANOON’s teachers can creatively brainstorm and develop their ideas with
help of the lecturer. By improvising in characters story design, and with intuitive scriptwriting method, they can develop these
ideas to a full script.
Hamidreza Hafezi teaches the techniques of fantasy and comedy writing in this workshop. He is a professional animation
scriptwriter with 3 decades experience who has written many animated short and feature films and animated series for cinema
and television- such as international animated film Thief of Dreams and The Legend of Carpet City which has brought him the
golden butterfly of the best script for feature film in Isfahan’s 28th international festival of children and young adults films.

نشســت های تخصصــی

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بر آن داشت تا دورهی فیلم نامهنویسی،نقش و جایگاه مهم نویسندگی خالق در روند تولید اثار پویانمایی
 کارگاهی که فرایند نوشتن را به شــکل عملی توضیح می دهد و بیش از پرداختن به مبانی نظری:خالق را برای مربیان سراســر کشــور برگزار نماید
. به پرورش خالقیت فراگیران توجه دارد,فیلم نامهنویسی
 ســپس ایدهها را با بداههپردازی. خالقانه ایدهپردازی می کنند، روز و به کمک مدرس خود5  طی,مربیــان کانون در این کارگاه مهیج و الهامبخش
. تا مرحلهی فیلم نامهی کامل پیش میبرند، و به شیوه ی فیلم نامهنویسی شهودی،شخصیت و داستان
 با سابقهی سه دهه فیلم نامهنویسی، وی.در این کارگاه فنون و شگردهای فانتز ینویسی و طنزپردازی نیز توسط حمیدرضا حافظی تدریس میشود
 و بلند، مجموعه, به صورت تخصصی به فیلم نامهنویسی پویانمایی میپردازد و فیلم نامههای متعددی در قالبهای کوتاه،برای ســینما و تلویزیون
 همچنین فیلم نامهی افسانهی شهر قالی که برندهی،نوشــته اســت؛ از جمله فیلم نامهی بلند سینمایی دزد رویاها که یک پروژهی بین المللی اســت
.پروانهی زرین بهترین فیلم نامهی بلند پویانمایی از بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان شده است
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"کارگاه آموزشی "فیلمنامهنویسی خالق در پویانمایی

نشســت های تخصصــی

پایاننامههای برتر
 و این، توجه مراکز علمی و دانشــگاهی را در ســال های اخیر نسبت به خود جلب کرده،گســترش پویانمایی به عنوان یک هنر – صنعت توانمند
 آمار آثار.  دانشگاه کشور شده است24  عنوان پایاننامه در مقاطع کارشناســی ارشــد و دکتری تخصصی در144 موضوع موجب پژوهش و ارائهی
 یازدهمین جشــنواره بین المللی پویانمایی تهران را بر آن داشت تا برای اولین بار برای داوری،ثبت شــده در سامانهی پایگاه اطالعات علمی ایران
. اقدام به فراخوان عمومی نماید،پایاننامههای دانشآموختگان سراسر کشور که موضوع اصلی مورد پژوهش آن ها پویانمایی بوده
 اثر برای سخنرانی در نشست علمی جشنواره برگزیده6  و از میان آنها، اثر برای ارائهی پوستر علمی انتخاب24 ،از بین چکیدههای رسیده به جشنواره
.شده اند
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Top Theses
The development of animation as a powerful art-industry in these last years, has attracted the research and scientific academies’
attention to this matter. This topic has led to the research and presentation of 144 thesis titles in M.A and PhD degrees in 24 of
Iranian universities. The statistics of the works registered in Iran’s Scientific System, caused Tehran’s 11th International Animation
Festival to call all the graduates who their main subject of research was about animation to present their thesis to being analyzed
for the first time.
From all the abstracts received by the festival, 23 thesis were chosen to present their scientific poster, and six of them were
selected to lecture at the festival’s scientific conference.

 -1آسیبشناسی زیباییشناسانهی موزیکویدیوهای انیمیشنی تولیدشده در صدا و سیما ،مهدی نیکبین ،دانشگاه صدا و سیما.
 -2بررسی متامورف در آثار ریموند کرومه با تأکید بر تمهیدات خطی ،فاطمه دهدشتیزاده ،دانشگاه هنر.

 -3بررسی تطبیقی سیاستهای رسانهای در صنعت انیمیشن ایران و ژاپن ،سعیده سادات موسوی ،دانشگاه هنر.

 -4بررسی روایت در باز یهای کامپیوتری نقشآفرینی و تاثیر آنها بر انیمیشن های بلند سینمایی ،مرتضی کریمی ،دانشگاه هنر.

 -5بازخوانی ایدهی ویرانی والتر بنیامین در انیمیشن های الکساندر پتروف ،آتنا مرتضیزاده ،دانشگاه هنر.

تئوری نقدبومگرا ،یگانه خشخاشی مقدم ،دانشگاه هنر.
بازنمایی طبیعت در سینمای انیمیشن براساس
-6
ِ
ِ

 -7بررسی قابليتهای بيانی تدوين در موزيكويديوهای انيميشنی ،کیانا عصاریان ،دانشگاه تربیت مدرس.

نشســت های تخصصــی

 -8بررسی روایت شخصیت دغل باز با تمرکز بر انیمیشن های سینمایی تیم برتون ،فاطمه غروی منجیلی ،دانشگاه هنر.

کرمان.
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سوره.

تبلیغاتی محصوالت غذایی ،نوید مسعودینیا ،دانشگاه هنر.
 -9بررسی کارکرد شخصیتهای مسکات در انیمیشن های
ِ
 -10بازنمایی رویکرد سیاســی نظام ســرمایهداری غرب در انیمیشن های دوران پستمدرن و نقد آن از منظر حکمت اسالمی ،حامد میرزایی دم آبی،

دانشگاه تربیت مدرس.

 -11بررسی چالشهای تفاوتهای نژادی جامعه ی آمریکا در انیمیشنهای  2010-2016با بررسی موردی انیمیشن زوتوپیا ،فریده مهری ،دانشگاه سوره.
 -12بررســی و نقد رویکردهای فلسفی  -تربیتی حاکم بر انیمیشن های کودکان براساس فلسفهی تربیت اسالمی ،زینب نادری ،دانشگاه شهید باهنر
 -13تاثیر ویژگیهای شخصیت پردازی دراماتیک بر طراحی شخصیت بر اساس دیدگاه شلدون ،در آثار انیمیشنی تیم برتون ،مهدیه رئیسی ،دانشگاه
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 -14جنبههای پویانمایی اساطیر و افسانههای ایرانی ،زینب بنیاسدی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 -15داستان گویی تعاملی :مطالعه ی سهم مخاطب ،مولف و روایت در انیمیشن های واقعیت مجازی ،محسن شکرطلب ،دانشگاه هنر.

 -16شــیوه های طراحی دراماتیک شــخصیت در فانتزی با مطالعه ی موردی دو سریال انیمیشنی آنسوی دیوار و آریو ،سهیل خالقی ،دانشگاه صدا

و سیما.

 -17قابلیتهای دراماتیک موسیقی کالسیک در روایت انیمیشن های کمپانی دیزنی ،نسترن بیزمارک ،دانشگاه سوره.

 -18کاربرد شیوه ی متحرک سازی متامورفیزم درفیلم سازی انیمیشن با رویکرد مقایسهای آثار برگزیده از گونههای تجاری و تجربی ،مجیدرضا عیوضی،

دانشگاه تربیت مدرس.

 -19مطالعه ی تطبیقی شاخصههای بصری دو انیمیشن مدفن کرمهای شبتاب و وقتی باد میوزد ،ملیحه غالمزاده ،دانشگاه سوره.

 -20مطالعه ی کهن الگوها و نمادهای آثار انیمیشنی مایکل دودوک دویت براساس نظریه روانشناسی تحلیلی یونگ ،رعنا حجازی ،دانشگاه سوره.

 -21مطالعه مؤلفههای تولیدات چیبی ژاپن در باورپذیری حرکت ،نوید صنایع مظفری ثابت ،دانشگاه سوره.

برادران کوئی ،سیامک واحدی ،دانشگاه هنر.
 -22نا -انسانشدن :مطالعه ی کارکردِ اشیاء و ماشینهای متحرک ساز یشده در انیمیشن های
ِ
 -23وامگیری از شیوه های علم بیان به عنوان استراتژ یهای نقد اجتماعی سیاسی در آثار یان شوانکمایر ،احمد خوشنیت ،دانشگاه هنر.

 -24ویژگی شــخصیت های فراواقعی در انیمیشن های شاخص و بلند سینمایی مبتنی بر ســاختار افسانهی پریان (براساس نظریه والدیمیر پراپ)،

نرگس ذاکری زفرقندی ،دانشگاه سوره.

1. The aesthetic pathology of animated musicvideos produced in IRIB, Mehdi NIkbin, IRIB Broadcasting University.
2. A Metamorph review In Raymond Krome’s works with emphasis on linear arrangements, Fateme Dashti Zadeh, Art University.
3. Comparative analysis of media policies in Iranian and Japanese animation industry, Sa’eede Sadat Mousavi, Art University.
4. Narrative review in role-playing computer games and their impact on feature animated films, Morteza karimi, Art University.
5. Reviewing the idea of destruction by Walter Benjamin in animations made by Alexander Petrov, Atena Morteza Zade, Art
University.
6. Representation of nature in animated films based on the theory or ecumenical critique, Yegane Khashkhashi Moghaddam,
Art University.
7. Review of editorial capabilities in animated music videos, Kiana Assariyan, Tarbiat Modares University.
8. A survey of narrative behavior of Janus-faced with focus on Burton’s animated feature films, Fateme Gharvi-Manjili, Art University.

نشســت های تخصصــی

9. Examining the function of the Mascut characters in food promotional animations, Navid Masoudi Nia, Art University.
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10. Representation of the political approach of western capitalist system in postmodern animation and its critique from Islamic
philosophy perspective, Hamed Mirzaei DamAbi, Tarbiat Modares University.
11. Reviewing challenges of American ethnic racial differences in 2010-2016 animations by case study of Zootopia, Faride Mehri,
Soore University.
12. Reviewing and criticizing the philosophical and educational approaches to children’s animations based on the Islamic
Education philosophy, Zeynab Naderi, Bahonar University of Kerman.
13. The Impact of dramatic characters features in characters designs by Sheldon’s view in Tim Burton’s animations, Mahdieh
Ra’eesi, Soore University.
14. The aspects of animating Iranian Myths and legends, Zeynab Bani Asad, Bahonar University of Kerman.
15. Interactive storytelling: studying the contributions of audience, author and narration in VR animations, Mohsen Shekar Talab,
Art University.
16. Dramatic character designing techniques in Fantasiescase studying the animated series the Other Side of the Wall and Ario,
Soheyl Khaleghi, IRIB Broadcasting University.
17. The dramatical capacities of classical music narrative aspects in Disney’s animations, Nastaran Bizmark, Soore University.
18. Application of Metamorphism animation method in animated film making, with comparative approach of selection of
commercial and experimental animations, Majidreza Eivazi, Tarbiat Modares University.
19. A comparative study of the visual attributes in the grave of fireflies and when the wind rises feature animations, Malihe
Gholam Zadeh, Soore University.
20. Studying the archetypes and symbols in animations of Michael Dodok De Witt, based on Jung’s analytical psychology theory,
Ra’na Hejazi, Soore University.
21. Studying of Japanese Chibi productions on making believable motions, Navid Sanaye’ Mozafari Sabet, Soore University.
22. Humanization: A study of the functioning of objects and animated machines in Quay Brothers’ animations, Siyamak Vahedi,
Art University
23. Borrowing of the expressing knowledge methods as strategies of social-political critique in Jan Svankmajer’s animations,
Ahmad Khosh Niyat, Art University.
24. The quality of superfine characters in significant and feature length animations based on the fairy tales structure (by the
theory of Vladimir Propp), Narges Zakersi Zafar Ghandi, Soore University.

 تکنیک11 / فیلم ساز11
 دورهی گذشته و در بخشهای۱۰ تیزر یازدهمین دوره جشــنواره پویانمایی تهران توســط یازده فیلم ساز انیمیشن ایرانی ساخته شــده است که در
. اثری چند ثانیهای با موضوع ماهی (تم دوره یازدهم) ساخته است, به شکل افتخاری, در این تیزر هر فیلم ساز.مختلف جشنواره شرکت کرده اند
. پشت صحنه و تکنیکهای شخصی هر فیلم ساز صحبت خواهد شد،در نشست حاضر از چگونگی شکلگیری این تیزر
: اسامی فیلم سازان به ترتیب نمایش فیلم
 ساره- مهدی علی بیگی- الیکا مهرانپور- مریم کشکولینیا- امین حقشناس- بابک نکویی- امیرسحرخیز- مهدی شــیری-هاجر مهرانی- فاطمه گودرزی
 معین صمدی-شفیعیپور

11 Animators/ 11 Techniques

The names present in this session are:
Fatemeh Goudarzi- Hajar Mehrani- Mehdi Shiri- Amir Sahar Khiz- Babak Nekooei- Amin Hagh Shenas- Maryam Kashkooli NiaElika Mehran Pour- Mehdi Ali Beigi- Sareh Shafi'ei Pour -Mo'een Samadi.
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They are going to talk about the process of creating their works, back scenes issues and personal techniques.
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The official teaser of 11th TIAF, made by 11 Iranian animation directors who attended in different sections of previous TIAAF
festivals. Every director has honorary made a few seconds animation film for this teaser. Common theme is a fish- The official
them of this festival.

نشســت های تخصصــی

نشست انیمیشن؛ تجربه
 عملکرد سال گذشته و همچنین چشم انداز آینده صحبت ؛ و در ادامه درمورد چگونگی بقا و رشد انیمیشن،در نشست «انیمیشن؛ تجربه» از هویت
.تجربی و نیز اهمیت آرشیو کردن در انیمیشن گفتگو می شود
 با کمک و همکاری جامعهی نیومدیا و جمعی از هنرمندان و پژوهشگران انیمیشن و با هدف۱۳۹۶ مجموعهی «انیمیشــن؛ تجربه» در تیر ماه سال
.بهتر انیمیشن خارج از جریان رایج شکل گرفت
 مطالعه و شناخت،آرشیو کردن
ِ
 گفتگو با هنرمندان انیمشــن تجربی و رسانههای مرتبط،معرفی و نمایش آثار مهم و کمتر دیده شــده،این مجموعه به برگزاری دورههای مطالعاتی
 برگزاری ورکشاپ و تولید آثار پرداخته است، معرفی جشنوارهها و برنامههای های مربوطه،) به شکل اسکایپ یا حضوری,(در داخل و خارج از ایران
.و سعی داشته تا برگزاری جلسات منظم دو هفته یکبار (روزهای چهارشنبه) در محل "پروژههای نیومدیا" برگزار کند
 توسط گروهی از هنرمندان جوان پژوهشگر،«انیمیشــن؛ تجربه» به طور مستقل و با به رسمیت شناختن امر «اتفاق» در ساختاری قالبگریز و پویا
 منابع،پیــش میرود که داوطلبانه به ترجمه و تألیف متون و نیز تهیه و آرشــیو و نمایش آثار تجربــی میپردازند و ازین طریق عالوه بر خودآموزی
.باارزشی را در اختیار سایر عالقمندان قرار میدهند
:اعضای حاضر در جلسه
. نقاش و فیلم ساز، هنرمند بینارشتهای.مهدی شیری
. کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تربیت مدرس. فیلم ساز و پژوهشگر انیمیشن.گلناز مقدم
. کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه هنر تهران. فیلم ساز و پژوهشگر بینارشتهای، نایری عیوضی
. کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تربیت مدرس. مدرس دانشگاه نیشابور، پژوهشگر انیمیشن، فیلم ساز،سمیه خاکشور
. کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن از دانشگاه تربیت مدرس. فیلم ساز و پژوهشگر انیمیشن، هنرمند بینارشت ه ای،مریم کتانفروش
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“Animation, Experience”
In the collective “Animation, Experience” conference will be some talk about the identity, the last year’s performances and the
perspectives, as well as the need of dialogue about experimental animation survival and expansion and also the importance of
archiving in animations
“Animation, Experience” was formed in summer of 2017 with help and collaboration of The New Media Society and a group of
animation artists and researchers, with the purpose of archiving and studying and expanding the knowledge about the animations outside of main stream.
This group holds study chapters, introduces and screens the less seen films, runs conferences with experimental artists and
related mediums (national and international artists, in person or via Skype), introduces festivals and related platforms, runs
workshops and produces some works.
They have tried to hold regular meetings at “New, Media” two times a month.
By recognition of “Happening” in a dynamic and forging structure, “Animation, Experience” group is independently progressing
by the hands of a group of young researcher artists, who are volunteers in writing and translating texts or achieving and screening
experimental films, so that in addition of self-learning, they provide valuable resources to those interested.
Members present in the meeting:
Mehdi Shiri: Intermediate artist, painter and filmmaker.
Golnaz Moghaddam: Filmmaker and animation researcher. M.A of directing animation from Tarbiat Modares University.
Nairy Eivazi: Filmmaker and intermediate researcher. M.A of animation from Art University, Tehran
Sommayeh Khakshour: Filmmaker and animation researcher, teacher in Neyshabour University. M.A of directing animation from
Tarbiat Modares university.
Maryam Katan-forosh: Intermediate artist. Filmmaker and animation researcher. . M.A of directing animation from Modares
university

Essays on Animation Economics
This book is one of the first published efforts to create a deeper understanding of the state of economy in professional and
commercial animation production in the world, also isas well as a much belateda late response to a need that strongly can be felt
in Iran’s today’s Iranian animation society.
Where is Iranian animation’s position in the fast-paced process of technological changes and creation of new production
methods and patterns, or in the area of investment, fundraising, production, screening, distribution and consumption of animation
in traditional and modern media? Why despite familiarity of Iranian artists and producers with many modern digital methods and
technologies of production and digital distribution and consumption platforms, Iranian animation could not appear asmeasure
up to its deserved historical, artistic and industrial truthpotentials- neither in terms of content quality nor in terms of quantity and
access to wider markets? How can Iranian animation, as part of be one of the “creative industries”, and function as a tool vehicle
for introducing modern Iranian lifestyle, art and culture and further, get its fair share of this market?
This book examines and analyzes some of the most important economic production economy models in the Europe and Asia
in two separate sections and several chapters, and tries endeavours to selecting modelsopt for approaches closere to Iranian
native local production models, thus so that to offer come up with some basic preliminary suggestions for changing andchange
and improving improvement of the current state of animation in Iran.
The first chapter consists of some research papers and compilations focused on important and enlightening issues subjects
which the authors have identified- r regarding some of the most important matters pressing issues facing Iranian animation.
had chosen. They have reviewed mass production methods and models in the world and devised identified and analyzed the
problems that areideal for and proposed suggestions that may help the current situation of Iranian current animation.
The Ssecond chapter is abouton animation as one ofpart of “Creative Industries” focuses on . By selecting and translating some
important and valid scientific articles research papers in theis field for the interested readers, this chapter showsto map the status
of animation production economy in some limportant eading and influential countries.
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کتاب «جستارهایی در اقتصاد انیمیشن» یکی از نخستین تالش های مکتوب برای ایجاد فهمی عمیقتر از وضعیت اقتصاد تولید انیمیشن حرفهای
.و تجاری در جهان است و پاسخی دیرهنگام به نیازی که در جامعهی امروز انیمیشن ایران به شدت حس می شود
 و در حیطهی مســائل مربوط به ســرمایهگذاری و جذب ســرمایه و،در روند پرشــتاب تغییرات تکنولوژیک وایجاد روشها و الگوهای جدید تولید
 جایگاه انیمیشن ایران کجاست؟ چرا علیرغم آشنایی هنرمندان و،تهیه کنندگی و توزیع و پخش و مصرف انیمیشــن در رسانههای ســنتی و مدرن
 انیمیشــن ایران نه از نظر کیفیت محتوا و،تولیدکنندگان ایرانی با بســیاری از روش ها و تکنولوژ یهای تولید و عرصههای توزیع و مصرف دیجیتال
 نتوانســته در حد قدمت تاریخی و بضاعت هنری و صنعتی خود ظاهر شود؟ انیمیشن ایران،نه از لحاظ کمیت و دسترســی به بازارهای گستردهتر
 و هم ســهم بهحق خود را از،چطور میتواند به عنوان یکی از «صنایع خالقه» هم ابزار معرفی فرهنگ و هنر و شــیوه ی زندگی معاصر ایرانی باشــد
این بازار بدست آورد؟
این کتاب در دو بخش مجزا و چندین فصل به بررســی و تحلیل برخی از مدلهای مهم اقتصاد تولید در اروپا و آســیا میپردازد وتالشمیکند با
. پیشنهاداتی اولیه برای تغییر و بهبود وضعیت فعلی انیمیشن کشور ارائ ه دهد،انتخاب رویکردهایی نزدیک به فضای تولید بومی ایران
فصل اول متشکل از مقاالت پژوهشی و تالیفی با موضوعاتی مهم و روشنگر است که نویسندگانشان با توجه به برخی از مهمترین مسائل پیش روی
 روشها و مدلهای تولید انبوه انیمیشن در جهان را مرور کرده اند و به طرح مسئله و تحلیلهایی پرداختهاند که،انیمیشن ایران انتخاب کرده اند
.برای انیمیشن فعلی ایران راهگشا باشد
پژوهشــی مهم و معتبر این- و با ترجمهی منتخبی از مقاالت علمی،فصل دوم به موضوع انیمیشــن درمقام «صنعت خالقه» تخصیص داده شــده
. تصویری از وضعیت اقتصاد تولید انیمیشن در برخی از کشورهای مهم و تاثیرگذار رادر معرض دید و تحلیل خوانندهی عالقمند میگذارد،حیطه
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دکتر فاطمه حسینی شکیب
 از فعالیتهای او میتوان. است و پژوهشگر مطالعات انیمیشن و رسانه، دانشگاه هنر,وی استادیار گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده سینما تاتر
 راهنمایی پایاننامه های ارشد، تحلیلی و زیباییشناسی انیمیشن و رسانه در گروه انیمیشن و سـینما- تدریس دروس نظری:به حوزههای زیر اشاره کرد
، عضویت در هیئت تحریریه «نامه هنرهای نمایشی و موسیقی» دانشگاه هنر،و دکتری و پژوهش و انتشــار مقاالت علمی به زبان فارســی و انگلیسی
 یک ژورنال: «انیمیشــنanimation; an interdisciplinary journal آی-اس-عضویت در هیئت داوری مقاالت علمی در ژورنال علمی پژوهشــی آی
انیمیشن (زیر نظر مرکز گسترش- و عضویت در شورای سیاستگذاری و تحریریه دائم فصلنامه تخصصی سینما، انگلستانSage میان رشتهای» از انتشارات
.)سینمای مستند و تجربی

Dr Fatemeh Hosseini-Shakib
She is an aassistant Professor in Animation Department of Faculty of Cinema and Theatre, Art University, and also a Researcher in Animation and Media Studies. Hosseini-Shakib lectures animation and media theory and aesthetics modules in the
department of Animation and also Department of Cinema, supervises MA and PhD theses and has published research papers
and chapters in books in English and Farsi. She is a member of editorial board of Art University’s Journal of Dramatic Arts and
Music (in Farsi) and “animation; an interdisciplinary journal” (in English/ Editor: Prof. Suzanne Buchan- Sage Publication/UK)
as well as Cinema-Animation Magazine (in Farsi- Specialist Magazine of Documentary and Experimental Film Centre-DEFC).

 او دانش آموخته ی دانشگاه "هنر و طراحی" بوداپست است و نام. گرافیســت و طراح پوســتر مجارستانی است، تصویرگر، انیماتور،1951 وی متولد
 نقل قولهای دارای سبک، ارجاعات تاریخی، آثار هنری او به لحاظ داشتن فرمهای بدوی.مستعار اوتیش به معنای هیچکس را برای خود برگزیده
. در زمرهی آثار پستمدرن جای میگیرند،و خودنگارههای بازیگوشانه
ی توان با
  «از گرافیک تا انیمیشــن» واریخت سازی وتوهمات بصریای است که گرچه خودشان از جنس حرکت نیستند اما م،موضوع ســخنرانی او
.حرکت مرتبطشان دانست

From Graphic To Animation
ISTVÁN OROSZ
Was born in 1951 is a Hungarian graphic artist, illustrator, poster designer, and animator. He studied at the University of Arts and
Design in Budapest. Utisz means ‘Nobody’ is his pseudonym. His works of art are related to postmodernism by archaic forms,
art historical references, stylistic quotations and playful self-reflection.
In his lecture, “From Graphics to Animation” he will talk about anamorphoses, optical illusions, those that do not move, but can
still be associated with movement.
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از گرافیک تا انیمیشن

کاربرد موتورهای گیم سازی در تولید انیمیشن

نشســت های تخصصــی

 طی، ورود هنر دیجیتال به ایران.امروزه هنرهای مختلف به خاطر پیشرفت فنآور یهای جدید در حوزه ی دیجیتال دچار تغییرات شگرفی شده اند
 تواناییهای جدیدی به هنر ریشهداری چون، در زمانی اندک، فنآوری قدرتمند دیجیتال. نقش مهمی در این تغییرات داشته است،دو دههی اخیر
 به، در تمام دنیا با چالشهای فراوانی همراه بود، این امر تا اواخر قرن بیستم. از جمله توانایی تولید انیمیشن در فضای سه بعدی:انیمیشن افزود
 مشکل زمانی بیشتر نمایان میشد که استودیوهای کوچک ساخت انیمیشن بعد از ساعتها. سایهزنی و ِرندر سه بعدی،ویژه در زمینهی نورپردازی
 باید ساعتها بیشتری برای مشاهدهی تصویر نهایی صبر میکردند؛ که،کار و اســتفاده از فنآور یهای نورپردازی بر پایهی شبیهســازی نور فیزیکی
.غالب این تالشها با خطای بسیار همراه بود و تصویر نهایی نیز دارای نقص فنی و غیرقابل استفاده
 امکان تهیهی تصاویر متحرک سه بعدی در فضای،در ســالهای اخیر و با قدرتمند شــدن کارتهای گرافیکی که بیشتر برای بازی طراحی شده اند
. مخاطبان را با آخرین نتایج این فنآوری آشنا کند، کارگاه حاضر میکوشد در حد زمان مقرر خود.موتورهای گیم نیز فراهم شده است
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Application of Game Engines in Animation Production
These days, various arts have undergone tremendous changes in effect of new digital technologies. Entrance of digital art to
Iran in the last two decades has an important role to these changes. The powerful digital technology in a short period could add
new abilities to the rooted art of animation, such as ability of animation production in 3D space. This was faced many different
challenges in the world in the late 20th century- One of the most important ones was lighting, shading and 3D render. The main
problem showed itself the most when small animation studios had to wait for hours to see the result of their long hour’s work
which used lightning technologies based on simulation of physical light. These efforts mostly were accompanied by lots of errors
so that final image was malfunctioning and unusable.
In these late years, with the powerful graphic cards designed for games, we can produce 3D animated images in game engine
space. This workshop is trying to introduce the latest technology outcomes.

سعیدرضا حق زارع
Sa’eedReza Hagh Zare’

محمد دانیال عطوفی
Mohammad Danial Otoufi

محمدامین برمکی
MohammadAmin Barmaki

مصطفی شاهمردانی
Mostaf Shahmardani

 به، چه کوتاه و چه بلند، هــر اثری. جایگاهی مهم و نیازمند توجه کامل ســازندگان و تحلیلگران این حوزه اســت،جایــگاه فیلم نامه در پویانمایی
 داستان های تاریخی و اسطورههای هر، با این نگاه.پشــتوانهی یک فیلم نامهی دقیق و صحیح است که ظرفیت های اجرائی خود را شکوفا می کند
.کشور و فرهنگ قابلیت مهمی برای تبدیل شدن به فیلم نامههای پویانمایی جذاب و هدفمند دارند
 بررسی روند تبدیل این متون،نشست "اقتباس برای فیلم نامهی پویانمایی" با هدف کشف زیر متن های مناسب برای اقتباس در حوزه ی پویانمایی
 آثار انتخابشده برای این نشست که بر اساس قابلیتهای ذکر شده. و تحلیل میزان موفقیت این فیلم نامهها برگزار می شود،به فیلم نامهی نهایی
:مورد تحلیل قرار میگیرند عبارت اند از
)آخرین داستان (اشکان رهگذر
) عباس جاللی یکتا، افسانهی زال و سیمرغ (اصغر صفار:هزار افسان
)ایستوک (رولند توث
)سنجاب (مایکه مولر
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اقتباس برای فیلمنامهی پویانمائی

Adaptation for Animation Script
The script has an important role in any animated movie, and needs careful attention by both makers and analyzers. All
movies, shorted or feature may actualize their executive potentials relaying on a proper and detailed script.From this point of
view, mythical and historical tales lied in the hearts of different cultures have good features for adapting and turning into attractive
and meaningful scripts.
This session’s aims are- finding right materials for adaptation in animation, analyzing the process of turning such texts to final
scripts, and surveying the success rate of these scripts. The works selected for this session which been analyzed based on their
potentials are:
Last Fiction (Ashkan Rahgozar)
One Thousand Myths -The Myth of Zaal and Simorgh (Ashghar Saffar, Abbas Jalali Yekta)
Istók (Roland Tóth)
Ratatoskr (Meike Müller)
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 انیمیشن نو-  مستند:سیلوی برینگاز
 که خانم گیلیان لیسی در جشنواره ی1385  انیمیشــن موضوعی پربار اســت و در معرض آراء گوناگون قرار دارد و مطالعات آن از ســال- مســتند
. به شکل چشمگیری به روز شده اند،پویانمائی تهران حضور یافت و سخنرانی کرد
 امروزه هنرمندان. بوده است، در بستر فرمها و قالبها و اسلوبهای گوناگون، انیمیشن-دههی اخیر شاهد رشد و توسعه ی پویای فعالیت مستند
بصری از ظرفیت فرایندهای تعاملی و مشارکتی بهره میجویند تا به جای اتکای سنتی به شاخصهای عرفی مستند (همچون عکسها و فیلمها و به
.خصوص شواهد معتبر) دست به خلق تجربیاتی بزنند که ارزش مستند زیادی دارند
 انیمیشــن بحث میکنیم (حال با هر پیامــدی!) و نیز نگاهی میاندازیم به- مــا در این کارگاه در مورد برخی قراردادهای عرفی در تعریف مســتند
.رویکردهای نوظهوری که این قراردادها را به چالش کشیدند و راه انیمیشن را در بازنمائی مردم و مسائل و رخدادهای "واقعی" هموارتر کردند
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Sylvie Bringas- New Documentary Animation
Documentary Animation is a very rich subject, that hold very different views and studies have moved on considerably since 2005
which Gillian Lacy presented it in TIAF.
The last decade has seen a dynamic development of the practice of documentary animation into a diversity of forms, platforms
and modes. It has penetrated animation education, festival culture, broadcast programming, and the internet. Visual artists are
making use of the potential of interactivity and participatory processes to create experiences that have a strong documentary
value, despite eschewing the traditional reliance on indexicality – of photographic materials, and crucially, sound evidence.
In this workshop, we will discuss some of the conventions that have come to define documentary animation (for better or worse!),
and look at emergent practices that challenge these conventions, and expand the way animation can be used to represent ‘real’
people, issues and events.
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سیلوی برینگاز
 برینگاز طی دهههای. ابتدا در فرانسه و در زمینهی هنرهای تجســمی تحصیل نمود و سپس در انگلستان انیمیشن خواند. اســت1956 وی متولد
 و شورای فرهنگی انگستان4  فیلم,4  فیلمهای انیمشــین مســتقلی را کارگردانی و تولید کرد که بودجهشــان توسط شــبکهی، میالدی2000  و1990
 او اینک در حیطهی آموزش انیمیشن در رویال کالج هنر و نیز دانشگاه وستمینستر مشغول به کار است و به شکلی مبسوط درمورد.تامین میشد
.انیمیشن مستند و شاخههای وابسته سخنرانی و تدریس دارد

Sylvie Bringas
She is born in 1965. Educated as a visual artist in France, then studied animation in England. In 1990s and 2000s, she
developed, directed and produced independent animation films, funded by Channel 4, FILM 4, British Council and the Arts
Council of England. She is currently working in animation education at the Royal College of Art and the University of Westminster
in London, and lectures widely on documentary animation and related practices.

Animated Filmmakers Guild of Iran
the Animated Filmmakers Guild of Iran has formed in the purpose of promoting Iranian animation to its worthwhile position among other
important and up to date arts and media in Iran, and most important to do celebration and recognition of professional animation and all
the artists who work in this profession in various titles.
This association believes that animation is very important and decisive art/ media/industry of 21st century which despite all the attentions
received from governmental institutions, still is not in its proper position.
Aims to establishing and maintaining a proper base for its name and history as well as for economical expansion and become a significant
and influential institution in making of national discourse, Iranian animation needs a trustee institution to explain legal and economical and
social and cultural relationships. Therefore, this guild assumes that in addition to supporting the development of skilled and technical or
technological occupations, the development of variety of jobs should be put on the agenda which deals with research and development
or academic educations (in all theoretical and practical areas, production management, production economy and other related aspects).
This guild, registered in 2017 October, was formed in order to regulate the status of the industrial and commercial relations of Iranian
animation with various platforms and capacities, also to maintenance the interest of productive forces in labor/employer relations, especially in commercial and mass production such as TV. series, feature animations and animation ads on TV. and satellite channels and
new media such as social networks).
The association hopes that with the cooperation and active participation of the honorable members of the Iranian animation community, in
two next years, takes important steps to consolidate the financial and work situation of the members, which some of them are- the affairs
of members insurance, taxes, definition of standard contracts and the price tariffs, as well as definition of various animation-related jobs
with all specialties in pre-production, production and post-production.
The conference headings are: Review the activities of the association in its first year of establishment, the vision of the year ahead, and
the challenges of industrialization.
This meeting will be held in the presence of the board of directors of the association:
Amir Sahar Khiz: Chairman, Mo’een Samadi: Vice president, Alireza Golpaygani: Treasurer, Ali Nouri Oskou’ei: Secretary, Farrokh
Yekdane: Member of board of directors
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 و،“انجمن صنفی کارگری انیمیشــن تهران” با هدف ارتقا انیمیشــن ایرانی به جایگاه شایســتهاش در بین سایر هنرها و رســانههای مهم و بهروز در ایران
. تشکیل شده است،مهمتر از آن ارج نهادن و به رســیمت شــناختن حرفهی انیمیشــن و تمامی هنرمندانی که به عناوین مختلف به این حرفه مشــغول اند
 علیرغم تمام توجهاتی که از سوی نهادهای، صنعت بسیار مهم و تعیین کنندهی قرن بیســت و یکم- رســانه-این انجمن اعتقاد دارد که انیمیشــن یعنی هنر
 انیمیشن ایرانی برای اعتال و احراز پایگاهی درخور نام و قدمتش و نیز برای بسط اقتصادی. کماکان در جایگاه شایسته ی خود قرار ندارد،دولتی دریافت کرده
. نیازمند نهادی متولی برای تبیین روابط حقوقی واقتصادی واجتماعی و فرهنگی است،و تبدیل شــدن به نهادی قابل اعتنا و تاثیرگذار درتولید گفتمان ملی
 رشد و توسعه ی انواع مشاغلی را در دستور،این انجمن الزم میداند تا عالوه بر حمایت و توســعه ی مشــاغل مهارت محور و تکنیکی یا تکنولوژیک،از این رو
 اقتصاد تولید و سایر جنبه های،مدیریت تولید،کار خود قرار دهد که با تحقیق و توسعه یا آموزش و پژوهش آکادمیک (در همهی حیطههای نظری و عملی
.مرتبط) سروکار دارند
 قانون كار جمهوری اسالمی ایران و برای اجرای آییننامهی انجمنهای صنفی و كانونهای مربوط131  به استناد ماده،انجمن صنفی کارگری انیمیشن تهران
۹۶  در مهر ماه،و به منظور حفظ حقوق و منافع مشــروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی فعاالن انیمیشــن که محل فعالیت ایشان در استان تهران میباشد
.به ثبت رسیده است
 و نیز حفظ،این انجمن صنفی جهت ســامان بخشــیدن به وضعیت روابط کاری و اقتصادی و تولیدی انیمیشــن ایرانی با بســترها و ظرفیتهای گوناگون
 انیمیشن های بلند سینمایی و انیمیشن های،کارفرمایی به ویژه در تولیدات تجاری و انبوه (مجموعههای تلویزیونی/منافع نیروهای تولیدی در روابط کارگری
.تبلیغاتی موجود در شبکههای تلویزیونی وماهوارههای و رسانههای جدیدی چون شبکههای اجتماعی) تشکیل شده است
 در دوسال آینده قدمهای مهمی درجهت تثبیت اوضاع کاری,این انجمن امیدوار است تا با همکاری و فعالیت مستمر اعضای شریف جامعهی انیمیشن ایران
تعریف قراردادهای استاندارد و تعرفهی قیمت و همچنین تعریف، مالیات، امور مربوط به بیمهی اعضا:و مالی اعضا بردارد که برخی از مهمترین آنها عباتند از
. تولید و پساتولید یک اثر انیمیشن فعال اند،مشاغل مختلف مرتبط با تولید انیمیشن که با تخصصهای گوناگون در مراحل پیشتولید
. و چالشهای صنعتی شدن، چشمانداز فعالیتهای سال آتی، مرور فعالیتهای انجمن در اولین سال تاسیس:سرفصلهای نشست عبارت اند از
 علیرضا گلپایگانی،) معین صمدی (نایب رییــس،) امیر ســحرخیز (رییــس هیات مدیره:این نشســت با حضور هیات مدیره انجمن صنفی برگزار میشــود
.) فرخ یکدانه (عضو هیات مدیره،) علی نوری اسکویی (دبیر،)(خزانهدار
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نشست انجمن صنفی فیلمسازان انیمیشن

مایکل دودوک دو ودیت
شــنیدن تجربیات و پستی بلندیهای مســیر یک هنرمند انیماتور ،فرصتی نیست که همواره فراهم باشــد .مایکل دودوک دو ویت ،از آموختهها،
نکتهها و آنچه در روند ساخت فیلمهای کوتاهش به دست آورده میگوید و پنجرهای به دنیای درونی آثارش میگشاید.

Michael Dudok de Wit
Hearing experiences and ups and downs of an animator artist, is a rare chance. Dudok shares his learned lessons through
making his short films and opens a window to his works and their inner world.
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دودوک متولد ســال ۱۹۵۳؛ انیماتور ،کارگردان و تصویرســاز هلندی ساکن لندن است که در ژنو و دانشگاه ساری بریتانیا تحصیل کرده .او برای فیلم
«پدر و دختر» اســکار فیلم کوتاه سال ۲۰۰۰را از آن خود کرد و همچنین برای فیلم بلند انیمیشن «الکپشت قرمز» نامزد اسکار سال  ۲۰۱۶شده است.
دودوک جوایز متعدد دیگری از جشــنوارههای ســزار ،بفتا ،انسی ،اتاوا و  ...را هم در کارنامه دارد« .راهب و ماهی»« ،عطر چای» و «تام جاروکش»
از دیگر آثار کوتاه اوست.

Michael Dudok de Wit
Born in 1953, Dudok is a Dutch Animator, Director and Illustrator based on London who Studied in Geneva and Surrey University.
In 2000 his short film “Father and Daughter” won the Oscar, and his recent feature film “The Red Turtle” was nominee in 2016
for Oscar.
He won some prestigious awards like Cesar, BAFTA, Annecy, and Ottawa.
“The Monk and the Fish”, “The Aroma of the Tea”, “Tom Sweep” are among his other works.
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نقــد فیــلم کوتـــاه
 12تا  15اسفنــد
نقد فیلم

زمان

97/12/12
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ســـــالن کنفــرانـس 1

97/12/13
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97/12/15

فیـلم

کارگـردان

زمان

آقای بی تفاوت

آریاسب فیض

2:10

سیم ششم

بهرام عظیمی

13

آلفابت

کیانوش عابدی

6

شب ترسناک لومو

ساره شفیعی پور

10:42

Blank

امین حق شناس

14:15

گرگم و گله می برم؟

امیرهوشنگ معین

8

روباه

صادق جوادی

9:45

باواریا /شاینینگ

انوشیروان آریا

2

یال و کوپال

شیوا صادق اسدی

11:6

پسر دریا

عباس جاللی یکتا

10:21

خورده شده

محسن رضاپور

7:20

دقایق

ندا ولوی

1:58
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:آمیز فرم و رنگ در انیمیشن حاصل ذهنیت خالق هنرمندانی است که اغلب برای مخاطب عام سینمای انیمیشن گمنام اند
از فانتزی تا بیان اغراق
ِ
.هنرمندانی که آنها را طراحان کانسپت یا کانسپت آرتیست می نامیم
 تن30  طراحی فضا؛ و حاصل فعالیت-  طراحی کاراکتر-  توسعه بصری- طراحی سبک بصری: حوزه را پوشش میدهند4 آثار حاضر در این نمایشگاه
.از هنرمندان ایرانی حاضر در این عرصه اند
 حسین صافی- مهرداد شیخان:کیوریتور
:شرکت کنندگان
 امین- آریا صفارزادگان- شهرام شیرزادی- حسن نوزادیان- راشین خیریه- امیرهوشنگ معین- مهران ایرانلو- حمید شیخ- فراز شانیار-مهدی علی بیگی
 حسین- محمد خیراندیش- مهناز سلیمان زاده- آرتمیس حبیبی- حســین اجاقی-  علی دانش جعفری- حمید شــریعت- ســعید غنی زاده-فرامرزیان
 مرتضی- مهدی موحد- محسن ملکوتی- مهرداد ملک- محمود مختاری- علی کیانی- نوروز عباسی- هادی طبسی- حمید سهرابی- رجب غالم حسینی
 رضا عباسی- حسین صافی- مهدی شیری-نائیجی

Concept in Animation
From fantasy to exaggerated expression of form and color in animations- They are all outcomes of the creative minds of a group
of artists which may not so famous for usual audiences, named Concept Artists.
The works which are presented in this exhibition contains these fields: visual style design, visual development, character design
and concept design. They are outcome of 30 Iranian artists who are active in this area.
Curators: Mehrdad Shykhan, Husayn Safi
Participants: Mehdi Ali Beigi- Faraz Shanyar- Hamid Sheikh- Mehran Iranloo- AmirHoushang Mo'en - Rashin Kheyeieh- Hasan
Nozadian – Shahram Shirzadi – Ariya Saffar Zadegan- Amin Faramarzian- Sa’eed Ghani Zadeh- Hamid Shari’at- Ali DaneshHusayn Ojaghi- Artemis Habibi – Mahnaz Solayman Zadeh- Mohammad Kheyrandish- Husayn Rajab Gholam Husayni – Hamid
Sohrabi- Hadi Tabasi- Noruz Abbasi- Ali Kiani- Mahmood Mokhtari- Mehrdad Malek- Mohsen Malakouti- Mehdi Movahed- Morteza
Na’eeji- Mehdi Shiri- Husayn Safi- Reza Abbasi

رویازی :پیچینگ انیمیشن ایران
نشســت های تخصصــی
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اولین دوره ی رویداد رویازی (پیچینگ انیمیشــن ایران) با همت ستاد فناور یهای نرم و هویتساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز
تلویزیون و انیمیشــن حوزه هنری ،با هدف شفافسازی اقتصاد انیمیشن ،کمک به تولید و تأمین محتوای داخلی ،شتابدهی به شرکتهای خالق،
شبکهســازی متخصصان و مربیان و بازارسنجی محصوالت ,به صورت همزمان با دوساالنه ی بینالمللی پویانمایی ایران در اسفندماه  ۱۳۹۷در تهران
برگزا ر می شود.
پیچینگ همان جلســه ی پیچ یا ارائه ی ایده اســت .پیچینگ انیمیشن ،شیوهای دقیق برای ارائه ی طرح یک محصول انیمیشنی است که بهصورت
شــفاهی و گاهی تصویری ،به امید جذب هزینه ی تولید و عرضه انجام میشــود .پیچ ،میتواند در مراحل مختلف تولید از قبیل نگارش سیناپس،
طراحی کاراکتر ،استوری ریل و  ...برای جذب سرمایه صورت گیرد.
ارائهدهندگان در جلســه ی ارائه ی ایده ،بســتهای تولیدی فراهم میکنند که شامل اطالعات پایه مانند خالصه ی طرح و بودجه پیشنهادی تولید هم
میشود ،و سپس آن را در اختیار سرمایهگذاران بالقوه قرار میدهند.
پیچینگ رویازی امکانی اســت برای تولیدکنندگان خالق انیمیشن که همواره با ایدههایشــان زندگی میکنند و برای ساخت رؤیاهایشان به دنبال
سرمایهگذار اند .از طرفی فرصتی است برای سرمایهگذاران و سفارشدهندگان که در محیطی حرفهای و شفاف ،ایدههای خوب و ایدهپردازان خالق
را شناسایی کنند؛ جایی که پیوند ایده و سرمایه میتواند شکل بگیرد و تولید رؤیاها کلید بخورد.
ً
نهایتا پس از پایان این مرحله در  25و
در روند فرایند اجرای رویازی در تیرماه  ،1397ثبتنام از تولیدکنندگان متقاضی حضور در رویازی آغاز شــد.
 26دیماه  1397کارگاههای آموزشی رویازی در حوزه ی هنری انقالب اسالمی با حضور تمامی ثبتنام کنندگان در رویازی برگزار گردید .این کارگاهها
با حضور اســتادان معتبر داخلی و خارجی و با هدف معرفی پیچینگ و اهمیت و جایگاه آن در توســعه و بهبود اقتصاد هنر  -صنعت انیمیشــن در
ایران و عرصه ی بینالملل برگزار شد.
پس از تکمیل نهایی اطالعات درخواســتی از تولیدکنندگان شــرکتکننده در وبســایت رویازی ،طر حها و ایدههای دریافت شده با حضور استادان
دوره ی منتورشیپ پیچینگ رویازی ازنظر کمی بررسی و طر حهای برگزیده برای شرکت در دوره ی منتورشیپ پیچینگ رویازی اعالم شدند.
دوره ی منتورشیپ پیچینگ رویداد ،طی دو هفته در مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری و با حضور آقایان جمالی و مهراد بهعنوان استادان این
دوره برگزار و بهتمامی شرکتکنندگان نحوه ی صحیح و استاندارد ارائه ی پیچ و آمادهسازی پرونده ی هر اثر آموزش داده شد.
در روز پنجشــنبه دوم اسفند مرحله ی پیش پیچینگ رویازی با حضور اســتادان دوره و مهمانانی از صنفهای مختلف مؤثر بر محصوالت انیمیشن
ً
نهایتا طر حهای منتخب
مانند نوشــتافزار ،اسباببازی ،ناشران برخط و صندوقهای مالی در مجتمع شکوفایی شرکتهای دانشبنیان برگزار شد و
برای شرکت در روز موعود رویداد انتخاب شدند.
الزم به ذکر اســت در روز ســوم بهمنماه نیز اولین همایش روابط عمومیهای دســتگاههای دولتی نیمهدولتی و خصوصی در حوزه تولید پویانمایی
بــا هدف معرفی رویداد رویازی به ســفارش دهنگان و ســرمایهگذاران و خریداران بالقوه در فرهنگســتان هنر و با حضــور مدیران روابط عمومی
مجموعههای مختلف برگزار شد.
امید اســت این رویداد که در تاریخ  14اســفند برگزار میشــود ،بتواند قدمی هرچند کوچک در راستای ایجاد شبکهای شفاف ،پویا و اثربخش میان
تولیدکنندگان و خریداران ،سرمایهگذاران و سفارشدهندگان این هنر ـ صنعت بردارد.
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The first course of Iranian animation pitching is held by the Soft Technology Development Council (Vice-Presidency for Science and
Technology) and Hoze Honari (RPCTA), with aim of clarifying the animation economy, subscription of internal content, accelerating
the creative companies, networking of the professionals and teachers and market evaluation of products, together with the 11th
round of Tehran International Animation Festival in March of 2019, Tehran.
Pitching is presentation of the ideas. Animation pitching, is the exact gait of presenting the plot of an animated product in verbal
or graphic form, in seeking of the production and supplying expenses. Pitch can be complied at different stages of production,
such as writing the synapses, character designing, story reel etc.
Presenters in the pitching meetings, provide a production package which contains the basic information like plot and production
proposed budget for the potential investors.
Pitching is a possibility for the creative animation producers whom live with their ideas and are in search of capital to make their
dreams come true. Besides, it’s an opportunity for investors and customers to acquaint proper ideas and creative artists in a
professional and transparent environment. It is where the capital and ideas could join and making of dreams happen.
In process of pitching in summer of 2018, registration of applicant producers began. Ultimately after this stage in winter of 2019,
the educational workshops of pitching were held in Hoze Honari, with the participation of all the applicants. This workshops were
held with presence of national and international valid teachers in mission of pitching introduction, importance and its place in
developments and welfare of Iranian and international animation art-industry economics.
After final completion of applicants-producers’ briefs at the pitching website, the received plots and ideas were reviewed statically
by pitching mentorship teachers, then the selected plots were stated to attend at the mentorship pitching course.
The mentorship pitching course event was held in TV and animation center of Hoze Honari in two weeks, with the presence of
Mr. Jamali and Mr. Mehredad as the teachers of this course. The right idioms of pitching and presenting was trained to all the
participants.
On Thursday Feb 21st the pre-pitching stage was executed at Innovation and Prosperity Fund by the appearance of the course’s
teachers and guests from various guilds effective on animation products such as stationaries, toys, publishers and the hedge
funders. At the end if this stage, the selected ideas were elected for presentation on the day of event.
Also in Jan 22nd 2019, the first conference of governmental and semi-governmental and private limited companies’ public relation
(in field of animation production) was held with purpose of introducing the pitching event to the customers, investors and potential
buyers at the Iranian Academy of Art Center, with attendance of managers of public relation in different organizations.
We hope this event that is held on March 4th, could take a step, however small, along establishing a transparent, active and
officiant network between the producers, buyers, investors and customers of the art-industry of animation.
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جنگل سیاه و مخوف 176 -

دختر شرور 158 -

پروازتا بینهایت 229 -

جیکجیک 156 -

در آغوش 169 -

پریچینا :داستان عشق 142 -

جینگلیکس 162 -

دربارهی خواسته یا نیاز 250 -

پریوش 102 -
پژواک زمان 30 -
پسر دریا 57 -
پسرماهی 197 -
پشمینه 250 -
پلکان 103 -
پهلوانان ( :)4خنزیر 64 -
پیام 260 -
پیپاس و داگالس :شاهدخت و اژدها 164 -
پیپاس و داگالس :هیوال 164 -
پیچکها 210 -
پیچیدهشده 252 -
پیداکردن یک سیا رهی خوب سخت نیست 254 -
پیرامون 141 -
تامی و اژدها کوچولو ( :)3استن کلهشق 166 -
تجربهی مالیخولیا 232 -
ترامپ گاز میگیرد :تنهایی حلش میکنم 155 -
ترموستات214 - 6
تقاطعها 258 -

داستان ما 140 -

چرا گاهی «در لحظه بودن» را حس نمیکنیم؟ 233 -

در میان سایهها 121 -

چرا موز غرولند میکند؟ 237 -

در یک چشم به هم زدن 192 -

چراغ گنبد 89 -

درخت 213 -

چراغی بیافروز 89 -

درمان با شوک 184 -

چرخهی عشق 255 -
چشم در برابر چشم 250 -
چشمان سرخ 58 -
چشمانداز خالی 32 -
چطور احساساتتان را پردازش کنید 231 -
چطور از«مطلوب همگان» بودن دست بکشیم؟ 232 -
چطور می توانی یک شیر را بترسانی؟ 242 -
چفت و بست 211 -
چند تا بغل؟ 246 -
چه زخمهاست نهان 255 -
چیچکا 255 -
حبسی 33 -
حرف خصوصی 227 -
حلقهی گمشده 33 -
خاطرهی نمناک 34 -

دریاچه 170 -
دستهای سوسیسی 129 -
دقایق 36 -
دنیا مال آخرین پرنده است 212 -
دو قطار شهری 156 -
دوام بیاور 129 -
دوئل 241 -
دیدی و بودی (یه تقلب کوچولو) 52 -
دیزنگرو 226 -
راجع به من 235 -
راهپیمایی در منظومهی شمسی 171 -
راهز نهای کوچک 135 -
رز زرد 227 -
رقص طناب 259 -
رنگی خاص 74 -
رنگینکمان 221 -

تماس 147 -

خانوادهی وبستر :بابای قهرمان 186 -

تماشاچی 30 -

خرطوم دراز 186 -

تماشاچی 31 -

خط پایان 34 -

تماشاگران 260 -

خط حیات 248 -

روندینو 242 -

تنبل 185 -

خط عمر 242 -

ریحون 75 -

تنظیم هیجان 31 -

خطرات زیاد فکرکردن و کم فکرکردن 233 -

تهران 58 -
تهران 254 -
توپهای بزرگ 169 -
توکیمارو 246 -

خندهی بچهها 65 -

روباه 36 -
روز از نو 37 -
روزهای گربهای 123 -

ریختزایی مداوم 248 -
ریموند یا فرار عمودی 144 -

خنزر پنزرهای لعنتی 148 -

زرافه 178 -

خواسته 255 -

زنجیرهی غذایی 198 -

خوراک مختصر 175 -

زندگی مدرن 152 -

زندهباد تفنگداران! 157 -

شیان 217 -

کافیه 223 -

زینگ 252 -

شیر 180 -

کال 132 -

زینو ،زندگی نو 65 -

صبحانت 77 -

کاالی ایرانی 78 -

ژوئن 200 -

صخرهها 249 -

کالی ماتا 132 -

ساباکو 183 -

صدای قلب 38 -

کرگدن چهلتیکه 182 -

سارا 75 -

صفر 221 -

کشوری که میتوانیم بابتش احساس غرور کنیم 231 -

سانینس 76 -

صفر درجه 256 -

کالغپر 256 -

سایهای که نور شد 221 -

طاووس 183 -

کالف 104 -

سر شب 133 -

طر حوارهی وابستگی عاطفی شما چیست؟ 233 -

کلوچه 243 -

س ّر عروج 91 -

طالی آبی 204 -

کلیپی براساس آهنگ  Happyاثر مارک لوترمَ ن 223 -

عشق ،ترس است 246 -

کمدی هملت 236 -

علفهای هرز 157 -

کنار خود 192 -

غوطهور شدن در شگفتی 127 -

کوارتت شیپورها 185 -

غول 152 -

کودک 195 -

غولشیر 245 -

کوکو 226 -

غیبت ادی تیبل 145 -

کولهپشتی 105 -

فاجعه 124 -

کیست مرا یاری دهد؟ 93 -

فاقد 217 -

کیف کفشدوزک 78 -

سربهسر 210 -
سفر 215 -
سفید ،بی سفید 260 -
سگ پاکوتاه 176 -
سگ چهلتیکه 181 -
سگی که مرض داشت 37 -
سمفونی شمول 242 -
سنجاب 206 -
سمفونی شمارهی 243 - 42
سنگهای سپید 91 -
سه زن روی نیمکت 214 -
سواری 144 -
سوپرماریو 76 -
سوختن 194 -
سوراخشده 205 -
سیب سرخ 255 -
سیتیپاتی 250 -
سیزیف 243 -
سیکولپس 142 -
سیم ششم 145 -
سینک 59 -
شادمانه (باران) 66 -
شاهنامه قسمت 53 - 22
شب ترسناک لومو 66 -

فام فانی 256 -
فرافکنی اثیری 59 -
فرق من با بچه قورباغه چیه؟ 39 -
فرهنگ پاپ :کی و چرا موقع تماشای فیلمی گریه
میکنیم؟ 232 -
فرودگاه 118 -
فصل انگورها 39 -
فلفل قرمز 122 -
فیل 177 -

کیک عروسی 251 -
گاوبازی با اسبان 60 -
گداختن 198 -
گذرگاه 259 -
گرافیک شبکه پویا 256 -
گربه 249 -
گرسنگی 105 -
گرگم و گله میبرم؟ 119 -
گل پیدا شد! 197 -

فیلم پشت صحنهی انیمیشن فیلشاه 229 -

گلها میپژمرند 172 -

قالی 221 -

گلولهی انفجاری 236 -

قدردانی به خاطر چیزهای کوچک 231 -

گوسفند 184 -

قرار 92 -

گیاهان 141 -

قصر دلافروز 60 -

لباس مناسب 209 -

قصههای ریرا ( :)2سیرکی در خانه 67 -
قصهی مردی که لب نداشت 40 -
قطرات 226 -

لبریز 227 -
لحظه 246 -
لحظهی ناامیدی 194 -

شب یلدا 77 -

قالبماهی کوچولو 174 -

لوگوموشن دانشگاه صدا و سیما و جشنوارهی
پویانمایی 256 -

شکار 151 -

قلمروی شمالشرقی 212 -

لومان133 - 1955 ،

قهرمان 40 -

لی ،له 134 -

شمارهی 66خیابان گرینتری 241 -

قهرمانان 227 -

لئو کوچولو 134 -

شنا 249 -

قهوه 258 -

مابین امواج 41 -

شنل قرمزی 245 -

قورباغهی رقصان 226 -

مادر 42 -

شنوندهی خوب بودن 231 -

کابوی سحرخیز 136 -

شهر هزار کبوتر 92 -

کاستیا 236 -

شکاف 150 -

ماری و هفت کوتوله 136 -

ماست میماس 79 -

ناخدا مورتن و عنکبوت ملکه 190 -

ماهی بانمک 127 -

ناخدا و دزد دریایی :جزیرهی عجایب 165 -

ماهی قرمز 42 -

نبرد سنرومانو 146 -

ماهیگیر و بهار 43 -
مائسترو 242 -
متفکر 106 -
مجنون عشق 250 -
محراب آرامش 67 -
محوطهی سگگردانی 235 -
مختصر و مفید 249 -
مختصر و مفید 130 -
مداد بنفش 222 -
مدار 125 -

نسیم بروکلین 122 -
نصف ،نصف 199 -
نظریهی غروب 154 -
نفت و خون 256 -
نگارخانهی تهران 80 -
نوروز 80 -
نوروز 44 -
نیمهی پنهان 106 -
هاالباما (تبر جادویی) 68 -
هدیه 251 -

مدرسهی زندگی چیست؟ 233 -

هرچه پایینتر 168 -

ً
واقعا هستم دوست بدار 232 -
مرا به خاطر آنچه

هزار افسان (افسانهی زال و سیمرغ) 163

مرد جیبی 153 -

هزار و یک داستان
(ماه گفت :قلپ ،قلپ ،کمک!) 68 -

مرد دودکشی 43 -
مردی که خودش را کشت 229 -
مرگ اتفاقی و مبارک 146 -
مرگ مرغ سیاه 245 -
مرگ ،پدر و پسر 148 -

هزار و یک داستان (نمکی) 69 -
هشدار ساحل 235 -
هواپیما داره میاد 199 -
هویت 130 -

مسابقهی پرالتهاب 249 -

هیلتون /جردن 258 -

مستقیم 53 -

هیلتون /دراگون 258 -

مشکل خجالتی بودن 233 -
مشکل غذا خوردن انفرادی در حضور جمع 233 -

هیلتون /هموک 258 -
والیبال 45 -

معدنکاوی فرهنگی 231 -

وینگ 45 -

مقواییها 165 -

یال و کوپال 46 -

مگس 177 -
مگس 241 -
من هم خواهم مرد 232 -
منو ببین 44 -
مواجهه 126 -
موجهای آسمانی 187 -
مورچه 174 -
مؤسسهی کتابخانه و موزهی ملی ملک 79 -
موسیقی جاز 250 -
موش کور چهلتیکه 182 -
موش کوری در دریا 236 -
میان مد و ماسه 193 -

یک اشتباه دیجیتالی 47 -
یک جزیره 120 -
یک چهره 258 -
یک قوطی فلزی 235 -
یک الکپشت 236 -
یک متر در ساعت 116 -
یک موجود خوشژست 248 -
یک نفر 107 -
یک نفس عمیق 107 -
یکدیگر 47 -
یکی از ما 61 -

میخواهم در باغ وحش زندگی کنم 178 -

یکی بود ،یکی نبود 69 -

میدان 237 -

یکی پس از دیگری 139 -

میراث 246 -
میلهها 241 -

Tete a Tete - 210

The Pocket Man - 153

Waves from the Sky - 187

That’s Better (The Sea Voyage) - 50

The present - 251

Wedding Cake - 251

The Absence of Eddy Table - 145

The Problem of Shame - 233

Weeds - 157

The Appointment - 92

The Purple Pencil - 222

Weekends - 158

The Battle of San Romano - 146

The Rainbow - 221

Welcome - 216

The Blissful Accidental Death - 146

The Season of Grapes - 39

What a Hidden Wounds - 255

The Bolt Connection - 211

The Second Coming - 153

What is School of Life? - 233

The Box - 211

The Secret of Ascension - 91

What Is Your Attachment Style? - 233

The Call - 147

The Shadow Which Shifted to Light - 221

The Carpet - 221

The Shrapnel - 236

What’s the Difference Between Me and
a Froglet? - 39

The Cat’s Regret - 147

The Square - 237

The Challenge of Eating Alone in Public - 233

The Stained Club - 213

The Damn Junks - 148

The Steinway - 227

The Dangers of Thinking too Much and
Thinking too Little - 233

The Tale of a Snowman - 255

The Death, Dad and Son - 148
The Dog who was sick - 37

The Theory of Sunset - 154
The Tree - 213

White Graves - 91
White, No White - 260
Who’s Afraid of Big Bad Wolf? Iranian
Childish Folklore Games -(Gorgam o
Gale Mibaram) - 64
Who is Helper Me? - 93
Why Banana Snarls - 237

The Websters- Hero Daddy - 186

Why We Sometimes Don’t Feel ‘In the
Moment - 233

Thermostat 6 - 214

Wicked Girl - 158

Thinker - 106

Wind - 243

This Magnificent Cake - 154

Wing - 45

This Side, the Other Side - 25

Wizards - 243

Thousand-Doves City - 92

Wrapped - 252

Three Women on a Bench - 214

Xian - 217

Tokei Maru - 246

Sonder - 217

Tomcat - 249

Yalda Night - 77

The Incomplete - 24

Tommy the Little Dragon –Stubborn
Stan - 166

Mary and 7 Dwarfs - 136

The Last Fiction - 82

Trip - 215

The Last Fish - 25

Trump Bites - I Alone Can Fix It - 155

The Late Bird Gets the World - 212

Trunky - 186

The Man Who Came to Suicide - 229

Tweet, Tweet - 156

The Message - 260

Twin Islands - 215

The Modern Lives - 152

Two Trams - 156

The Mole at the Sea - 236

Umba- Umba - 237

The Moment - 246

Unity - 221

One Thousand Tales (The Myth Of Zaal
And Simorgh) - 163

Vacuum Cleaner - 254

The Echo of Time - 30
The Elephant King’s Backstage - 229
The Emotion Regulation - 31
The fisherman and Spring - 43
The Fox - 36
The Gap - 150
The Hero - 40
The Horn Quartet - 185
The Hunt - 151

The Need - 255
The Northeast Kingdom - 212
The Ogre - 152
The Papernauts - 165

Vermin - 216
Vivat Musketeers! - 157
Wally Ball - 45
Watch Me! - 44

Yellow Rose - 227
Zero - 221
Zero Degree - 256
Zing - 252
Zino, the New Life - 65

Love is Fear - 246

Our Story - 140

Rope Dance - 259

Love Me for Who I Really Am - 232

Out Doors - 204

Routinize - 100

Maestro - 242

Overrun - 227

Sabaku - 183

Malek National Library and Museum
Institution - 79

Papital - 102

Sarah - 75

Parivash - 102

Schmoll Symphony - 242

Passage - 259

Scones - 243

Patchwork Dog - 181

Shahnameh (22) - 53

Patchwork Mole - 182

Sheep - 184

Patchwork Rhino - 182

Shine - 207

Peace Carpet - 67

Shock Therapy - 184

Peacock - 183

Sink - 59

Per Tutta la Vita - 140

Sisyphus - 243

Perforato - 205

Sixth String - 145

Peripheria - 141

Sloth - 185

Pipas & Douglas- Le Monstre - 164

Smolik - 259

Mr. Indifferent - 72

Pipas & Douglas -The Princess and the
Dragon - 164

Sobhanet - 77

Mum’s the Word - 227

Pirata & Capitano - Mystery Island

My Grandpa is Hiding - 138

Plantae - 165

My Little Goat - 202

Pooya TV Chanel- Graphic - 256

Namaki - 69

Pop Culture- When and Why We Cry in
Films - 232

Maned & Macho - 46
Mark Lotterman-Happy - 223
MIMAS - 79
Minutes - 36
Mobile - 251
Moon said: Blop Blop Help! - 68
More - 101
Morning Cowboy - 136
Mostaghim - 53
Mother - 42
Mr. Deer - 26

No Gravity - 202
No Limits - 248
Not Today - 203
Nowruz - 80
Nowruz - 44
Nuts and Bolts - 249
OBC num6 - 50
Obon - 139
Oh Mother! - 203
Oil and Blood - 256
On Feeling Melancholy - 232
On the Cover - 103
Once Upon a Time - 69
One After the Other - 139
One of Us - 61
One Person - 107
One Turtle - 236
Ooffee - 246
Or Bleu - 204

Sog - 207
Solar Walk - 171
Some Thing - 251
Son of the Sea - 57
Song of a Toad - 251

Porter - 100

Special Colored - 74

Primeval Father - 236

Spectators - 260

Prychynna: The Story of Love - 142

Stair - 103

Psicolapse - 142

Starvation - 105

Quiz Cup - 72

Story of a Man Without Lips - 40

Racing Beats - 249

Stuart - 260

Rain - 143

Study with Us - 232

Rainy Recollection - 34

Sunny Ness - 76

Ratatoskr - 206

Super Mario - 76

Raymonde or the Vertical Escape - 144

Swim - 249

Red Apple - 255

Symphony No. 42 - 243

Red Eyes - 58

Tailored - 209

Red Fish - 42

Take a Deep Breath! - 107

Reverie - 206

Tale about the Cat and the Moon - 68

Reyhoon - 75

Tangle - 209

Ride - 144

Tehran - 58

Rira’s Tale (2)- A Circus at Home - 67

Tehran - 254

Rocks - 249

Tehran Art Gallery - 80

Rondino - 242

Tendrils - 210

Connect - 196

Forest Red - 245

Iranian products - 78

Creature Pinup -248

Frequency Morphogenesis - 248

Istok- 179

Crossroads - 258

From Tehran to Tehran - 221

It Is Necessary That I Grow Smaller - 259

Cuckoo - 226

From the Same Thread - 245

It Was Not My Dream - 24

Cultural Mining - 231

Funny Fish - 127

It’s not Hard to Find a Proper Planet - 254

Dachshund - 176

Fuse - 198

ITFS- Trailer Zoopraziscope - 259

Dancing Frog - 226

Ghasr_e_Del_Afrouz - 60

Jazz Orgie - 250

Dark, Dark Woods - 176

Giraffe - 178

Jebeer - 32

Day Out Again - 37

Grandpa Walrus - 223

Jiffy Lube Arm Station - 259

Death of the Black Bird - 245

Grands Canons - 169

Jingliks - 162

Deyzangeroo - 226

Greentree Street 66 - 241

June - 200

Didi and Boodi – A little Cheat - 52

Hala Ba Ma (Magic Ax) - 68

Kaal - 132

Dies Irae - 196

Half and Half - 199

Kafshdoozak’s Purse - 78

Dog-Walking Ground - 235

Hamlet Comedy - 236

Kalagh Par, the Game - 256

Dome Lights - 89

Heart Sound - 38

Kali Mata - 132

Down Escalation - 168

Here Comes the Plane - 199

Kids’ Laugh - 65

Drops - 226

Heros - 277

Knight Games - 248

Duel - 241

Heros (4) - Khenzir - 64

Kochkunst - 201

Each Other - 47

Hey, You! - 242

Kormos Tales- The Shivering Fox Cubs - 179

Eaten - 35

Hidden Half - 106

Kostya - 236

Elephant - 177

High Wool - 250

L’Aria Del Moscerino - 201

Embraced - 169

Hilton/ Dragon - 258

Lagune - 170

Empty View - 32

Hilton/ Hammok - 258

Late Afternoon - 133

Enough - 223

Hilton/ Jordan - 258

Late Season - 170

Enteracte - 72

Hold the Line - 129

Lavishment - 88

Eye for an Eye - 250

Hot Dog Hands - 129

Laylat- Al- Farash - 90

Faam Faani - 256

How Are You Today? - 245

Le Mans 1955 - 133

Facing It - 126

How Can You Scare a Lion? - 242

Lebensader - 248

Farewell, Little Island! - 241

How many Hugs - 246

Leo Minor - 134

Feeling Grateful for Small Things - 231

How to Process Your Emotions - 231

LI. LE - 134

Finding Rain - 66

How to Stop Being a People Pleaser - 232

Life Line - 242

Finish line - 34

I Am Going to Die - 232

Lighten a Light - 89

Fishboy - 197

I Am Happy - 74

Lion - 180

Flower Found - 197

I Want to live in the Zoo - 178

Little Bandits - 135

Flowers will Rot - 172

Identity - 130

Locked - 33

Flowing through Wonder - 127

In a Nutshell - 130

Fly - 177

In the Name of God - 248

Logo-Motion for IRIB University and
TIAF - 256

Fly - 241

Inanimate - 223

Fly to Eternity - 229

Inheritance - 246

Food Chain - 198

IQ 170 - 229

Lomo’s Scary Night - 66
lost Circle - 33
Love Circle - 255

Index
As Much As You Want - 29

Brooklyn Breeze - 122

(OO) - 116

Asral Projection - 59

Be Sure (2) - 51

1 Metre/Heure - 116

Attraction - 235

Be Sure (3) - 52

458nm - 247

Backpack - 105

Bull Fighting with The Horses - 60

5 min. with Alain de Bottone - 231

Balance - 88

Burn Out - 194

6:01 - 117

Balcony - 241

Burning of Sun’s Tent - 90

9 Ways to Draw a Person - 168

Ballsy - 101

Bus Stop - 226

A Blink of an Eye - 192

Bars - 241

Bvizz - 29

A Bus - 117

Bavaria (Qeshm) - 73

Bystander - 30

A Country We Could Feel Proud of - 231

Bavaria (Shining) - 73

Bystander - 30

A Digital Mistake - 47

Being a Good Listener - 231

Captain Morten and Spider Queen - 190

A Portrait - 258

Bernard - 120

Casse-Croûte - 175

A Tin Can - 235

Beside Oneself - 192

Cat Days - 123

About Me - 235

Best Friend - 193

Catastrophe - 124

About Want and Need - 250

Between Sand and Tides - 193

Caution! The Doors Are Opening! - 235

Agouro - 118

Between the Shadows - 121

Chi Cheka - 255

Airport - 118

Between the Waves - 41

Child - 195

Akvan the Demon - 254

Beyond The Black - 27

Child Foundation (2) - 28

Alphabet - 119

Bina and Dina (Serial Teaser) - 229

Child Foundation (6) - 28

Am I a Wolf? - 119

Blank - 56

Chimera - 245

Amour Fou - 250

Blanket Tale - 175

Chimney Man - 43

An Iron Man - 254

Blau - 226

Circles Circle - 56

An Island - 120

Bluelooa (Influencer) - 51

Circuit - 125

Anglerfisch - 174

Bob - 247

Citipati - 250

Animation, experiment - 57

Bob -254

Cleaning in Progress - 195

Ant - 174

Boléro Paprika - 122

Coast Warning - 235

Arachne - 245

Breaking Point - 194

Coffee - 258

