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پویانمایـییـکهنـرصنعـتنـابوبینهایـتاسـت.هنریکـهبادرهـمآمیختـنواقعیتوتخیـلتالشمیکنـدزندگیراچشـمنوازوجـذابکند.
کانـونپـرورشفکـریکـودکانونوجوانـانبرگـزارکننـدهییکـیازمعتبرتریـنرویدادهایحـوزهیپویانمایـیدرجهاناسـت.ازاینرهگـذرپویانمایی
طیسـالهایگذشـتهپیشـرفتوگسـترشخودراآغازکردهودسـتاندرکاراناینحوزهبهدسـتاوردهایمثبتینائلشـدهاند.جشـنوارهیبینالمللی
پویانمایـیتهـرانازمنظـراسـتانداردهایجهانی،نهتنهادرایران،بلکهدرجهانازجایگاهشایسـتهایبرخورداراسـت.دوازدهمینجشـنوارهیپویانمایی
تهـرانبـاهدففراهمسـازیبسـتریمناسـببرایتبادلاندیشـههاوعرضهیآثارشـاخصایـرانوجهان،ازیکویژگـیممتازدیگریبرخورداراسـت؛
چـراکـهدرپاندمـیکرونـا،هنـروهنرمنـدانانیمیشـنایرانوجهـانباگـذرازتنگناهایگوناگون،محدودیتهایشـرایطموجودوپشـتسرگذاشـتن
شـرایطناگـواربیمـاری،بـهشـاخصهایجدیـدیدسـتیافتهانـد.ایـنمهمنشـانازظرفیتهـاینهفتـهیاینهنـرصنعـتدارد.امیـدآنداریمدر
چشـماندازیسـیالتر،ودرسـایهیجشـنوارهیدوازدهم،بابهرهگیریازتجربیاتهنرمنداناینمرزوبوموهنرمندانسـایرکشـورها،درزمینهیتولید
وعرضـهیآثـارپویانمایـیدربسـترفضـایدیجیتالـی،بهسـمتبـازاریمتنوع،بـهروزومدرنحرکـتکنیموفعاالنصاحبسـبکاینرشـتهیخالق

هنری،بااندیشـهیجهانیسـازیپویانماییایرانیاسـالمی،روزافزونبههویتوشناسـنامهایمسـتقلودرخشـاندسـتیابند.

مهدی علی اکبرزاده
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و رئیس جشنواره بین المللی پویانمایی تهران

Animation is a pure, infinite art/industry that strives to make life spectacular and fascinating by merging reality and 
imagination. The Center for the Intellectual Development of Child and Adolescent is host to one of world’s most prestigious 
animation events. As a result, animation has begun to grow and progress over the past years and stakeholders of the field 
have achieved positive results. Tehran International Animation Festival has a prestigious place not only in Iran but also 
in terms of international standards. Aimed to provide a suitable platform for the exchange of ideas and presentation of 
outstanding works from Iran and the world, the 12th edition of Tehran Animation Festival has another special feature as 
during the Coronavirus pandemic, the animation art and animation artists in Iran and the world have achieved new criteria 
having gone through various impasses, limitations of the status quo and recovery from the disease. This indicates the latent 
potentials of this art/industry. We hope to move, that in a more fluid horizon, and under the 12th edition of the Festival, 
toward a more diverse, state-of-the-art, and modern market by taking advantage of the experiences of artists from Iran and 
other countries. We also hope that recognized practitioners of this creative art find an independent, successful identity by   
globalizing the Iranian-Islamic animation.

Mahdi AliAkbarzadeh
Managing Director of the Center for the Intellectual Development of Child and Adolescent

and President of Tehran International Animation Festival



جشـنوارهبینالمللـیپویانمایـیتهـرانبیتردیـد،بهاردوسـتدارانهنرصنعتپویانماییاسـت.خوشـحالیم،کهپسازگذشـت۲۵سـالازعمرجشـنواره
اعـالمکنیـم،دردوازدهمیـندورهبـاتمـامدشـواریهایپاندمـیکرونادرجهان،توانسـتیمآثـارفاخرپویانمایـیراجذبکنیمونظارگرآنهاباشـیم.

جشـنوارهبینالمللـیپویانمایـیتهـرانبـاهدفکمـکبهاعتالیهنرصنعـتپویانماییدرحوزهیتکنیک،اندیشـه،محتـوا،تولیدواقتصـادوبارویکردی
علمـیبـهجهـانفراگیـرپویانمایـیمبتنـیبـرابتـکارونوآوریهـایهنرمنـدانوحرکتآفرینـانایـنهنر،آنسـویمرزهایکشـورنیـزازاعتبـارواعتماد

جامعـهیجهانـیپویانماییبهرهمنداسـت.
جشـنوارهبینالمللـیپویانمایـیتهـرانبـاحضـور۸۵کشـورجهـاندرحالیبرگزارمیشـودکهجهـاندرگیرپاندمـیکرونااسـت.هنرمندان،پژوهشـگرانو
فعـاالنالیـقوشایسـتهیعرصـهیپویانمایـیبـاوجودمحدودیتهایشـرایطموجـود،جهانخیالـیوفانتـزیپویانماییرارقـمزدندوباعثبازسـازی

وتعمیقهویتپویانماییوتقویتعلمیاینرسانهشدند.
چشـماندازپیـشروچگونگـیورودبـهبـازارجهانـیوشـناختبازارهـایجدیـدبـرایعرضهیایـنهنرصنعتنجیبوارزشـمنداسـتتاهمچـونرویایی
فراگیـر،بیـشازپیـشمحـلبـروزوظهـورآثارهنرمندانپویانماییایرانباشـدواینهنرصنعترابههویتمسـتقلوجایگاهشایسـتهیخودرهنمونکند.
درپایـانازنـگاهعلمـی،حمایـتواعتمـادمدیرعامـلمحترمکانونپـرورشفکریکـودکانونوجواناندکترمهدیعلیاکبرزادهسپاسـگزارموسـالمیویژه

نثـارهـرآنکسکهروشـنگرچـراغجشـنوارهیدوازدهمبـودمینمایم.
       
    محمدرضا  کریمی صارمی        
دبیر جشنواره بین المللی پویانمایی تهران

Tehran International Animation Festival is undoubtedly full of promise for the lovers of the animation art/industry. We are pleased 
to announce that after 25 years of the festival’s life, in the 12th edition, with all the difficulties of the Coronavirus pandemic, we 
managed to welcome and watch the distinguished works.
Aimed to help promote the animation art/industry in the areas of technique, thought, content, production and economy through 
a scientific approach to the all-inclusive world of animation based on initiative and innovations of artists and forerunners of the 
art, Tehran International Animation Festival now enjoys prestige and trust in the world animation community beyond borders.
Tehran International Animation Festival is being held with the participation of 85 countries while the world is struggling with the 
Coronavirus pandemic. Despite the limitations of the status quo, competent artists, researchers, and practitioners of the field 
shaped the imaginary, fantasy world of animation and rebuilt and deepened the identity of animation and strengthened the 
media academically.
The horizon ahead is how to enter global markets and identify new markets to offer this noble, valuable art/industry so that, like a 
universal dream, it will be the place for emergence of Iranian animation artists and guide this art/industry toward an independent 
identity and a befitting status.
In the end, I would like to thank Dr. Mehdi Ali Akbarzadeh, the esteemed managing director of the Center for the Intellectual 
Development of Child and Adolescent, for his academic approach, support, and trust and bow in homage to anyone who 
contributed to the 12th edition of the Festival.

MohammadReza Karimi Saremi
Secretary of Tehran International Animation Festival
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14  Selection Committee

متولـد۱۳۶۴درارومیـه،فعالیـتخوددرزمینهانیمیشـنراازسـال۷۹آغازکردهاسـت.ویبه
عنـوانکارگـردان،کارگـردانهنـری،انیماتور،طراحشـخصیتوطراحاسـتوریبرددرپروژههای
مختلفانیمیشـنحضورداشـتهونزدیکبههفتادتیزرانیمیشـنتبلیغاتیسـاختهاسـت.

حقشـناسبـهعنـوانانیماتـورمسـتقل،چندیـنموزیـکویدئـویاختصاصـیووبسـری
انیمیشـنتولیـدکـردهوموفـقبـهدریافـتجوایـزیازجشـنوارههایداخلـیوخارجـی
شدهاسـت.ویتجربـهچندیـنسـالتدریسواجـرایکارگاههـایآموزشـیدرزمینهانیمیت

دوبعـدی،ایدهپـردازی،کارگردانـیوموزیـکویدئـورادرکارنامـهخـوددارد.

متولـد۱۳۶۱درشـیراز،دارایمـدرککارشناسـیارشـدکارگردانـیانیمیشـنازدانشـگاههنر
اسـت.ویازسـال1382کارگردانـیپروژههـایمتعـددکوتـاه،سـریالوتیـزررابرعهـده
داشتهاسـت.مالیمـیاولیـندبیـرانجمـنعلمـیانیمیشـندانشـگاههنـرومـدرساین
رشـتهدرمقطعکارشناسـیارشـداسـت.ویموفقبهکسـبجوایزمتعددازجشـنوارههای

مختلـفداخلـیوخارجیشـدهاسـت.

امین حق شناس

حسین مالیمی

Born 1985, Ourmia. He started his animation career in 2000 and acted as director, artistic director, animator, 
story board and character designer in dozens of animation productions and has already made more than seventy 
short promotional animation pieces.
As an indie animation filmmaker, Haghshenas has produced some music videos and animation web-series won 
numerous prizes in national and internaional fim festivals. He has been tutor in dozens of masterclasses and 
workshops on 2D Animation, Idea Development, Direction skills, and music video production.

Amin Haghshenas

Born 1982. Graduated MA in Animation Filmmaking at Tehran University of Art (TUA). Launched his career in 
2003, made dozens of shorts, animation series and commercials. Molayemi has acted as the first head of scientific 
committee of animation film in TUA, still teaching various MA courses in several universities and institutions. He 
has been awarded in many national and international film festivals.   
 

Hossein Molayemi
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ممتحــنفعالیــتهنــریخــودراازســال1377دررشــتهانیمیشــنآغــازکــرده
تلویزیونــی ســریال ســینمایی، بلنــد فیلــم فیلــمکوتــاه، قالــب در تجاربــی و
و...داشتهاســت.ازافتخــاراتاوحضــوروکســبجایــزهازجشــنوارههایمختلــفداخلــی
وخارجــیوداوریدرشــماریازآنهــااســت.ویبــههمــراهخواهــرشســیماممتحــن،
مدیریــتاســتودیوانیمیشــنآورنــدرابــهعهــدهداردوچندیــنســالبــهعنــوانمــدرس

دانشــگاهنیــزفعالیــتنمودهاســت.

متولـد۱۳۵۱درتهـران،دارایمدرککارشناسـیعکاسـی،کارشناسـیارشـدپژوهشهنرو
نشـاندرجهدوهنرازوزارتفرهنگوارشـاداسـالمیاسـت.ویصاحبامتیازومدیر
آکادمـیهنـرریدراسـتودیورایمونازسـال۹۶تاکنونبودهودرزمینهتولیدانیمیشـن
بـاموسسـهحـورهمـکاریداشـتهاسـت.حیدریـانموفـقبـهدریافـتچنـدجایـزهاز
جشـنوارههایداخلـیوبینالمللـیشـدهاسـت.ازآثـاراومیتـوانبـهانیمیشـنهای
»جنگسـاز«ومشـعلالمپیـکاشـارهکـرد.ویهمچنیـنبـهعنـوانفیلمسـازحیـات

وحـشفعالیـتمیکند.

شیوا ممتحن

هشرام حیدریان

Shiva Momtahen launched her animation career in 1998 with making short and feature films & TV series. She 
has been awarded in numerous national and international film festivals and acted as juror in some film events. 
Along with Sima, her sister, she is running Avarand animation studio. Shiva has been lecturer in animation 
departments of some university as well.  

Shiva Momtahan

Born 1972. BA in Photography, MA in Art Study and the recipient of honorary MA in arts from Iran Ministry 
of Culture. From 2017, acting as director of Rey Art Academy at Raimon Studio, and collaborating as freelance 
animation producer with Hoor animation Company. He has won several awards in various national and international 
film festivals. “Warmaker” and “Olympic Torch” are of his notable titles. He is an active wildlife documentary 
filmmaker as well.  
 
 

Shahram Heydarian
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متولـد۱۳۶۰درکرمـانودارایمـدرککارشناسـیگرافیـکازدانشـکدههنرهـایزیبـایتهران
وکارشناسـیارشـدانیمیشـنازدانشـگاهتربیتمدرساسـت.ویسـابقهدهسـالسـاخت
انیمیشـندراسـتودیورایآویـنرادارد.ازآثـاراومیتـوانبهفیلمهایشـبترسـناکلومو،
پنجـرهفـوالد،چـراغگنبـدو...اشـارهکـرد.ویازجشـنوارههایداخلـیوبینالمللیمختلفی

نیـزموفـقبهکسـبجایزهشدهاسـت.

غالتحصیـلکارشناسـیتئاتـرازدانشـکدههنـرومعمـاری متولـد۱۳۶۴دراصفهـان،فار
اسـتوفعالیـتحرفـهایخـوددرزمینـهانیمیشـنراازسـال1381آغازکردهاسـت.وی
تاکنـونبیـشاز20فیلـمکوتـاهانیمیشـندرکارنامهخـوددارد.عابـدیدربیشاز3۵0

جشـنوارهبینالمللـیحضـورداشـتهوبیـشاز120جایـزهدریافـتکردهاسـت.

ساره  شفیعی پور

فرنوش عابدی 

Born 1981, Kerman. BA in Graphic design at college of fine arts, University of Tehran & MA in animation at 
Tarbiat Modares University. She has made dozens of animation films during ten years of her collaboration with 
Rai Avin Studio. Some of her most-awarded and internationally-known films are The Scary Night of Lomo, The 
Tree, Above the Gray Clouds, Light of the Dome. She has been acclaimed and awarded in numerous national and 
international film festivals as well.

Sareh Shafipour

Born 1985. BA graduate in theatre study at fine arts & architecture faculty of Art university. He started his 
animation career in 2002 and already made more than 20 short animation films. His films have been shown in 
more than 350 national and international film festivals and won more than 120 awards. 

 

Farnoosh Abedi

Mehdi Shiri
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متولـد۱۳۶۸درتهـران،فعالیتحرفهایخودراازسـال۲۰۰۶بهعنواننقاشوانیماتورشـروع
کـردودرحالحاضرهنرمندبینارشـتهایاسـت.وینمایشـگاههایمتعددانفـرادیوگروهی
نقاشـیوویدئـورادرکارنامـهیخـوددارد.شـیریتمرکزاصلیکاریخودرابـرپژوهشدرباره

مرزهاینقاشـیوانیمیشـنقراردادهاست.

مهدی شیری

Born 1989. Started his professional career in 2006 as painter and animator, currently working as an 
interdisciplinary artist. Participated in dozens of collective and solo exhibitions in the field of painting and video 
art. Shiri explores intersections of painting and animation as his main area of interest.    

Mehdi Shiri
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متولـد۱۳۵۳.دانشآموختـهرشـتهینقاشـیازدانشـکدهیهنـرومعمـاریدانشـگاهآزاد
اسـالمیاسـت.اوازسـال۱۳۷۵بـهعنـوانهمـکاراجرایـی،طـراح،گرافیسـتوپویانمـا
درشـماریازفیلمهـایکانـونپـرورشفکـریکـودکانونوجوانـانفعالیـتداشتهاسـت.
فیلمهـای»طوالنیتریـنسـفردنیـا«سـاختهمحمـدمقـدمو»بـارانشـادی«اثـرناهیـد
شمسدوسـتازآنجملهانـد.گـودرزیهمچنینسـاختفیلـم»کشـاورزوگاو«)1380(را

درکارنامـهخـوددارد.

ــد۱۳۵۴.دانشآموختــهکامپیوتــردانشــگاهآزادتهــران.خیراندیــشازســال۸۲بــه متول
عنــوانانیماتــور،طــراحکاراکتــر،نویســندهوکارگــرداندردههــاتیــزرتبلیغاتــی،انیمیشــن
ــه ــدانیمیشــنفعالیــتداشــتهوبیــشازدهســالدرزمین ــمبلن ــاه،ســریالوفیل کوت

ــسدارد. ــدیســابقهتدری ــرومتحرکســازیدوبع طراحــیکاراکت

فاطمه گودرزی

محمد خیراندیش

Born 1974. BA in painting at faculty of art and architecture of Azad Islamic University. She has been involved 
with dozens of Kanoon (IIDCYA) animation productions as character designer and animator. “ the Longest Journey 
Across the World” and “Rain of Joy” are two of her notable contributions to Kanoon productions. She has also 
directed the acclaimed “Farmer an Cow”(2001). 

Fatemeh Goudarzi

Born 1975. BA in computer engineering at Azad Islamic University. He has been acted in numerous animation 
projects as scriptwriter, character designer, animator and director. He has been a lecturer for more than ten years 
teaching character design and 2D animation.    

Mohammad Kheirandish

Babak Nekooei
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متولـد۱۳۵۸.کارشـناسگرافيـک.صمدیفعاليتدرزمينهفيلمسـازىانيميشـنوسـرگرمى
رااز۱۳۷۴آغـازکـردهواز1383مشـغولبـهنـگارشوکارگردانـیفیلـموتدریـسوداوریدر
جشـنوارههایمختلـفانیمیشـناسـت.اودرسـال1387اسـتودیورآیآویـنراتاسـیسو
مدیریـتآنرابـرعهـدهدارد.اوهمچنیـنازبنیانگـذاراناسـتودیوروکماینـدکانادابهشـمار
مـیرود.فیلمهـایاودربسـیاریازجشـنوارههایداخلـیوخارجیانیمیشـنشـرکتکردهو
موفـقبـهکسـبجوایـزوافتخاراتبسـیارشـدهاند.اونایبرییسانجمنصنفیانيميشـن
ودبیرجشـنمسـتقلانیمیشـنایـراناسـت.ازمیانآثارمتعـددویمیتوانبـهفیلمهای
»جمشـید«،»درخت«،»آوازشـب«،»رازآندرخت«،»تکامل«،»عروسـکگمشـده«اشارهکرد.

اببک نکویی

 معین مصدی

Born 1978. He is an acclaimed animation producer and director and a university lecturer. Nekooei started her professional 
career in 1997 with founding the Gonbad Caboud studio along with Behnoud, his borther. In their studio, He has already 
produced more than 200 commercials, directed a short animation titled “Stripi” shortlisted for Oscar, awarded at Annecy 
and particiapated in more than 40 internationall film festivals like Anima Mundi, Expotoons, SFIAF…
He has also produced notable TV shows like “Picture and Motion” and “Zero and One”. Nekooei has been a member of 
scientific committee of animation in University of Applied Science and Technology (UAST) and a lecturer in universities and 
art unstitutes. He has a long history of contribution to various animation journals, notably as editor of animation section 
in KhatKhati Cartoon Monthly.      
 

Babak Nekooei

Born 1979. BA in graphic design. He started her professional career in 1994. Since 2003, he has been director 
and scripwriter in numerous animation projects, a jury member, workshop tutor and masterclass speaker in film 
festivals. He is the founder and acting head of Rai Avin animation studio. He also co-founded Rookmind Studio in 
Canada. His films have been shown and awarded in tens of national and international film fstivals. Samadi is the 
vice chairman of Iran Animation Guild. Some of his most-awarded titles are “Jamshid”, “Tree”, “Night Song”, “Evo-
lution”,”Lost Doll”.     

Moin Samadi

متولــد۱۳۵۷.تهیــهکننــدهوکارگــردانانیمیشــن،مدیــروموســساســتودیوگنبــدکبــودومــدرس
ــد ــهتولی ــهایاشدرزمین ــتحرف ــال۱۳۷۶فعالی ــیس ــراناســت.نکوی انیمیشــندانشــگاهته
انیمیشــنراآغــازکــردودرســال۱۳۸۶پــسازدســتیابیبــهســبکوشــیوهشــخصی،بــههمــراه

بــرادرشبهنــودنکویــی،اســتودیوگنبدکبــودراتأســیسکردهاســت.
ســاختبیــشاز۲۰۰تیــزرتبلیغاتــیوانیمیشــنکوتــاهاســتریپیکــهبــهفهرســتبلنــداســکار
ــتودیو ــناس ــداتای ــاازتولی ــیوجوجهه ــنیروب ــریالانیمیش ــزس ــردونی ــداک ۲۰۱۶راهپی
است.انیمیشــنکوتــاهاســتریپیویمنتخــبCITIAدرجشــنوارهانســیبــرایآمــوزشدرمــدارس
کشــورفرانســهبــودهودربخــشرقابتــیبیــشاز۴۰جشــنوارهبینالملــیچــونانیمــامونــدی
ــی ــمسانفرانسیســکوو..حضــورداشتهاســت.نکوی ــن،جشــنوارهفیل ــل،اکســپوتونزآرژانتی برزی
عــالوهبــرتدریــسوتولیــدانیمیشــن،اجــراوســاختبرنامههــایتلویزیونــیازجملــهتصویــرو
حرکــتوصفــرویــکرابرعهــدهداشتهاســت.اوازســال۱۳۸۶بــهمــدتدوســالعضــوشــورای
تخصصــیرشــتهانیمیشــندانشــگاهجامــعبــودهودردانشــگاهوموسســاتآمــوزشعالــینیــز
انیمیشــنراتدریــسکردهاســت.همــکاریبــانشــریاتتخصصــیانیمیشــنبــهعنــواننویســنده
ــهتجربیــاتمطبوعاتــیبابــک ودبیــربخــشانیمیشــنفصلنامــهتخصصــیخطخطــیازجمل

ــود. ــیمحســوبمیش نکوی
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دارایمـدرککارشناسـیفرهنـگوارتباطـاتازدانشـگاهامـامصادق)ع(ومدیروموسـس
خانهانیمیشـناسـت.ویموسـسشـرکتتولیدیصبیانومدرسانیمیشـندردانشـکده
هنرهـایتجسـمیدانشـگاهتهـراناسـت.پـروژه»فهرسـتمقـدس«کـهاوتهیهکنندگـیو
کارگردانـیآنرابـرعهـدهداشـته،موفـقبـهکسـبجوایـزمتعددداخلـیوخارجـیازجمله
جایـزهویـژهبهتریـنفیلمبلندانیمیشـنازسـیوچهارمینجشـنوارهفیلمفجرشدهاسـت.

محمد امین همداین

BA in Culture and Communication at Imam Sadegh University. He is founder and the acting head of Islamic Revolution 
Animation House. He is has been a university lecturer in Faculty of Fine Arts, Univrsity of Tehran and the founder of 
Sebyan animation studio. He has produced and directed “Sacred List” won th best feature animation award at 34th Fajr 
International Film Festival. 

Mohammad Amin Hamedani



مسابقه ایران
پویامنایی کواته

National Competition

Short Animation
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محمدرضا طزری
متولد۱۳۶۷،تهران.

اودرزمینهویدئوآرت،موزیکویدئووفیلمکوتاهفعالیت
میکند.اغلبآثارشبرپایهمفاهیمیعلمیچوننظریه
هندسه،نظریهبیشکلیوفرکتالهااستوارند.آثاراودر

جشنوارههایبینالمللیمتعددیدرکشورهایامریکا،انگلیس،
اسپانیا،آلمان،ایتالیا،یونانوپرتقالبهنمایشدرآمدهاند.


زهرا طالبلو

متولد1372،تهران.دانشآموختهکارشناسیکارگردانیانیمیشن
ازدانشگاهعلمیکاربردیسروش.اودرچندینسریالانیمیشن
بهعنواناستاپموشنآرتیستوکامپوزیتآرتیستهمکاری

داشتهاست.

Zahra Taleblou
Born 1993, Tehran. BA in animation directing at Soroush 
University of Applied Science. She has collaborated with 
a number of animation series production as 
stop-motion and composite artist.

کارگردان:محمدرضاطزری
فیلمنامه:محمدرضاطزری
پویانما:محمدرضاطزری
تدوین:محمدرضاطزری
موسیقی: محمدرضاطزری
صدا:محمدرضاطزری

تهیه کننده: محمدرضاطزری

Director: Mohammadreza Tazari
Script: Mohammadreza Tazari                                                                                            
Animator: Mohammadreza Tazari  
Editor: Mohammadreza Tazari                                                          
Music: Mohammadreza Tazari
Sound: Mohammadreza Tazari
Producer: Mohammadreza Tazari

چکیـده: اتمهـایالکتـروفرکتـال،صلـبنیسـتند.رفتارشـانشـبیهرعدو
برقاسـتامادرمقیاسـیبسـیارکوچک.حلقههایبسـیارریزیازانرژی

الکتریکیخالصهسـتند.

Synopsis: The Electro Fractal Atoms are not solids. Their behavior 
is very like that of ball lightning but in miniature. They are tiny 
spirals of pure electrical energy.

The Electro Fractal The Electro Fractal 

Mohammadreza Tazari
Born 1988, Tehran. 
He is working in the field of video art, music video and 
short films. Most of his works are based on scientific 
concepts like Fractals, Geometry and the Chaos theory. 
He has exhibited his works in international festivals in 
USA, UK, Spain, Germany, Italy, Greece and Portugal.  

5’:18”/Iran/2020
 

کارگردان:زهراطالبلو
فیلمنامه: حمیدرضاذکیانی
پویانما: مصطفیرنجوری

تدوین: زهراطالبلو
موسیقی: مرتضیمدرسی,سجادبهرامی

صدا: داریوششهبازی
تهیه کننده: مصطفیرنجوری

Director: Zahra Taleblou
Script: Hamidreza Zakiani                                                                                            
Animator: Mostafa Ranjouri  
Editor: Zahra Taleblou                                                          
Music: Morteza Modarresi, 
Sajjad Bahrami
Sound: Darioush Shahbazi
Producer: Mostafa Ranjouri

چکیـده:مـردیتنهـاسـاکنیـکسـیارکاسـت.هـرروزبـاتغییـرروزو
شـب،بـهروشـنوخامـوشکـردنچـراغدرونسـیارکمشـغولاسـت.

Synopsis: A  man lives alone on an asteroid. Every day, he’s obsessed with 
turning the lamp on the planet on and off as the days and nights turn.

Spot 247                              Spot 247                              

3’:25”/Iran/2019
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کارگردان:محبوبهمحمدزکی
فیلمنامه:محبوبهمحمدزکی،

الههچراغی
پویانما:شهریارفراشبیرانوند
تدوین:محبوبهمحمدزکی

موسیقی: فرازتعالی
صدا: بهروزشهامت

تهیه کننده:محبوبهمحمدزکی،
مرکزگسترشسینمایمستندوتجربی

Director: Mahboubeh 
Mohammad Zaki
Script: Mahboubeh Mohammad 
Zaki, Elaheh Cheraghi                                                                                            
Animator: Shahriar Farrash 
Beyranvand  
Editor: Mahboubeh
Mohammad Zaki                                                          
Music: Faraz Ta’ali
Sound: Behrouz Shahamat
Producer: Mahboubeh 
Mohammad Zaki, DEFC

چکیـده:فردیبـرایپذیـرشتفاوتهایشبادیگـراندرگیریهاییذهنی
ودرونیدارد.

Synopsis: A person has mental and internal conflicts to accept 
his differences with others.

آنیما Anima

محبوبه محمدزکی
متولد۱۳۶۴،بروجرد.

دانشآموختهانیمیشندردانشگاهسوره.

Mahboubeh Mohammad Zaki
Born 1985, Boroujerd. 
BA in animation at Sooreh Art University.


مونا عبداله شاهی
متولد۱۳۶۳،تهران.

دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشن.

کارگردان:موناعبدالهشاهی
فیلمنامه:موناعبدالهشاهی

پویانما:امیرکاظمی
تدوین:احسانتوسلیزاده
موسیقی:یوسفقربانی

صدا:سحرشهامت
تهیه کننده:احسانتوسلیزاده

Director: Mona Abdollahshahi
Script: Mona Abdollahshahi                                                                                           
Animator: Amir Kazemi
Editor: Ehsan Tavassolizadeh                                           
Music: Yousef Ghorbani
Sound: Sahar Shahamat
Producer: Ehsan Tavassolizadeh                                           

چکیـده:درروزگاریکـهتاریکـیبـرجهانسـایهافکندهاسـتدسـتهایاز
پرنـدگانبـهدنبـالیافتـنآتـشسـرخیهسـتندتـابـهگفتهافسـانهای

قدیمـیپایـانسـیاهیرارقـمبزنند.

Synopsis: In an age when darkness has overshadowed the 
world, a group of birds go on quest for the Red Fire to mark the 
end of darkness, according to ancient legend.

آتش رسخ The Red Fire                       

 

Mona Abdollahshahi
Born 1984, Tehran. 
MA in animation.

11’:00”/Iran/2020
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کارگردان: قاسمصارمی
فیلمنامه: قاسمصارمی
پویانما:عاطفهگراکویی
تدوین:قاسمصارمی
موسیقی: مسلمرسولی
صدا: مسلمرسولی

تهیه کننده:قاسمصارمی

کارگردان:گلنازگودرزی
فیلمنامه:گلنازگودرزی

پویانما: مسعودمرادی،گلنازگودرزی،
علیقهری

تدوین: گلنازگودرزی
موسیقی: عیسیزارعی
صدا: گلنازگودرزی

تهیه کننده: گلنازگودرزی

Director: Ghassem Saremi
                                                                                            Script: Ghassem Saremi
  Animator: Atefeh Garakouei
Editor: Ghassem Saremi
Music: Moslem Rasouli
Sound: Moslem Rasouli
Producer: Ghassem Saremi

Director: Golnaz Goudarzi
Script: Golnaz Goudarzi                                                                                          
Animator: Golnaz Goudarzi, 
Masoud Moradi, Ali Ghahri 
Editor: Golnaz Goudarzi
Music: Eisa Zarei
Sound: Golnaz Goudarzi
Producer: Golnaz Goudarzi

چکیده:بخشیازاتفاقاتتلخسال98.

چکیـده:عـوارضبیمـاریزنبـارداریکـهبهبیمـاریعصبـیحرکتیمبتال
اسـتبهعلـتدشـواریدرتهیهدارو،تشـدیدمیشـود.

Synopsis: Part of the bitter events of 2019-2020

Synopsis: Because of problems she has in getting her medicine, a 
pregnant woman suffering from a neuromotor disease deals with 
deteriorated complications of her condition.

این نیز بگذرد...

اینجا که ممن

It Will Pass Away…            

             Here Where I Am

 

قاسم صارمی
متولد۱۳۶۴،کرج.

طراحاستوریبردوکارگردانانیمیشن.

گلناز گودرزی
متولد۱۳۶۴،بروجرد.

ویدرتولیدچندانیمیشنبهعنوانانیماتور،موشندیزاینر
وکارگردانحضورداشتهاست.

Ghasem Saremi
Born 1985, karaj. 
Storyboard artist and animation director.  

Golnaz Goudarzi
Born 1985, Boroujerd.
She has involved in a number of animation 
prouctions as animator, motion designer and director.
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کارگردان: پژمانعلیپور
فیلمنامه:پژمانعلیپور
پویانما: پژمانعلیپور،

مرضیهمیثمیآزاد
تدوین:پژمانعلیپور
موسیقی:پژمانخلیلی
صدا:مهرشادملکوتی

تهیه کننده:پژمانعلیپور،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Pejman Alipour
Script: Pejman Alipour                                                                                  
Animator: Pejman Alipour, Marzieh 
Meysami Azad     
Editor: Pejman Alipour    
Music: Pejman Khalili    
Sound: Mehrshad Malakouti
Producer: Pejman Alipour,
DEFC  

چکیـده: رابطـهعاشـقانهدختـروپسـریجـواندرایامبمبارانشـیمیایی
سردشت.

Synopsis: The story deals with a love affair between young 
couple in the days of chemical bombing of Sardasht.

ابدها کجا یم میرند Where the Winds Die           

پژمان علی پور
متولد۱۳۵۴،سردشت.کارگردانفیلمکوتاهومجموعه

انیمیشن.

Pejman Alipour    
Born 1975, Sardasht. He has directed a number of 
short films and animation series. 

12’:54”/Iran/2020
 

کارگردان: صادقجوادینیکجه
فیلمنامه: صادقجوادینیکجه
پویانما: صادقجوادینیکجه
تدوین: صادقجوادینیکجه

موسیقی: بهناممعیریان
صدا:صادقجوادینیکجه

تهیه کننده: امورسینماییکانونپرورش
فکریکودکانونوجوانان

Director: Sadegh Javadi Nikjeh
Script: Sadegh Javadi Nikjeh
Animator: Sadegh Javadi Nikjeh
Editor: Sadegh Javadi Nikjeh
Music: Behnam Moayyerian
Sound: Sadegh Javadi Nikjeh
Producer: IIDCYA (Kanoon)        

چکیـده: دختـرمنتظررسـیدنمرداسـت.کبوترنامـهمردرابهاومیرسـاند.
مـردسـوارکشـتیمیشـود.طوفانپاییـزیهمهچیـزرابهلـرزهدرمیآورد.

همهافسـردهوناامیدند.

Synopsis: The girl is waiting for the man to arrive. A dove delivers 
the man’s letter to her. The man gets aboard a ship. An autumn 
storm shakes everything. Everyone is gloomy and desperate.

ابدهای اپییزی، ابدهای هباری 
و دو کبوتر

 Autumn Winds, Spring Winds
and Two Doves


صادق جوادی نیکجه

متولد۱۳۶۰،تهران.نویسنده،کارگردان،انیماتور،طراح
استوریبورد،تدوینگر.عضوهیاتداورانیازدهمینجشن

بزرگانیمیشنایرانوعضوهیاتانتخابجشنوارهبینالمللی
فیلمسبو)فیلیپین2019(

Sadegh Javadi Nikjeh
Born 1981, Tehran. He is scriptwriter, animator, 
storyboard artist, editor and animation director. He has 
been juror in 11th Iranian Animation Guild and Cebu 
international film festival (2019). 
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کارگردان:ایرجمحمدیرزینی
فیلمنامه:ایرجمحمدیرزینی
پویانما:ایرجمحمدیرزینی
تدوین:ایرجمحمدیرزینی

موسیقی: -
صدا: حسینقورچیان

تهیه کننده: ایرجمحمدیرزینی،مرکز
گسترشسینمایمستندوتجربی

کارگردان:الیکامهرانپور
فیلمنامه:الیکامهرانپور

پویانما:ابوالفضلبرومندی،
نسترنحسنی

تدوین: الیکامهرانپور
موسیقی: مریمچالش
صدا: حسینقورچیان

تهیه کننده: الیکامهرانپور،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Iraj Mohammadi Razini 
Script: Iraj Mohammadi Razini 
Animator: Iraj Mohammadi Razini
Editor: Iraj Mohammadi Razini
Music: - 
Sound: Hossein Ghourchian
Producer: Iraj Mohammadi Razini, 
DEFC

Director: Elika Mehranpour
Script: Elika Mehranpour                                                                                            
Animator: Abolfazl Boroumandi, 
Nastaran Hassani  
Editor: Elika Mehranpour                                                          
Music: Maryam Chalesh
Sound: Hossein Ghourchian
Producer: Elika Mehranpour, 
DEFC

چکیـده:عاشـقیبـرایبـهدسـتآوردندلمعشـوق،بهقصدچیـدنگل،
راهیبـاغممنوعهپادشـاهمیشـود.

چکیـده:اوایـلدههپنجاهخورشـیدیاسـت،فیلمتارزانرویپردهسـینما
متروپلاسـت،وگُلیکوچولوهمکهعاشـقسینماسـت...

Synopsis: To win the heart of his beloved, a lover goes to the 
king’s forbidden garden to pick flowers.

Synopsis: It’s the early seventies and Tarzan is on the screen of 
the Metropolis Cinema. Little Goli who loves cinema...

ابغ اپدشاه

بزرگرتین ماجراجویی ُگیل

The King’s Garden                

   Goli’s Greatest Adventure

ایرج محمدی رزینی
متولد۱۳۵۳،کامیاران.دانشآموختهکارشناسیگرافیکدردانشگاه

شهیدرجایی.
ساختبیشازچهاردهفیلمکوتاهداستانیوانیمیشن.

حضوردربیشازصدجشنوارهملیوبینالمللی

الیکا مهران پور
متولد۱۳۶۳،تهران.

دانشآموختهکارشناسیارشدکارگردانیانیمیشندردانشگاههنر.
دوانیمیشنکوتاه»بیخوابی«و»برعکس«ووبسری»طوطی«

ازساختههایاوهستند.

Iraj Mohammadi Razini
Born 1974, Kamyaran. BA in graphic design at Shahid 
Rajaei University. He has directed more than 14 short 
and animation films. His films have been shown in 
more than 100 national and international film festivals.  

Elika Mehranpour
Born 1984, Tehran. MA in animation directing at 
Art University of Tehran. She has directed two short 
animations titled “Insomnia” and “Upside Down”, 
and a renowned web serie titled “Parrot”.    
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کارگردان: محمدکیوانمرز
فیلمنامه:محمدکیوانمرز

پویانما:مجیدمحمدی،علیمحمدی،
تارامهدیزاده،حسینگنجی،محمدرضا

سلیمیان
تدوین:میثمموالیی

موسیقی:مسلمرسولی
صدا:مسلمرسولی

تهیه کننده: محمدکیوانمرز،استودیومرز

Director:Mohammad Keyvanmarz 
Script: Mohammad Keyvanmarz                                                                                            
Animator: Majid Mohammadi, Ali 
Mohammadi, Tara Mehdizadeh, 
Hossein Ganji, Mohammadreza 
Salimian  
Editor: Meysam Molaei                                                          
Music: Moslem Rasouli
Sound: Moslem Rasouli
Producer: Mohammad 
Keyvanmarz, Marz Animation 
Studio

چکیده: پسربچهایتالشمیکندپدرشراازافسردگینجاتدهد. Synopsis: A boy tries to brighten up his depressed father.

پدر Dad

محمد کیوان مرز
متولد۱۳۶۵،تهران.دانشآموختهکارشناسیفیلمنامهنویسی

ازدانشگاههنرتهران.موسساستودیوانیمیشنمرز.
همکاریدرپروژههایمختلفانیمیشنبهعنوانطراح

استوریبوردوکامپوزیتآرتیست.

Mohammad Keyvanmarz
Born 1986, Tehran. BA in scriptwriting at Art University 
of Tehran. Founder of Marz Animation Studio. 
Collaborated with a number of animation productions 
as storyboard and composite artist. 
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کارگردان: محسنصالحیفرد
فیلمنامه:محسنصالحیفرد
پویانما: محسنصالحیفرد

تدوین: سعیدقندهاری
موسیقی: رضاآیتی
صدا: پویازمانیان

تهیه کننده:محسنصالحیفرد،انجمن
سینمایجوانایران

Director: Mohsen Salehifard
Script: Mohsen Salehifard                                                                                             
Animator: Mohsen Salehifard   
Editor: Saeid Ghandehari                                                          
Music: Reza Ayati
Sound: Pouya Zamanian
Producer: Mohsen Salehifard, 
IYCS

چکیده: مجسمهسازبرایساختمجسمهایدچارمشکلمیشود... Synopsis: A sculptor has trouble making a sculpture.

پیکره                        The Statuette


محسن صالحی فرد

متولد۱۳۶3،نجفآباد.
ساختچندفیلمکوتاهانیمیشن.

برندهجوایزازجشنوارههایملیوبینالمللی.

Mohsen Salehifard
Born 1984, Najafabad. He has directed a number of 
short animation films participated and awarded in 
national and international film festivals. 
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کارگردان: نجمه)نگین(هاشمالحسینی
فیلمنامه:نجمههاشمالحسینی

پویانما: اللهضیایی،زهراجعفرزاده،
بهارهجابری

تدوین: مریمشیخی
موسیقی:محمدجعفری
صدا: زهرهعلیاکبری

تهیه کننده: نجمههاشمالحسینی،مرکز
گسترشسینمایمستندوتجربی

Director: Najmeh(Negin) Hashem 
Al-Hosseini 
Script: Najmeh Hashem Al-Hosseini
Animator: Laleh Ziaei, Zahra 
Jafarzadeh, Bahareh Jabbari  
Edit: Maryam Sheikhi                                                          
Music: Mohammad Jafari
Sound: Zohreh Ali Akbari
Producer: Najmeh Hashem 
Al-Hosseini, DEFC

چکیـده:درکارگاهخیاطـیهمـهخیاطهـامشـغولبهکارند؛بـهغیرازیک
زنکـهباچـرخخیاطیقدیمیاشمشـکلدارد.

Synopsis: All tailors are working in the sewing workspace except 
for a woman who has difficulty with her old sewing machine.

چرخ خیاطی       Sewing Machine

نجمه هاشم الحسینی
متولد۱۳۶۰،اصفهان.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشن

دردانشگاههنرتهران.

Najmeh Hashem Al-Hosseini
Born 1981, Isfahan. MA in animation at Art University 
of Tehran.

کارگردان:سمانهشجاعی
فیلمنامه: امینکفاشزاده
پویانما: سمانهشجاعی
تدوین:سمانهشجاعی

موسیقی: انتخابی
صدا: امینکفاشزاده

تهیه کننده: سمانهشجاعی،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Samaneh Shojaei
Script: Amin Kaffashzadeh
Animator: Samaneh Shojaei
Editor: Samaneh Shojaei
Music: Selected 
Sound: Amin Kaffashzadeh
Producer: Samaneh Shojaei, 
DEFC

چکیـده:پزشـکیخونسـردانهمشـغولویزیتبیماراسـت.تعـدادیبیمار
اعصـابوروانمنتظرنـدتـانوبتشـانبرسـدامـاازچنیـنبیمارانـی

نمیتـوانتوقـعسـکوتوآرامـشداشـت.

Synopsis: A doctor is calmly examining a patient. A number of 
psychiatric patients are waiting their turn, but you cannot expect 
these patients to stay calm.

جمس خاکسرتی Gray Body                              

 

سمانه شجاعی
متولد۱۳۶۵،تهران.

دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشندردانشگاههنرتهران.

Samaneh Shojaei
Born 1986, Tehran. 
MA in animation at Art University of Tehran.
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کارگردان: ساراطبیبزادهادیبی
فیلمنامه:نادررضاییان

پویانما: رشیدعابدینمقانکی
تدوین: بهرامعمرانی
موسیقی: آرشیدآذرین

صدا:-
تهیه کننده: ساراطبیبزادهادیبی

کارگردان:محمدرضاخردمندان،
محمدلطفعلی

فیلمنامه:محمدرضاخردمندان،
محمدلطفعلی

پویانما:محمدلطفعلی
تدوین: محمدلطفعلی

موسیقی: انتخابی
صدا:محمدعلیدرگاهی

تهیه کننده:مصطفیخلیلزاده،
سیدمحمدرضاحسینی

Director: Sara Tabibzadeh Adibi
Script: Nader Rezaeian
Animator: Rashid Abedin 
Moghanaki  
Editor: Bahram Omrani                                                          
Music: Arshid Azarin
Sound: -
Producer: Sara Tabibzadeh Adibi

Director: Mohammadreza 
Kheradmandan, Mohammad 
Lotfali
Script: Mohammadreza 
Kheradmandan, Mohammad 
Lotfali 
Animator: Mohammad Lotfali
Editor: Mohammad Lotfali
Music: Selected 
Sound: Mohammad Ali Dargahi
Producer: Mostafa Khalilzadeh, 
Mohammadreza Hosseini

چکیـده: دنیایـیازپـسدنیایـیدیگرخلـقمیکنیم حالآنکـهدنیایما
خود،مخلوقدیگریاسـت.

چکیده: مردیبهدنبالخانهایمیدود...

Synopsis: We create world after each other, ignoring the fact 
that our own world is created.

Synopsis: A man is running after a house...

چیسیت

خانه

Chisti

                              The House

محمدرضا خردمندان
متولد۱۳۶۲،شیراز.دانشآموختهکارگردانیسینمادردانشگاهصداوسیما.
فیلمسینمایی»بیستویکروزبعد«،سریال»ازسرنوشت«و...برخی

ازآثاراوست.آثاراوهمچنیندربسیاریازجشنوارههایداخلیو
بینالمللیحضورداشتهوموفقبهکسبجوایزمتعددیشدهاند.

محمد لطفعلی
متولد۱۳۶۰،تهران.دانشآموختهكارشناسینقاشی.اوتاکنونچندین
فيلمبلندكودكرئال-انيميشنوتعدادیفیلمكوتاهانيميشنساخته
استکهدرجشنوارههایمتعددداخلیوبینالمللیبهنمایشدرآمده

وجوایزیکسبکردهاند.

Mohammadreza Kheradmandan
Born 1963, Shiraz. BA in film directing ar IRIB University. 
Feature-length “21 Days Later” and TV series “Of Fate” 
are among his notable tites. His films have been attended 
and awarded in a number of national and international 
film festivals.   
Mohammad Lotfali
Born 1981, Tehran. BA in painting. He has directed half 
dozens of animation-live action and a number of short 
animation films which have been shown and awarded 
in various national and international film festivals.   

سارا طبیب زاده ادیبی
متولد13۶3،تهران.کارشناسارشدانیمیشن

دانشگاهتربیتمدرس.عضورسمیانجمنآسیفا.
انیمیشنهایکوتاه»یکدیگر«و»خانومگلمیخکی«و

موزیکویدیو»چیستی«
و»ازسرزمینهایشرقی«ازجملهساختههایاواست.

Sara Tabibzadeh Adibi
Born 1984, Tehran. MA in animation at Tarbiat Modares 
University. She is official member of ASIFA. She has 
directed short animation films like “Mrs. Carnation 
flower” and “Each Other” and music videos titled “the 
Essence” and “ Of Eastern Lands”.  
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کارگردان: اکبرترابپور
فیلمنامه: اکبرترابپور
پویانما: جاللنعیمی
تدوین: رامینرهبر

موسیقی: جرجوینستون
صدا:مسعوددولتیاری

تهیه کننده:اکبرترابپور،انجمنسینمای
جوانانایران

Director: Akbar Torabpour
Script: Akbar Torabpour                                                                                      
Animator: Jalal Naeimi
Editor: Ramin Rahbar
Music: George Winston 
Sound: Masoud Dowlatyari
Producer: Akbar Torabpour, 
IYCS

چکیده:درختآلوچهیادآورخاطراتتلخدخترکیمیشود.دخترکیکهحاال
مادریشدهوروبرویدرختایستاده.

Synopsis: A plum tree reminds a girl of her bitter memories of her 
childhood. A girl who is a mother now and standing in front of a tree.   

درخت ترش                                 Sour Tree

اکبر تراب پور
متولد۱۳۶۴،همدان.انیماتوروکارتونیست.فیلمهایاودر
چندینجشنوارهملیوبینالمللیانیمیشنجوایزمتعددی

کسبکردهاند.

Akbar Torabpour
Born 1985, Hamedan. Animator and Cartoonist. Her 
Animation films have been awarded in a number of 
national and international film festivals.

کارگردان:شیواصادقاسدی
فیلمنامه:شیواصادقاسدی
پویانما: شیواصادقاسدی

تدوین: محمدناصری،شیواصادقاسدی
موسیقی:امیرپورخلجی

صدا: چنگیزصیاد
تهیه کننده: امورسینماییکانونپرورش

فکریکودکانونوجوانان

Director: Shiva Sadegh Asadi
Script: Shiva Sadegh Asadi
Animator: Shiva Sadegh Asadi
Editor: Mohammad Naseri, Shiva 
Sadegh Asadi
Music: Amir Pourkhalaji
Sound: Changiz Sayyad
Producer: IIDCYA (Kanoon)

چکیـده:پسـربچهایدوسـتداردعضـوگـروهتئاترمدرسـهباشـداماتنها
نقشـیکـهبـهاوپیشـنهادمیشـودنقـشیکخرچنگاسـت.

Synopsis: It is the story of a boy who wants to be in the school’s 
theater group but the only role offered to him is that of a crab.

خرچنگ The Crab                               

 

شیوا صادق اسدی
متولد۱۳۶۲،تهران.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشناز
دانشگاههنرتهران.فیلمکوتاه»بچهگربه«اودربخشمسابقه

جشنوارهاَنسی،جیفونی،تریکیومنوفیلمکوتاهبرلین)اینترفیلم(
بهنمایشدرآمدهاست.فیلمهایاوتاکنوندرجشنوارههایی
چونپویانماییتهران،انیمایکوفبالروس،تفوزیگرجستانو....

نیزجوایزمتعددیکسبکردهاند.

Shiva Sadegh Asadi
Born 1983, Tehran.MA in animation at Art University 
of Tehran. Her short film titled “Kitty” has been 
shown in official competition section of Annecy, 
Giffoni, Ticky Women Realities, Interfilm,… her films 
have been awarded in numerous fim festivals like 
Tehran Biennal of Animation, Animaevka, Tefouzi…
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کارگردان:محبوبهکالیی
فیلمنامه: محبوبهکالیی
پویانما:محبوبهکالیی
تدوین: محبوبهکالیی
موسیقی: مریمچالش
صدا: بهروزپرهیزگار

تهیه کننده:محبوبهکالیی،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Mahboobeh Kalaee
Script: Mahboobeh Kalaee                                                                                           
Animator: Mahboobeh Kalaee  
Editor: Mahboobeh Kalaee
Music: Maryam Chalesh
Sound: Behrouz Parhizgar
Producer: Mahboobeh Kalaee,
DEFC

چکیده: بازیهایپسرکلکنتی... Synopsis: Games of a stuttering boy ...

دیوار چهارم The Fourth Wall                    

محبوبه کالیی
متولد1371،قم.

نویسنده،کارگردان،تصویرگر،گرافیست.
دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشن

دردانشکدهسینماوتئاتر.
ساختچندینانیمیشنکوتاهوتجربی.

Mahboobeh Kalaee
Born 1992, Qom.
MA in animation at Cinema and Theatre Faculty, Art 
Uinversity of Tehran. She is a scriptwriter, illustrator, 
graphic designer and animation director. She has 
directed a number of short and experimental 
animation films.
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کارگردان:حسینجمشیدی،علیتقوایی
فیلمنامه:علیتقوایی،حسین

 جمشیدی
پویانما: حسینجمشیدی,علیتقوایی

تدوین:حسینجمشیدی
موسیقی:محمدرضااصغری
صدا: محمدرضااصغری

تهیه کننده: تولیددانشجوییدانشگاهصدا
وسیما،سیدشعیبحسینیمقّدم

Director: Hossein Jamshidi, 
Ali Taghvaei
Script: Hossein Jamshidi, 
Ali Taghvaei
Animator: Hossein Jamshidi, 
Ali Taghvaei
Editor:Hossein Jamshidi
Music: Mohammadreza Asghari 
Sound: Mohammadreza Asghari
Producer: Shoaib Hosseini 
Moghaddam, IRIB University 

چکیـده: دختربچـهخردسـالیقصـدداردازمیـانلباسهـایموجـوددر
کمـدشیکـیراانتخـابکنـد.

Synopsis: A young girl wants to choose one piece of clothes from 
her closet.

راز پیژامه اباب                     Daddy’s Pajama


حسین  جمشیدی

متولد۱۳۷۴،اصفهان.دانشآموختهکارشناسیگرافیک
دانشگاهصداوسیما

علی تقوایی
متولد۱۳۷۴،تهران.دانشآموختهکارشناسیانیمیشن

دانشگاهصداوسیما

Hossein Jamshidi
Born 1995, Isfahan. BA in graphic design at IRIB 
University.
Ali Taghvaei
Born 1995, Tehran. 
BA in Animation at IRIB University.
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کارگردان:سمانهفضلالهاسدی
فیلمنامه:سمانهفضلالهاسدی
پویانما:سمانهفضلالهاسدی
تدوین:سمانهفضلالهاسدی
موسیقی: چاوشاسکندریخواه
صدا:سمانهفضلالهاسدی

تهیه کننده: سمانهفضلالهاسدی

Director: Samaneh Fazlollah Asadi                       
Script: Samaneh Fazlollah Asadi                                                                                                               
Animator: Samaneh Fazlollah Asadi                       
Editor: Samaneh Fazlollah Asadi                       
Music: Chavoush Eskandarikhah 
Sound: Samaneh Fazlollah Asadi                       
Producer: Samaneh Fazlollah Asadi                       

چکیده:آخرینلحظهخداحافظییکمهاجرباوطنوعزیزانش. Synopsis: The refugee’s last moment of farewell to his homeland 
and his loved ones.

... رفت ...Gone                                  

سمانه فضل اله اسدی
متولد۱۳۶۱،تهران.

همکاریباپروژههایانیمیشنمرکزصبا
وکانونپرورشفکریکودکانونوجوانبهعنوانانیماتورو

طراحاستوریبرد.

Samaneh Fazlollah Asadi           
Born 1982, Tehran. She has been involved in 
a number of animation productions at Saba 
Animation Centre and Kanoon (IIDCYA) as 
animator and storyboard artist.             
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کارگردان: بهروزسلیمانینذیر،فرنازموذن،
شیرینسلیمانینذیر

فیلمنامه:بهروزسلیمانینذیر
پویانما:فرنازموذن،
شیرینسلیمانینذیر

تدوین: بهروزسلیمانینذیر
موسیقی: علیمقتدایی
صدا: زهرهعلیاکبری
تهیه کننده: فرنازموذن

Director: Behrouz Soleimani Nazir, 
Farnaz Moazzen,
Shirin Soleimani Nazir
Script: Behrouz Soleimani Nazir
Animator: Farnaz Moazzen, Shirin 
Soleimani Nazir
Editor: Behrouz Soleimani Nazir
Music: Ali Moghtadaei
Sound: Zohreh Ali Akbari
Producer: Farnaz Moazzen 

چکیـده:پرنـدهایازکـوچجـامیمانـدوتصمیـممیگیردمسـیرکـوچرا
پیـادهطـیکند.

Synopsis: Story of a bird left behind from migration who decides 
to walk the migration route.

راهی The Wayfarer                        

 

شیرین سلیمانی نذیر
متولد۱۳۶۳،کرج.دانشآموختهکارشناسیهنرهایتجسمی

دردانشگاهرسام
فرناز موذن

متولد۱۳۵۶،شهرکرد.دانشجویدکترایپژوهشهنر.حضور
درجشنوارههایگوناگونسینماییوعکاسی.

بهروز سلیمانی نذیر
متولد۱۳۵2،تهران.دانشآموختهکارشناسیکارگردانیسینما

دردانشگاهسوره.عضوانجمنمستندسازانایران


Shirin Soleimani Nazir
Born 1984, Karaj. BA in fine arts at Rassam Institute of Higher 
Education.
Farnaz Moazzen
Born 1977, Shahrekord. PHD student in art study. Attended in 
numerous film and photography contests.
Behrouz Soleimani Nazir

 Born 1973, Tehran. BA in film directing at Sooreh Art University.
 Official member of Iran Documentary Filmmakers Association
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کارگردان:قاسمصارمی
فیلمنامه: قاسمصارمی
پویانما: عاطفهگراکویی
تدوین:قاسمصارمی
موسیقی: مسلمرسولی
صدا:مسلمرسولی

تهیه کننده:قاسمصارمی

کارگردان:سارانامجو
فیلمنامه:سارانامجو
پویانما:سیناامیری
تدوین: سارانامجو

موسیقی:میالدموحدی
صدا:سیدعلیرضاعلویان

تهیه کننده: سارانامجو،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Ghassem Saremi
Script: Ghassem Saremi                                                                                            
Animator: Atefeh Garakouei  
Editor: Ghassem Saremi
Music: Moslem Rasouli
Sound: Moslem Rasouli
Producer: Ghassem Saremi

Director: Sara Namjoo
Script: Sara Namjoo                                                                                             
Animator: Sina Amiri  
Editor: Sara Namjoo                                                         
Music: Milad Movahedi
Sound: Alireza Alavian
Producer: Sara Namjoo, 
DEFC

چکیده: تاثیرشبکههایاجتماعیبروقایعجامعه.

چکیده: مسـافرانیکقطاردرروزهایبارانیشـاهدسـوارشـدنپسـرکی
بـهقطارهسـتندکهحضـورشمانندمعجـزهکوتاهیعمـلمیکند.

Synopsis: The impact of social media on current affairs of a society.

Synopsis: On rainy days, passengers of a train see a boy boarding 
whose presence is like a brief miracle.

زاگرس

ستارگان زیر ابران

Zagros

                Stars in the Rain


سارا نامجو

متولد۱۳۴۹،تربتجام.دانشآموختهکارشناسیانیمیشن.
ساختبیشازهشتفیلمکوتاهانیمیشن،یکسریال
تلویزیونیویکفیلمبلندتلویزیونیانیمیشن،یکفیلم

مستندوتعدادیفیلمکوتاه.

Sara Namjoo
Born 1970, Torbate Jam. BA in animation. She has 
already directed more than eight short animation films, 
one animation serie, a feature-lenght animation and 
one documentary film.   

قاسم صارمی
متولد۱۳۶۴،کرج.

طراحاستوریبردوکارگردانانیمیشن.

Ghasem Saremi
Born 1985, karaj. 
Storyboard artist and animation director.  
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کارگردان: حسینمرادیزاده
فیلمنامه:حسینمرادیزاده

پویانما:حسینمرادیزاده،مهسایزدانی،
مهدیشیری،نسیمحسینی
تدوین:حسینمرادیزاده
موسیقی:ایلیامرادیزاده
صدا:ایلیامرادیزاده

تهیه کننده: حسینمرادیزاده،مرکز
گسترشسینمایمستندوتجربی

کارگردان:شیواممتحن
فیلمنامه:شیواممتحن

پویانما: شیواممتحن،عباسجاللییکتا،
سیمانصیری

تدوین:شیواممتحن
موسیقی: مریمچالش
صدا:آرشممتحن

تهیه کننده: سیماممتحن،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Hossein Moradizadeh
Script: Hossein Moradizadeh
Animator: Hossein Moradizadeh, 
Mahsa Yazdani, Mehdi Shiri, 
Nassim Hosseini
Editor: Hossein Moradizadeh
Music: Iliya Moradizadeh
Sound: Iliya Moradizadeh 
Producer: Hossein Moradizadeh,
DEFC

Director: Shiva Momtahan 
Script: Shiva Momtahan                                                                                             
Animator: Shiva Momtahan, 
Abbas Jalai Yekta, Sima Nassiri  
Editor: Shiva Momtahan                                                           
Music: Maryam Chalesh
Sound: Arash Momtahan
Producer: Sima Momtahan, 
DEFC

چکیـده:پرنـدهایدرآسـمانپـروازمیکنـدودرکنـارچشـمهایاسـیر
میشـود.دهمـرداورامیگیرنـد.ناگهـانپرندهبهانسـانتبدیلمیشـود.

چکیـده:کودکـیبهدنبـالفرفرهاشمیگـردد،امافرفرهدرمیـانخوابها
وخاطراتشدرحوضنقاشـیگمشـدهاست.

Synopsis: A bird flying in the sky and is captured by a spring. Ten 
men catch it and the bird turns into a human in a single move.

Synopsis: A child is looking for his spinning top, which is lost in 
dreams and memories of the Painting Pool.

عقل رسخ

فرفره )خارج از مسابقه(

Red Wisdom                           

 The Spinning Top
                                                                                           )Out of Competition(

 

حسین مرادی زاده
متولد۱۳۴۸،آبادان.

دانشآموختهکارشناسیانیمیشندردانشکدهصداوسیما.
عضوانجمننقاشانایران.

شیوا ممتحن
متولد۱۳۵۳،تهران.

کارگردان،طراحشخصیتوانيماتورچندینپروژهتبلیغاتی،
تلویزیونیوسینماییبودهاست.بسیاریازآثاراو

درجشنوارههایمختلفملیوبینالمللیموفقبهکسب
جوایزیشدهاند.

Hossein Moradizadeh
Born 1969, Abadan. BA in animation at IRIB 
Univrsity. Official member of Society of Iranian 
Painters. 

Shiva Momtahan
Born 1974, Tehran. 
She has been involved in the production of numerous 
short, feature and promotional animation projects. 
Her films have been awarded in half dozens of 
national and international film festivals.
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کارگردان:الههقمیشی
فیلمنامه: الههقمیشی
پویانما: الههقمیشی

تدوین: مصطفیرضوی
موسیقی:سعیدجعفرنژاد
صدا: حسینقورچیان

تهیه کننده: الههقمیشی،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Elaheh Ghomeishi
Script: Elaheh Ghomeishi                                                                                       
Animator: Elaheh Ghomeishi
Editor: Mostafa Razavi
Music: Saeid jafarnejad
Sound: Hossein Ghourchian 
Producer: Elaheh Ghomeishi, 
DEFC

چکیـده:  مردیتنهاوفراموشـکاردرخانهپدریاشبـاانبوهیازکتابهای
کهنـهزندگـیمیکنـد.اوازسـرعـادتکتابهـایتوخالیخودرابااشـیاء

خاطرهانگیـزشپـرمیکند.

Synopsis: A lonely and forgetful man lives in his father’s house 
with piles of old books. Out of habit, he fills his empty books 
with memorabilia.

قطعه تهنایی A Piece of Solitude               

الهه قمیشی
متولد۱۳۶۶،دزفول.

کارشناسیارشدانیمیشنازدانشکدهسینماتئاتردانشگاه
هنرتهران.طراح،موشنگرافیکآرتیستوانیماتور

درشرکتپویارسانهسبزوتصویروحرکت.

Elaheh Ghomeishi
Born, 1987,Dezfoul.
 MA in animation at Cinema and Theatre Faculty, Art 
University of Tehran. She has worked as character 
designer, motion graphics artist and animator in Pooya 
Resaneh Sabz co., Tasvir va Harekat studio.   
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کارگردان:اهوراشهبازی
فیلمنامه: اهوراشهبازی،وحیدهشیرازی

پویانما: اهوراشهبازی
تدوین:اهوراشهبازی

موسیقی: کیارشبختیاری
صدا:کیارشبختیاری

تهیه کننده:اهوراشهبازی،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Ahoora Shahbazi
Script: Ahoora Shahbazi, Vahideh 
Shirazi                                                                                            
Animator: Ahoora Shahbazi
Editor: Ahoora Shahbazi                                     
Music: Kiarash Bakhtiari
Sound: Kiarash Bakhtiari
Producer: Ahoora Shahbazi, DEFC

چکیـده: کالغبـادیـدنپـروازبلندعقاببرفـرازجنگل،محـلزندگیخود
راتـرکمیکند.

Synopsis: Seeing an eagle flying high over the forest, a crow leaves 
home to follow him.

کالغ                               The Crow


اهورا شهبازی

متولد۱۳۵۷،تهران.
همکاریباچنداستودیویتولیدفیلمانیمیشن

بعنوانانیماتور،سوپروایزر،طراحاستوریبوردوکارگردان.
کارگردانچندفیلمکوتاهوسهمجموعهانیمیشنتلویزیونی

Ahoora Shahbazi
Born 1978, Tehran. 
He has been involved in a number of animation 
productions as animator, supervisor, storyboard 
designer and director. He has directed some short 
and three TV animation series.    
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کارگردان:هاجرمهرانی
فیلمنامه:مریمچالش،هاجرمهرانی

پویانما:رسولشیری
تدوین:هاجرمهرانی
موسیقی:مریمچالش

صدا:محمدحسینایمانی
تهیه کننده: هاجرمهرانی،مرکزگسترس

سینمایمستندوتجربی

کارگردان:علیدرخشی
فیلمنامه: علیدرخشی

پویانما:لیدامومنی،امینفرجادی
تدوین:سلمانطاهری،

اعظمرسولی
موسیقی: هوتنپورزکی
صدا:حامدحبیبزاده

تهیه کننده: محمدابوالحسنی،مرکز
گسترشسینمایمستندوتجربی

Director: Hajar Mehrani
Script: Hajar Mehrani, Maryam 
Chalesh                                                                                        
Animator: Rasoul Shiri
Editor: Hajar Mehrani
Music: Maryam Chalesh
Sound: Mohammad Hossein Imani
Producer: Hajar Mehrani, DEFC 

Director: Ali Derakhshi
Script: Ali Derakhshi                                                                                            
Animator: Lida Momeni,
Amin Farjadi 
Editor: Salman Taheri, Azam 
Rasouli                                                          
Music: Houtan Pourzaki
Sound: Hamed Habibzadeh
Producer: Mohammad Abolhasani,
DEFC

چکیده:نگاهیبهپدیدهازدواجاجباریدرجنوبایران.

چکیده:آموزشدستورالعملهایبهداشتیدردورهکرونابهزبانطنزواززبان
یکشیروگورخرکهشخصیتهایاصلیداستانهستند.

Synopsis: A Look at Forced Marriages in Southern Iran.

Synopsis: Health issues during the Coronavirus pandemic in a 
humorous language, with a lion and a zebra as main characters.

کهراب

کووید ۱۹ اثنیه 
)دستکش به دست کرده و اشیاء را ضدعفوین کرده(

Kahroba

Covid-19
(You shall put a medical glove
 and sanitize everything)

 

هاجر مهرانی
متولد۱۳۶۳،تهران.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشندر
دانشگاههنر.انیمیشنهایکوتاهاوبانامهای»نمکی«و»داش

آکل«درچندینجشنوارهملیوبینالمللیجوایزمتعددی
کسبکردهاند.

علی درخشی
کاریکاتوریستمطبوعاتی
وفعالدرحوزهانیمیشن

Hajar Mehrani
Born 1984, Tehran. MA in animation at Art 
University of Tehran. Her short animation films 
titled “Salty” and “Dash Akol” have been awarded 
in half dozens of national and international film 
festivals. 

Ali Derakhshi
Well-known cartoonist and animation 
scriptwriter and director. 
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کارگردان: مسعودقدسیه
فیلمنامه: مسعودقدسیه
پویانما: هادیخجسته
تدوین: مسعودقدسیه
موسیقی:مسعودقدسیه

صدا:علیخطیبی
تهیه کننده: مسعودقدسیه

Director: Masoud Ghodsieh
Script: Masoud Ghodsieh                                                                                    
Animator: Hadi Khojasteh 
Editor: Masoud Ghodsieh                        
Music: Masoud Ghodsieh 
Sound: Ali Khatibi 
Producer: Masoud Ghodsieh 

چکیده: چوپانیبهنجاتملکهایازدستغولقلعهبرمیخیزدولی... Synopsis: A shepherd tries to save a queen from the giant in 
the castle, but ...

کیمیاگر The Alchemist

مسعود قدسیه
متولد۱۳۶۰،اصفهان.کارگردانانیمیشن

Masoud Ghodsieh
Born 1981, Isfahan. Animation film director.

7’:55”/Iran/2020
 

کارگردان:حمیدمحمدیحجةآبادی
فیلمنامه:علیحضرتپور

پویانما: حميدمحمدیحجةآبادی
تدوین: حميدمحمدیحجةآبادی

موسیقی: محمدنصرتی
صدا: حسینقورچیان

تهیه کننده: حميدمحمدیحجةآبادی،
مرکزگسترشسینمایمستندوتجربی

Director: Hamid Mohammadi 
Hojjatabadi
Script: Ali Hazratpour
Animator: Hamid Mohammadi 
Hojjatabadi                                                                                    
Editor: Hamid Mohammadi 
Hojjatabadi                                                                                    
Music: Mohammad Nosrati 
Sound: Hossein Ghourchian
Producer: Hamid Mohammadi 
Hojjatabadi, DEFC                                                                                    

چکیـده: دردهـهچهلنویسـندهایکـهموردآزاروتهدیـدنیروهایامنیتی
قـرارگرفتـهودیگـرقـادربهنوشـتننیسـت،درهراسـیدائمیخـودرادر

فضایـیمیانکابـوسوواقعیـتمیبیند.

Synopsis: In the 40s, a writer is harassed and threatened by 
security forces, rendering him unable to write. In an incessant fear, 
he finds himself in a world between nightmares and reality. 

گذشته  The Past


حمید محمدی حجةآبادی

متولد۱۳۵۵،کرج.ليسانسكارگردانیانیمیشن.
بیشاز23سالتجربهدرزمینهپویانمایی

انیمیشنهایاستاپموشن.

Hamid Mohammadi Hojjatabadi        
Born 1976, Karaj. BA in animation directing. He has 
been involved in the production of numerous 
stop-motion animation films as animator. 

8’:52”/Iran/2020
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کارگردان: فرنوشعابدی
فیلمنامه: فرنوشعابدی

پویانما: فرنوشعابدی،رضااسالمی
تدوین:فرنوشعابدی
موسیقی:سروشعابدی
صدا:سروشعابدی

تهیه کننده: فرنوشعابدی،
علیغالمی،مرکزگسترشسینمایمستند

وتجربی

Director: Farnoosh Abedi
Script: Farnoosh Abedi                                                                               
Animator: Farnoosh Abedi, 
Reza Eslami
Editor: Farnoosh Abedi                                                  
Music: Soroush Abedi
Sound: Soroush Abedi 
Producer: Farnoosh Abedi, Ali 
Gholami, DEFC 

چکیـده:پیانیسـتیپسازمرگهمسـرشبـامرگمعاملـهایمیکند؛با
ارزشتریـندارایـیاشدربرابرزندهشـدندوبارههمسـرش.

Synopsis: After the death of his wife, a pianist makes a deal with 
Death; His most valuable possession in return for his wife’s renewed life.

ملکوت )خارج از مسابقه( Divinity )Out of Competition(                                                                                           

فرنوش عابدی
متولد۱۳۶۴،اصفهان.دانشآموختهکارشناسیکارگردانیتئاتر.

حضوردربیش200جشنوارهبینالمللی

Farnoosh Abedi
Born 1985, Isfahan. His films have been participated 
in more than 200 international film festivals.

کارگردان: مهدیصدیقی،علیفتوحی
فیلمنامه: علیفتوحی

پویانما: بهارهپیشآهنگ
تدوین: علیزهتابزاده
موسیقی: محمدقاسمی
صدا:محمدقاسمی

تهیه کننده: مهدیصدیقی،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Mehdi Seddighi, 
Ali Fotouhi
Script: Ali Fotouhi                                                                                   
Animator: Bahareh Pishahang
Editor: Ali Zehtabzadeh
Music: Mohammad Ghassemi
Sound: Mohammad Ghassemi
Producer: Mehdi Seddighi,
DEFC

چکیده:شکارچیدرجنگلیمتروکبهدنبالشکارگوزناست. Synopsis: A hunter in a deserted forest is looking for deer to hunt.

گوابنیگ Gobangi                                

 

مهدی صدیقی
متولد1370،شیراز.دانشآموختهکارشناسیارشدتهیهکنندگی

تلویزیوندردانشگاهصداوسیما.انیمیشنکوتاهاوبانام»بیقرار«
درجشنوارههایملیوبینالمللیمتعددیبهنمایشدرآمدهاست.

علی فتوحی
متولد۱۳۷۴،مرودشت.دانشآموختهکارشناسیادبیاتدراماتیکدر
دانشگاهآزاداسالمیشیراز.کسبمقامنخستاولینرویدادملی

تولیدبازیواپلیکیشنشتاب.


Mehdi Seddighi
Born 1991, Shiraz. MA in TV production at IRIB 
University. His short animation titled “Restless” 
has been attended in a number of national and 
international film festivals.
Ali Fotouhi
Born 1995, Marvdasht. BA in dramatic literature at 
Azad Islamic university, Shiraz. He has been awarded 
in the first Shetab National Contest of Video and 
Application.  
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کارگردان: قاسمصارمی
فیلمنامه: قاسمصارمی

پویانما:محبوبهمرتضایی،
عاطفهگراکویی

تدوین: قاسمصارمی
موسیقی: مسلمرسولی
صدا: مسلمرسولی

تهیه کننده: قاسمصارمی

Director: Ghassem Saremi
Script: Ghassem Saremi                                                                                            
Animator: Mahboubeh 
Mortezaei, Atefeh Garakouei  
Editor: Ghassem Saremi
Music: Moslem Rasouli
Sound: Moslem Rasouli
Producer: Ghassem Saremi

چکیده: بعضیمشاغلبیشازدیگرمشاغلدرمعرضآسیبویروسکرونا
هستند.دراینشرایطتنهاباهمراهیهممیتوانازشراینویروسخالصشد.

Synopsis: We see occupations more likely at risk of contracting 
the Coronavirus that can only get rid of the virus together.

میشه...ویل اب هم It Is Possible…But Together   

قاسم صارمی
متولد۱۳۶۴،کرج.

طراحاستوریبردوکارگردانانیمیشن.

Ghassem Saremi
Born 1985, karaj. 
Storyboard artist and animation director.  

1’:00”/Iran/2020
 

کارگردان:فریادبیات
فیلمنامه: فریادبیات

پویانما: فریادبیات،غالمحسناحمدی
تدوین: امیناحمدی

عرفیع موسیقی: شهابزار
عرفیع صدا:شهابزار
تهیه کننده: فریادبیات

Director: Faryad Bayat
Script: Faryad Bayat                                                                                            
Animator: Faryad Bayat,
Gholam Hassan Ahmadi
Editor: Amin Ahmadi                                                          
Music: Shahab Zare Rafe’e
Sound: Shahab Zare Rafe’e
Producer: Faryad Bayat

چکیـده: فـردیکهبهحفظمحیطزیسـتبیاعتناسـتبرایخـوردنناهار
بـهطبیعـتمـیرود،بـاپرندههادرگیـرمیشـودودرنهایتطبیعـتاورا

میبلعد.

Synopsis: A Person who is careless about preserving the environment 
goes to nature to eat the lunch there, then struggles with the birds 
and finally nature swallows him.

انهار در چمزنار Lunch on the Grass             




فریاد بیات
متولد۱۳۶۱،تهران.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشناز

دانشگاهتربیتمدرس.ازجملهآثاراومیتوانبه
انیمیشنهایکوتاه»منتغ!«،»قندتلخ«،»تراکنشناموفق«

و»ببینمنچهخوبمیگم«اشارهکرد.

Faryad Bayat
Born 1982, Tehran. MA in animation at Tarbiat Modares 
University. “Reazon!”, “Bitter Suger” “Failed Trans-
action” and “See How I Tell It Nice” are some of her 
notable short animation films. 
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کارگردان: مهساسامانی
فیلمنامه: محمدصادقگلچینعارفی،

مهساسامانی
پویانما:طیبهباغبانی
تدوین: مهساسامانی
موسیقی:میثمرسولی

صدا: حسینزنگنه،حسینقورچیان
تهیه کننده:مهساسامانی،مرکزگسترش

سینمایمستندوتجربی

Director: Mahsa Samani
Script: Mohammad Sadegh
Golchin Arefi, Mahsa Samani
Animator: Tayyebeh Baghbani  
Editor: Mahsa Samani                                           
Music: Meysam Rasouli
Sound: Hossein Zanganeh, 
Hossein Ghourchian
Producer: Mahsa Samani,
DEFC

چکیـده:پـدرودختـریسـرگرمزندگـیعـادیخـودهسـتندتـاایـنکـه
ناگهـاندراطرافشـانچیزهایـیظاهروچیزهایدیگریمحومیشـودو

همیـنزندگـیآندورامختـلمیکنـد.

Synopsis: A father and daughter are living their ordinary life 
when things start to appear and disappear around them, 
disrupting their lives.

هبوب Haboob

مهسا سامانی
متولد۱۳۶۶،شهرکرد.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشندر

دانشگاهسوره.

Mahsa Samani
Born 1987, Shahrkord. MA in animation at Sooreh 
Arts University.  

کارگردان:امیرمهران
فیلمنامه: امیرمهران
پویانما:جاللنعیمی
تدوین: امیرمهران

موسیقی:پژمانخلیلی
صدا:آرشقاسمی،محمدقاسمی

تهیه کننده:امیرمهران،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Amir Mehran
Script: Amir Mehran                                                                              
Animator: Jalal Naeimi 
Editor: Amir Mehran                                                          
Music: Pejman Khalili
Sound: Arash Ghassemi, 
Mohammad Ghassemi
Producer: Amir Mehran,
DEFC

چکیـده:پیرمـردیکـهسـالهاپیـشدوسـتانخـودرادریکعملیـاتاز
دسـتدادهاسـت،پسازسـیسـالدرجسـتوجویبقایایآنهاسـت.

Synopsis: An old man who lost his friends in an operation at 
war front years ago is looking for their remains after thirty years.

هننگ سفید The White Whale

 

امیر مهران
متولد۱۳۶۰،سبزوار.

ساختبیشازهشتفیلمانیمیشنوتجربی
وفعالدرزمینهجلوههایبصریوتبلیغات.

Amir Mehran
Born 1981, Sabzevar. He has directed more than eight 
short and experimental films and has been involved 
in the production of numerous promotional and 
special effects projects.   
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کارگردان: مسعودصفری
فیلمنامه: مسعودصفری

پویانما:هدااثنیعشری،مسعودصفری
تدوین: علیاصغرصائبی
موسیقی:موناظاهریان
صدا:علیابوالصدق

تهیه کننده: مسعودصفری،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Masoud Safari
Script: Masoud Safari                                                                                         
Animator: Hoda Asnaashari, 
Masoud Safari
Editor: Ali Asghar Saebi                                                          
Music: Mona Zaherian
Sound: Ali Abolsedgh
Producer: Masoud Safari, 
DEFC

چکیـده: مـردلجنـیآبرابـهرویمـرددرختـیبسـتهاسـت.وقتـیمرد
لجنـیسـنجاقک،تنهـادوسـتمرددرختـی،رامیکشـدمرددرختـیپااز

زمیـنبیـرونمیکشـدتـابهجـدالمـردلجنیبـرود.

Synopsis: The Sludge Man has blocked water from reaching the Tree 
Man. When the sludge man kills the dragonfly, the Tree Man’s only 
friend and help the Tree Man pulls his legs off the ground to go fight 
with to the Sludge Man.

همیشه گمشده ای هست There is Always a Lost One  

مسعود صفری
متولد۱۳۵۰،اقلید.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشن

ازدانشگاهتربیتمدرستهران.

Masoud Safari
Born 1971, Eghlid. MA in animation at Tarbiat 
Modarres University.
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کارگردان: فریادبیات
فیلمنامه: فریادبیات
پویانما: فریادبیات
تدوین: فریادبیات

موسیقی: -
صدا: فریادبیات

تهیه کننده: فریادبیات

کارگردان:پیماندهقانی
فیلمنامه:احمداکبرپور،پیماندهقانی

پویانما: پیماندهقانی
تدوین:پیماندهقانی
ع موسیقی: مهدیزار
ع صدا: مهدیزار

تهیه کننده: صداوسیمایمرکزفارس،
پیماندهقانی

Director: Faryad Bayat
Script: Faryad Bayat
Animator: Faryad Bayat
Editor: Faryad Bayat
Music: -
Sound: Faryad Bayat
Producer: Faryad Bayat

Director: Peyman Dehghani
Script: Ahmad Akbarpur, Peyman 
Dehghani
Animator: Peyman Dehghani
Editor: Peyman Dehghani
Music: Mehdi Zare
Sound: Mehdi Zare
Producer: IRIB-Fars, Peyman 
Dehghani

چکیده:آتشنشانهاییکهماسکنزدهاندوخطرسازمیشوند.

چکیده:داستاندربارهیککودکمبتالبهسندرومداوناستکهدیگراناو
رامسخرهمیکنندیابازینمیدهند.

Synopsis: Firefighters cause troubles because they don’t wear masks. 

Synopsis: The story is about a child with Down Syndrome, 
whom others make fun of or refuse to play with.

ٓامشچز

ااتق 2۱

Ashmachs       

Room 21

 

فریاد بیات
متولد۱۳۶۱،تهران.فیلمهایاوبرندهجوایزمتعددیدر
جشنوارههایداخلیبودهاند،جوایزیچونتندیسطالیی
بهترینفیلمنامهدرپنجمینجشنوارهفیلمدانشجوییصدا

وسیماوتندیسطالییبهترینکارگردانیدرهشتمیندوساالنه
پویانماییتهرانبرایفیلم»ببینمنچهخوبمیگم«

پیمان دهقانی
متولد۱۳۵۱،خرمشهر.کارشناسیارشدانیمیشنازدانشگاههنر.

ساختحدود۵۰۰دقیقهانیمیشندوبعدیوکاتاوتدرانجمن
سینمایجوانشیرازوصداوسیمایمرکزفارس.کسبجوایز
داخلیوخارجیهمچونجایزهبزرگجشنوارهآرتویژنژاپن.

Faryad Bayat  
Born 1982, Tehran. His films have been awarded 
several times in national film festivals including 
the best script at IRIB student film festival and best 
direction at 8th biennal of animation for “look 
how I tel it nice” 

Peyman Dehghani
Born 1972, Khorramshahr. MA in animation at Art 
Univerity of Tehran. He has produced more than 500 
minutes of 2D and cut-out animation for IRIB and 
IYCS, Shiraz. Awarded in dozens of international film 
festivals including grand jury prize at Art Vision, Japan.  
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کارگردان: ریحانهکاوش
فیلمنامه:ریحانهکاوش
پویانما:زهراصافی
تدوین: علیرئیس

موسیقی:مهدیقشقایی
صدا:زهراصافی

تهیه کننده:علیرئیس،موسسهفرهنگی
هنریصلحوسالم

کارگردان: زینبصرفیپور
فیلمنامه: سعیدسروش،

زینبصرفیپور
پویانما: زینبصرفیپور

تدوین:سعیدسروش،زینبصرفیپور
موسیقی: سعیدسروش،

زینبصرفیپور
صدا:سعیدسروش،زینبصرفیپور

تهیه  کننده: زینبصرفیپور

Director: Reyhaneh Kavosh                                         
Script: Reyhaneh Kavosh 
Animator: Zahra Safi
Editor: Ali Raees
Music: Mehdi Ghashghaei
Sound: Zahra Safi
Producer: Ali Raees,
Solh Art Studio

Director: Zeynab Sarfipour                               
Script: Saeid Soroush, 
Zeynab Sarfipour                               
Animator: Zeynab Sarfipour                               
Editor: Saeid Soroush, Zeynab 
Sarfipour
Music: Saeid Soroush,
Zeynab Sarfipour                               
Sound: Saeid Soroush, 
Zeynab Sarfipour                               
Producer: Zeynab Sarfipour                               

چکیده: موزیکانیمیشنیدرموردشادیکودکانازتماشایباران.

 چکیـده: پسـریبـهدنبـالگنـجاسـت.بـهمحـلناشـناختهایمیرسـد
وحقیقتکتابراکشفمیکند.

Synopsis: A cheerful music animation about how kids love the rain.

Synopsis: The story is about a boy who arrives in an unknown place 
looking for a treasure and discovers book as a source of truth.

ابران

ابالبر

Rain

                                                                        The Elevator




زینب صرفی پور
متولد1371،قم.

موسساستودیوانیمیشنویز.کارگردان،ایدهپرداز،انیماتور
وریگراستودیوانیمیشنویز.

  
Zeynab Sarfipour       
Born 1992, Qom. She has founded Animation Ways 
Studio and worked as developer, animator, rigger and 
director in numerous animation series there.                         

ریحانه کاوش
متولد۱۳۶۳،اصفهان.

دانشآموختهرشتهکارگردانیانیمیشنازدانشکدهصداوسیما.
هزارویکداستان)۴فصل(،موزیکانیمیشنباران،موزیک

انیمیشنبامداد،موزیکانیمیشنآفتاب،کالغپر،گلهایچوبی
برخیازآثاراودرزمینهانیمیشنبهشمارمیرود.

Reyhaneh Kavosh
Born 1984, Isfahan.

BA in Animation Filmmaking, IRIB University. 

Thousand and one story, The Dawn, Sunlight, Wooden 

Flowers are among her notable animation titles.
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کارگردان:حسینصفارزادگان،
امینحصارکی

فیلمنامه: مرتضیغفاری
پویانما:نساءندیمی

تدوین: مریمساداترضایی
موسیقی: آرشعمرانی

صدا: پویاصفا
تهیه کننده: محمدمهدیمشکوری

Director: Hossein Saffarzadegan, 
Amin Hesaraki                               
Script: Morteza Ghaffari
Animator: Nesa Nadimi
Editor: Maryam Sadat Rezaei
Music: Arash Omrani
Sound: Pouya Safa
Producer: Mohammad Mehdi 
Mashkouri

چکیـده:ببعـیوببعـودوبـرهکوچکانـدکـهدرکنـارخانوادهخـودزندگی
میکنند.دراینقسـمت،خانوادهدرمسـیربرگشـتبهخانهدرشـب،راه
راگـممیکننـد.آنهاباکمکآسـمانشـبوسـتارهها،راهراپیـدامیکنند.

Synopsis: Babaee and Babaoo are two little lambs living with their 
family. In this episode, the family gets lost on its way back home at 
night. They manage to find their way using the night sky and stars.

ببعی Babaee

 

حسین صفارزادگان
متولد۱۳۶۳،تهران.فعالیتدرزمینهتولیدانیمیشنازسال
83درمجموعههایتلویزیونیوتیزرهایتبلیغاتی.کارگردانی
مجموعههای»شاهنامه«،»بچههایساختمانگلها«،»ببعی«.

امین حصارکی
غالتحصیلرشتهعکاسیدانشگاهتهران فار

درسال۱۳۹۳.

Hossein Saffarzadegan
Born 1984, Tehran. Since 2004, He has worked as 
producer and director in series and commercial 
animation projects. He has directed notable 
animation series like “Shahnameh: Book of Kings”, 
“Childrens of Flowers building”, “Babaee”.
Amin Hesaraki
Graduated in Photography from University of Tehran 
(2014).

9’:15”/Iran/2019
 

کارگردان:مهینجواهریان
فیلمنامه:مهینجواهریان

پویانما: نگارزنجانی،پژمانفیروزبخت
تدوین:محمدناصری
موسیقی: مسلمرسولی
صدا: محمودمحقق

تهیه کننده: امورسینماییکانونپرورش
فکریکودکانونوجوانان

Director: Mahin Javaherian                                         
Script: Mahin Javaherian
Animator: Negar Zanjani, Pejman 
Firouzbakht
Editor: Mohammad Naseri 
Music: Moslem Rasouli
Sound: Mahmoud Mohaghegh
Producer: IIDCYA (Kanoon)         

چکیـده:ایـنفیلـمتوسـطشـعروریتـموموسـیقی،ودرغالـببازیهـای
کودکانـهسـعیدرتقویـتمهارتهـایکـودکاندرهمـکاریوارتبـاطگیـریبا
یکدیگـرراداردودرایـنضمـنآنهـاراباسـاختوابزارکاریمشـاغلمختلف

آشـنامیکند.

Synopsis: Through poems, rhymes, music, children’s games, 
the film tries to strengthen children’s skills of cooperation and 
communication with each other while introducing them to the 
tools used in different occupations.

بعله! What With?    

مهین جواهریان
کارشناسیارشدکارگردانیانیمیشنازدانشگاهتهران.عضوهیئت
مؤسسودبیرانجمنآسیفابهمدت21سال.کارگردان،تهیهکننده،
مدرسومؤلفدرزمینهانیمیشن.کارگردانفیلمهایمتعددی
همچون:یکیبودیکینبود،بارونمیادجرجر،دویدمودویدم،

ارشمیدسو...

Mahin Javaherian
MA in Animation Directing at University of Tehran. 
Founding member and secretary of ASIFA, Iran for 
21 years. An acclaimed animation director,Producer, 
researcher and lecturer in the field of animation. 
Some of her notable films are: once upon a time, 
Hajar’s Wedding, I ran and ran, Archemides…     

7’:15”/Iran/2019
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کارگردان:اسماعیلجباری
فیلمنامه: محمدوهابی

پویانما: اسماعیلجباری,محمدرضاعابدی
تدوین: اسماعیلجباری
موسیقی:میالدنوربخش
صدا:میالدنوربخش

تهیه کننده: انجمنسینمایجوان
الهیجان،محمدوهابی

Director: Esameil Jabbari               
Script: Mohammad Vahabi
Animator: Esmaeil Jabbari,
Mohammadreza Abedi
Editor: Esmaeil Jabbari
Music: Milad Nourbakhsh
Sound: Milad Nourbakhsh
Producer: Mohammad Vahabi 
& IYCS-Lahijan             

چکیـده: دوکاراکتـرزاکوزیـکبـهقصـدشـکاربـهجنـگلمیرونـد.بـا
پرنـدهایبرخـوردمیکننـد.هرچهتـالشمیکنندنمیتوانندپرندهراشـکار

کنند.

Synopsis: Two characters, Zack and Zick, go hunting in the forest 
where they bump into a bird. No matter how hard they try, they 
can’t catch it. 

زاک و زیک   Zak and Zek




اسماعیل جباری
متولد13۵8،الهیجان.حضوردرجشنوارههایبینالمللی

متعددیهمچونفلیکفیرکالیفرنیا،فینپرتقال
وکرافرِویخیا.

Esameil Jabbari   
Born 1979, Lahijan. His films have participated in 
competition section of numerous international film 
festivals like kraf kvarnerska revija, FLICKFAIR, FIIN…    

کارگردان:فاطمهغرویمنجیلی
فیلمنامه: فاطمهغرویمنجیلی
پویانما:فاطمهغرویمنجیلی
تدوین:فاطمهغرویمنجیلی
موسیقی:امیرحسینجلیلی
صدا: امیرحسینجلیلی

تهیه کننده: فاطمهغرویمنجیلی،مرکز
گسترشسینمایمستندوتجربی

Director: Fatemeh Gharavi Manjili    
Script: Fatemeh Gharavi Manjili  
Animator: Fatemeh Gharavi Manjili  
Editor: Fatemeh Gharavi Manjili  
Music: Amir Hossein Jalili 
Sound: Amir Hossein Jalili
Producer: Fatemeh Gharavi Manjili 
& DEFC

چکیـده: دخترکـیبـرایپیـداکـردنتخمیـکپرنـدهکوچولوبهسـفریدر
سـرزمینپرندههـامـیرودودرنهایـتبـاپیرزندسـتدرازیکـهتخمهارا

مـیدزدد،مالقـاتمیکند.

Synopsis: A girl goes on a journey to the Land of Birds in search 
of a little bird’s egg, finally meeting an old woman with long 
hands who steals the eggs.

دست و تخم مرغ The Hand and The Egg          

فاطمه غروی منجیلی
متولد1370،رشت.

دانشآموختهکارشناسیارشدکارگردانیانیمیشنازدانشگاه
هنرتهران.همکاریدرطراحیشخصیتومتحرکسازی

چندینفیلمانیمیشنوبازیکامپیوتری.

Fatemeh Gharavi Manjili 
Born 1991, Rasht. MA in animation directing At Art 
university of Tehran. She has worked as character 
designer and animator in several animation and video 
game projects.    

5’:50”/Iran/2020
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کارگردان: ریحانهکاوش،علیرئیس
فیلمنامه: حمزهعلیرضایی

پویانما: نگارزنجانی
تدوین: علیرئیس

موسیقی: مهدیقشقایی
صدا: منصورههنرمند

تهیه کننده: علیرئیس،صداوسیمای
جمهوریاسالمیایران

کارگردان:الهامامینیان
فیلمنامه:الهامامینیان
پویانما: الهامامینیان
تدوین: علیبهادری

موسیقی:بهروزشهامت
صدا: بهروزشهامت

تهیه کننده:الهامامینیان

Director: Reyhaneh Kavosh,
Ali Raees                                         
Script: Hamzeh Alirezaei
Animator: Negar Zanjani
Editor: Ali Raees
Music: Mehdi Ghashghaei
Sound: Mansoureh Honarmand     
Producer: Ali Raees,
IRIB

Director: Elham Aminian 
Script: Elham Aminian
Animator: Elham Aminian
Editor: Ali Bahadori
Music: Behrouz Shahamat
Sound: Behrouz Shahamat
Producer: Elham Aminian

چکیـده:تولـدمادرشـیریناسـتوشـیرینتصمیـمداردکهبـرایاویک
نقاشـیبکشـدولـیمتوجهمیشـودکهمـدادرنگینـدارد.

چکیده:دختریترسیبیمارگونهازعنکبوتداردومدامکابوسمیبیند.از
قضادرهمسایگیاشپیرمرد-عنکبوتیزندگیمیکندکهپنهانیپیبهترس

دخترکبردهاست.

Synopsis: It is the birthday of Shirin’s mother. She is going to give 
her a painting but eventually notices that she has no color pencils.  

Synopsis: It is the story of a girl with a phobia of spiders, whose 
nightmares don’t stop. Ironically, a spider old man lives next 
door who has secretly found out the girl’s fear.

فهمیدم چیکار کمن

فویب

I Found Out What to Do  

Fobi

 

ریحانه کاوش
متولد۱۳۶۳،اصفهان.دانشآموختهرشتهکارگردانیانیمیشناز
دانشکدهصداوسیما.هزارویکداستان)۴فصل(،موزیک

انیمیشنبارانبرخیازآثاراودرزمینهانیمیشنبهشمارمیرود.
علی رئیس

متولد۱۳۶۲،اصفهان.هزارویکداستان)۴فصل(،موزیکانیمیشن
باران،موزیکانیمیشنبامداد،موزیکانیمیشنآفتاببرخیازآثار

اودرزمینهانیمیشنبهشمارمیرود.

الهام امینیان

متولد۱۳۵۸،تهران.
ساختفیلمکوتاهپیلهوپروانه

Reyhaneh Kavosh
Born 1984, Isfahan. BA in Animation Filmmaking, IRIB 
University. Thousand and one story, The Dawn are 
among her notable animation titles.
Ali Raees
Born 1983, Isfahan. BA in Animation Filmmaking, 
IRIB University. Thousand and one story, The Dawn, 
Sunlight are among her notable animation titles.

Elham Aminian
Born 1979, Tehran. She has directed 
award-winning short animation titled
 “ Cocoon and Butterfly”

7’:23”/Iran/2019
 

12’:50”/Iran/2020
 



51 مسابقه ایران   کودک و نوجوان

کارگردان: حسینصفارزادگان
فیلمنامه: موناشاهی
پویانما:مهدیزرگری
تدوین: مجتبیکندری

موسیقی: حسامساروخانی
صدا: نادرعلیمردانی

تهیه  کننده: میالدحاجیپروانه

Director: Hossein Saffarzadegan                               
Script: Mona Shahi
Animator: Mehdi Zargari
Editor: Mojtaba Kondori
Music: Hesam Saroukhani
Sound: Nader Alimardani
Producer: Milad Haji Parvaneh 

چکیـده: داسـتاندرمـوردخانوادهایاسـتکههمگـیازجعبههایکارتون
درسـتشـدهاندوهرروزماجرایتـازهایدارند.

Synopsis: The story is about a family made of carton boxes, with 
a new adventure every day.

کارتوین ها )یه کار کوچولو( Cartooniha (One Little Job)    


حسین صفارزادگان

متولد۱۳۶۳،تهران.فعالیتدرزمینهتولیدانیمیشن
ازسال83درمجموعههایتلویزیونیوتیزرهایتبلیغاتی.
کارگردانیمجموعههای»شاهنامه«,»بچههایساختمان

گلها«،»ببعی«.

Hossein Saffarzadegan
Born 1984, Tehran. Since 2004, He has worked as 
producer and director in series and commercial 
animation projects. He has directed notable animation 
series like “Shahnameh: Book of Kings”, “Childrens of 
Flowers building”, “Babaee”.   

کارگردان:مریمکشکولینیا
فیلمنامه:مریمکشکولینیا

براساسنوشتهیسوسنطاقدیس
پویانما: مریمکشکولینیا،

بهارکیامقدم
تدوین:محمدناصری

موسیقی:کیاوشصاحبنسق
صدا: زهرهعلیاکبری

تهیه کننده:امورسینماییکانونپرورش
فکریکودکانونوجوانان

Director: Maryam Kashkouliniya                                                                  
Script: Maryam Kashkouliniya
Based on a short story by Sousan 
Taghdis
Animator: Maryam Kashkouliniya, 
Bahar Kiya Moghaddam
Editor: Mohammad Naseri
Music: Kiyavash SahebNasagh
Sound: Zohreh Ali Akbari
Producer: IIDCYA (Kanoon)         

چکیـده: شـیركوچولویـیدریـکباغوحـشبـهدنیـامیآیدودرقفسـی
آهنـیكـهازاولتـاآخـرآنفقطدهقدماسـتزندگیمیکنـد.گاهیتوی

قفـسراهمـیرود؛امافقـطدهقدم.

Synopsis: A Little Lion has been born in a zoo and now living in 
an iron cage. Sometimes he walks there in the cage but just ten 
steps and no more.

قدم یازدهم The Eleventh Step                    

مریم  کشکولی نیا
متولد۱۳۴۵شیراز.فعالیتدررشتهیگرافیکوتصویرسازی
ازسال1370وفعالیتدرزمینهیانیمیشنازسال1382.وی
کارگردانیومتحرکسازیچندینانیمیشنکوتاهرادرکارنامه
خودداردکهاینفیلمهادرجشنوارههایمعتبربینالمللی

همچونجشنوارهاَنسیفرانسهو...حضورداشتهوجوایزینیز
دریافتکردهاست.اوعضوهیاتانتخابوداوریجشنوارههای

متعددداخلیبودهوهمچنیندرجشنوارهبینالمللیانسی
2017بهعنوانداورحضورداشتهاست.

Maryam Kashkouliniya
Born 1966, Shiraz. She has worked in animation 
industry since 2003. She has been involved as director 
and animator in some award-winning short films 
attended in notable film festivals like Annecy,…and 
won numerous prizes in national and international film 
events. She has been lecturer in Tehran university, tutor 
in dozens of masterclasses and workshops, and juror in 
Annecy 2017.  
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کارگردان: محمدباقرمحتشمی
فیلمنامه:محمدباقرمحتشمی
پویانما:محمدباقرمحتشمی
تدوین: محمدباقرمحتشمی
موسیقی: مرصاداختری

صدا:-
تهیه کننده: حمیدرضاریاحیدهکردی

Director: Mohammadbagher 
Mohtashami                                             
Script: Mohammadbagher 
Mohtashami    
Animator: Mohammadbagher 
Mohtashami    
Editor: Mohammadbagher 
Mohtashami    
Music: Mersad Akhtari
Sound:-
Producer: Hamidreza Riahi Dehkordi

چکیـده:موجـودیعجیـبازفضـابـهزمیـنمیافتـدوسـعیمیکندبا
موجـوداتزمیندوسـتشـود.

Synopsis: An Extraterrestrial creature falls from sky and tries to 
make friendships with people on the people and animals. 

لویل Loli

 

محمدباقر  محتشمی
متولد۱۳۴۵،رشت.لیسانسکارگردانیانیمیشن.۲۵سال

فعالیتدرزمینهتولیداتتلویزیونیکودکونوجوانبهعنوان
بازیگروعروسکگردان.

Mohammad Bagher Mohtashami                                  
Born 1966, Rasht. BA, Animation Filmmaking. 
25-years of professional experiences as puppeteer 
and actor in the field of children and YA animation 
production.
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کارگردان:کسرییزدانی،گلرخهمتی
فیلمنامه:کسرییزدانی،

گلرخهمتی
پویانما:کسرییزدانی،گلرخهمتی
تدوین: کسرییزدانی،گلرخهمتی

موسیقی:گروه127
صدا: گروه127

تهیه کننده: کسرییزدانی،گروه127

کارگردان: حسینمرادیزاده
فیلمنامه: حسینمرادیزاده
پویانما: حسینمرادیزاده
تدوین: حسینمرادیزاده
موسیقی: موسیقیبلوچی

صدا:-
تهیه کننده: حسینمرادیزاده

Director: Kasra Yazdani, 
Golrokh Hemmati
Script: Kasra Yazdani, 
Golrokh Hemmati
Animator: Kasra Yazdani, 
Golrokh Hemmati
Editor: Kasra Yazdani, 
Golrokh Hemmati
Music: 127 Band
Sound: 127 Band
Producer: Kasra Yazdani, 127 Band

Director: Hossein Moradizadeh 
Script: Hossein Moradizadeh                          
Animator: Hossein Moradizadeh 
Editor: Hossein Moradizadeh
Music: Baluchi Music
Sound: - 
Producer: Hossein Moradizadeh                         

چکیده:موزیکویدیویقطعه»تااینروزهابگذرند«ازگروه127.

چکیده:زندگیدرتاریکیآغازمیشودودرتاریکیپایانمیپذیرد.

Synopsis: The music video for “Till the Days Go by...” by 127 Band.

Synopsis: Life begins in darkness and sinks into darkness. 

ات این روزها بگذرند...

اترییک

Till the Days Go by...            

      Darkness

 

کسری یزدانی
متولد1370شوش.یزدانیبرندهقلمزرینجشنبزرگانیمیشن

ایراناستوفیلمهایشدرجشنوارههایبینالمللیفیلم
همچونویدئوآرتموئستراوفرستفیلمفیلممیکرزبهنمایش

درآمدهاست.
گلرخ همتی

متولد۱۳۷۲،تهران.دانشآموختهکارشناسینقاشی.
نقاشوکارگردانانیمیشن.

حسین مرادی زاده
متولد۱۳۴۸،آبادان.دانشآموختهانیمیشندانشکده

صداوسیما.
مرادیزادهعضوآسیفاوانجمننقاشانایراناستوتجربه

ساختچندفیلمانیمیشنرادرکارنامهخوددارد.

Kasra Yazdani 
Born 1991, Shush. He has won the Golden Pen of 
Iran Animation Guild and his films participated in 
numerous film festivals like First-Time Filmmaker, III 
Muestra de Video Arte Faenza. 

Golrokh Hemmati 
Born 1993, Tehran. BA in painting. Painter and 
animation director.

Hossein Moradizadeh           
Born 1969, Abadan. Graduated in animation directing 
at IRIB university. He is a member of ASIFA and 
association of Iranian painters (AIP). He has produced 
and directed some animation films.                 
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کارگردان:کسرییزدانی
فیلمنامه: کسرییزدانی
پویانما:کسرییزدانی
تدوین: کسرییزدانی
موسیقی: کسرییزدانی
صدا: کسرییزدانی

تهیه کننده: کسرییزدانی

Director: Kasra Yazdani
Script: Kasra Yazdani
Animator: Kasra Yazdani
Editor: Kasra Yazdani 
Music: Kasra Yazdani
Sound: Kasra Yazdani
Producer: Kasra Yazdani           

چکیـده:  ایـنفیلمبراسـاستجربههـاینزدیکبهمرگکارگردانسـاخته
شـدهاست.

Synopsis: The film is based on the director’s near-death 
experiences.

تجربه ی  Experience of                               

کسری یزدانی
متولد1370شوش.یزدانیبرندهقلمزرینجشنبزرگ

انیمیشنایراناستوفیلمهایشدرجشنوارههایبینالمللی
فیلمهمچونویدئوآرتموئستراوفرستفیلمفیلممیکرز

بهنمایشدرآمدهاست.

Kasra Yazdani 
Born 1991, Shush. He has won the Golden Pen of Iran 
Animation Guild and his films participated in numerous 
film festivals like First-Time Filmmakers, III Muestra de 
Video Arte Faenza. 

2’:02”/Iran/2019
 

کارگردان: عقیلحسینیان
فیلمنامه: عقیلحسینیان
پویانما: عقیلحسینیان
تدوین:عقیلحسینیان
موسیقی:عقیلحسینیان
صدا:عقیلحسینیان

تهیه کننده:عقیلحسینیان

Director: Aghil Hosseinian                                                                             
Script: Aghil Hosseinian
Animator: Aghil Hosseinian
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Aghil Hosseinian
Sound: Aghil Hosseinian     
Producer: Aghil Hosseinian

چکیده: چرخدندهاثریاستتجربیازتلفیقصداوتصویرفلزات. Synopsis: An experimental work combining the sound and 
image of metals.

چرخ دنده Sprocket

1’:30”/Iran/2020
 

عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

Aghil Hosseinian
Born, 1989. MA in graphic design. Stop motion 
animator and director. 
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کارگردان: مریمساداتمکینژاد،
سمیهساداتمکینژاد

فیلمنامه:مریمساداتمکینژاد
پویانما: مریمساداتمکینژاد
تدوین: سمیهساداتمکینژاد

موسیقی: یوسفقربانی
صدا:یوسفقربانی

تهیه کننده:سمیهساداتمکینژاد

Director: Maryam Sadat 
Makkinejad, Somayyeh Sadat 
Makkinejad                                                                                          
Script: Maryam Sadat Makkinejad
Animator: Maryam Sadat 
Makkinejad
Editor: Somayyeh
Sadat Makkinejad 
Music: Yousef Ghorbani
Sound: Yousef Ghorbani
Producer: Somayyeh Sadat 
Makkinejad                                                                                          

چکیـده:محیطبـانیکمنطقـهحفاظتشـده،درحینگشـتزنیبهیک
شـکارچیغیرقانونـیبرخـوردمیکنـدکهدرحالشـکاریکبچهآهوسـت.

محیطبـانبهنجـاتآهوبرمیآیـدو...

Synopsis: While patrolling a conservation area, a ranger encounters 
an illegal hunter who is hunting a baby gazelle. The ranger tries to 
rescue the gazelle.

داستان یک قهرمان Story of A Hero  

 

مریم سادات مکی نژاد
متولد۱۳۶۲،تهران.دانشآموختهکارشناسارشدانیمیشن.مکینژاد

بهعنوانکارگردان،طراحکاراکتروانیماتوردرحوزهانیمیشن
مشغولبهفعالیتحرفهایاست.

سمیه سادات مکی نژاد
متولد۱۳۶۰،تهران.دانشآموختهکارشناسارشدانیمیشن.مکینژاد
بهعنوانکارگردان،طراحکاراکتروانیماتوردرحوزهانیمیشنمشغول

بهفعالیتحرفهایاست.

Maryam Sadat Makkinejad
Born 1983, Tehran. MA in animation. She has been 
actively involved with lots of animation projects as 
director, character designer and animator.

Somayyeh Sadat Makkinejad
Born 1981, Tehran. MA in animation. She has been 
actively involved with lots of animation projects as 
director, character designer and animator. 

2’:48”/Iran/2020 

کارگردان:پارسابزرگانی
فیلمنامه:پارسابزرگانی،پارساصفا

پویانما:پارسابزرگانی
تدوین:پارسابزرگانی،پارساصفا

موسیقی: پارساستوده
صدا: بهرادخدیوی

تهیه  کننده:پارسابزرگانی

Director: Parsa Bozorgani 
Scrip: Parsa Bozorgani, Parsa Safa                         
Animator: Parsa Bozorgani 
Editor: Parsa Bozorgani, 
Parsa Safa                                                 
Music: Parsa Sotoudeh
Sound: Behrad Khadivi
Producer: Parsa Bozorgani                          

چکیده:درسال۱۳۹۴ویدیوییازکشتنسگهایولگردبهوسیلهتزریق
اسیددرشهرشیرازدرفضایمجازیمنتشرشد.هیچفردیانهادیمسئولیت

ایناتفاقرانپذیرفت.

Synopsis: In 2015, a video of stray dogs being killed using injection 
of acid in Shiraz went viral. No individual or institution claimed 
responsibility for the incident.

زوزه Howling

پارسا بزرگانی
متولد۱۳۷۵،تهران.دانشجویرشتهسینمادردانشگاهسوره.

درسال98اولینانیمیشنتجربیخودبهنام»زوزه«راتولیدو
کارگردانیکردهاست.اینفیلمدریکسالگذشتهدر۲۵فستیوال
جهانیچونبرمن،آتن،زلینو...راهیافتهوبرندهچهارجایزه

همچونجایزهcetaازفستیوالاسپکتراملهستانوجایزهبهترین
فیلمدانشجوییازجشنوارهسانفرانسیسکوشدهاست.

Parsa Bozorgani
Born 1996, Tehran. Film student in Sooreh Art 
University. He has made his first experimental 
animation titled “Howling” in 2020, it has 
participated in 25 international festivals like Zlín, 
Nffty, NDNFF, Bremen, Athens digital art  and won 
four prizes including Ceta at Spectrum (Poland) and 
best student film at SFFFF. (San Francisco)  
  

8’:26”/Iran/2018
 



57 مسابقه ایران   تجـر�ب

کارگردان: الههفالحیانمهرجردی
فیلمنامه: الههفالحیانمهرجردی
پویانما: الههفالحیانمهرجردی
تدوین:الههفالحیانمهرجردی

موسیقی:-
صدا:الههفالحیانمهرجردی

 تهیه کننده: مرکزگسترشسینمایمستند
وتجربی،الههفالحیانمهرجردی

کارگردان:مهدیبرقزدگان
فیلمنامه: مهدیبرقزدگان
پویانما: مهدیبرقزدگان
تدوین: مهدیبرقزدگان
موسیقی:مهدیبرقزدگان
صدا:مهدیبرقزدگان

تهیه کننده: مهدیبرقزدگان

Director: Elaheh Fallahian 
Mehrjerdi      
Script: Elaheh Fallahian Mehrjerdi     
Animator: Elaheh Fallahian 
Mehrjerdi      
Editor: Elaheh Fallahian Mehrjerdi      
Music: -
Sound: Elaheh Fallahian Mehrjerdi      
Producer: Elaheh Fallahian 
Mehrjerdi & DEFC      

Director: Mehdi Barghzadegan                         
Script: Mehdi Barghzadegan                         
Animator: Mehdi Barghzadegan                         
Editor: Mehdi Barghzadegan                         
Music:  Mehdi Barghzadegan 
Sound:  Mehdi Barghzadegan 
Producer: Mehdi Barghzadegan                         

چکیـده: گنجشـکیکوچـکرویلبـهبامـیمینشـیندوآوازمیخوانـد
امـازخمـیوخـوناوبـهماهیتبدیلمیشـود.ماهیدرکاسـهایاسـیر

میشـودوبـرلـببـامجـاخـوشمیکنـد.

چکیـده: بسـیاریمیداننـدکـهنههنرمندنـدونهآثارشـانهنراسـت.اما
مـردمعـادیکـهنمیدانند!

Synopsis: A small sparrow sits on the edge of a roof and starts 
singing, but it is wounded and its blood turns into a fish. The fish 
gets stuck in a bowl placed on the roof.

Synopsis: Many people know that neither they are artists nor 
their works are art, but who else knows?!

گنجشکک

نویز

The Little Sparrow    

Noise


مهدی برق زدگان

متولد1371,همدان.برقزدگان،کارگردان،تهیهکنندهونویسنده
بیشاز۲۰انیمیشنکوتاهبودهاست.اومدیرعامل

وبنیانگذاراستودیو»فوتون«ومدیریتواحدانیمیشنکانون
تبلیغاتی»سرامگرافیک«بودهاست.

Mehdi Barghzadegan                         
Born 1992, Hamedan. He has scripted, produced and 
directed more than twenty short animation films. He 
has been founder of Foton Studio and now acting as 
the head of animation department in Seram Graphic.  

الهه فالحیان مهرجردی
غالتحصیلکارگردانیارشدانیمیشناز متولد1372،میبد.فار

دانشگاههنرتهران

Elaheh Fallahian Mehrjerdi     
Born 1993, Meybod. MA in animation directing at Art 
university of Tehran.

2’:14”/Iran/2020
 

1’:40”/Iran/2019
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60National Competition  TV Production

کارگردان:سعیدترخانی،احسانطاهری
گیلدهی

فیلمنامه: مهدیابوهاشم
پویانما:بابکسبحانی
تدوین:زهرابالدی
موسیقی: بهروزنصر
صدا:اردشیرمنظم

تهیه کننده:سعیدترخانی

کارگردان:محمدگودرزی
فیلمنامه:محمدبرومند
پویانما:فرشتهترابی
تدوین:آرشمینایی

موسیقی: امیرارشادمینایی
صدا:امیرارشادمینایی

تهیه کننده: صداوسیمایمرکزهمدان،
محمدگودرزی

Director: Saeid Tarkhani, Ehsan 
Taheri Gildehi
Script: Mehdi Abouhashem
Animator: Babak Sobhani
Editor: Zahra Beladi
Music: Behrouz Nasr
Sound: Ardeshir Monazzam
Producer: Saeid Tarkhani

Director: Mohammad Goudarzi
Script: Mohammad Boroumand 
Animator: Fereshteh Torabi
Editor: Arash Minaei
Music: Amir Ershad Minaei
Sound: Amir Ershad Minaei  
Producer: Mohammad Goudarzi, 
IRIB-Hamedan 

چکیـده:گـرگگیاهخـوار،تنهـاوارثقلعـهگُرگُـران،پاورقینویـسناموفقـی
اسـتکـهتـالشمیکنـدنویسـندهبزرگـیشـود.

چکیده:آدمبرفییارهمیشگیبچهاست.اوبابرفرشدمیکند،باخورشید
آبمیشود،باآبمحومیشودوسرانجامبابرفودردستانبچهدوباره

جانمیگیرد.

Synopsis: The vegetarian wolf, the only heir to the ‘Gorgoran’ 
castle, an unsuccessful columnist striving to become a great writer. 

Synopsis: Snowman is the child’s companion who grows with 
snow, melts with the sun, disappears with water, and finally 
comes to life again with snow in the hands of the kid.

افسانه ُگرُگران )غول دریاچه(

بچه زمستون )برف و ابد(

Go Goergy Go! (Lake Monster)

Baby Winter (Snow and Wind)                          

 

سعید ترخانی
متولد۱۳۵۶،تهران.درسال1378اولینفیلمخودرابانام»آخرین
سیب«ساختوازآنپستاکنونبهصورتمستقلدرعرصه
فیلمسازیبهویژهفیلمانیمیشنمشغولبهکاربودهاست.

احسان طاهری گیلدهی 
متولد۱۳۵۷،تهران.کارگردانفیلمبلندانیمیشن»بازمانده«.

نویسنده،طراحکاراکتروبکگراندآرتیست.مدیردپارتمانهنری
انستیتوملیبازیسازی.

محمد گودرزی
متولد:۱۳۶۹،بروجرد.گودرزی،تهیهکنندهوکارگردان

مجموعههایپویانماییمتعددیهمچون»بچهزمستون«،
»قصههایشاهنامه«و»قصههایجنگ«بودهاست.

Saeid Tarkhani
Born 1977, Tehran. He has directed his first debut 
film titled “Last Apple “ in 1999 and since then he 
has been involved in numerous film and animation 
projects.
Ehsan Taheri Gildehi
Born 1978, Tehran. Director of renowned feature 
animation “The Survived”. Animation scriptwriter, 
character designer and background artist. Head of art 
department of Iran Game Development Institute.

Mohammad Goudarzi
Born, 1990. He has produced and directed TV 
animation series like “Baby Winter”, “Shahnameh 
Stories”, “War Stories”. 

 

5’:27”/Iran/2021
 

12’:00”/Iran/2021
 



61 مسابقه ایران   تلویزیو�ن

کارگردان:محمدرضاصارمی
فیلمنامه:محمدرضاصارمی
پویانما: محمدرضاصارمی،

مهدیپورپیلهکش،علیرضاموسوی،
مهدیصفری

تدوین: محمدرضاصارمی
موسیقی:محمدرضاصارمی
صدا: محمدرضاصارمی

تهیه کننده: سیدحمیدحسینی

Director: Mohammadreza Saremi
Script: Mohammadreza Saremi
Animator: Mohammadreza 
Saremi, Mehdi Pourpilehkesh, 
Alireza Mousavi, Mehdi Safari
Editor: Mohammadreza Saremi
Music: Mohammadreza Saremi
Sound: Mohammadreza Saremi
Producer: Hamid Hosseini

چکیـده:  پسـریبـرایخریـدخوراکـیبهسـوپرمارکـتمـیرودودرآنجا
ماجـرایسـفرخانوادگـیخـودرابرایغریبـهایتعریفمیکنـد،گفتناین

ماجـراهمـانوسـرقتازخانـهخالیآنهـاهمان...

Synopsis: A boy goes to the supermarket to buy groceries and 
there he tells a stranger about their family trip. That only results 
in robbery of their house.

تشتک A memorable trip

محمدرضا صارمی
متولد۱۳۷۶،مشهد.کارگردانانیمیشنوموشنگرافیک.

فعالیتدرشرکتسینمایییار،استودیوآوند،موسسهجوانان
آستانقدس.

Mohammadreza Saremi
Born 1997, Mashhad. He has worked as animator and 
motion graphic artist in Yar Film Production, Avand 
Studio and Youth institute of Astan Qods Razavi.

4’:30”/Iran/2019
 

کارگردان: رسولحسینی،هدامسعودی
فیلمنامه: هدامسعودی،مریمچالش،پویا

شاسیا
پویانما:محمدمهدیاحمدی،نورا

شفیعزاده،نغمهشهرآشوب
تدوین:رسولحسینی

موسیقی:احسانخضرلو،روحاهلل
صفاییان

صدا: فرزادشیرمحمدی
تهیه کننده: سیمایمرکزالبرز،رسول

حسینی

Director: Rasoul Hosseini, Hoda 
Masoudi
Script: Hoda Masoudi, Maryam 
Chalesh, Pouya Shasia
Animator: Mohammad Mehdi 
Ahmadi, Nora Shafizadeh, 
Naghmeh Shahrashoub
Editor: Rasoul Hosseini
Music: Ehsan Khezrlou, Rouhollah 
Safaeian
Sound: Farzad Shirmohammadi
Producer: Rasoul Hosseini, 
IRIB-Alborz  

چکیـده: »بهـار«بـاکمـکآقایسـنگوارددنیـایخیالیاش“جنـگلآبی”
میشـود.اوعروسـکیبـهاسـم»آبـی«داردکـهدرجنگلآبـیوخیالیاش

بـزرگمیشـودوبـابهـاربـازیمیکند.

Synopsis: Bahar enters her fantasy world, Blue Jungle, with the 
help of Mr. Stone. She has a doll named ‘Blue’ who grows up in 
her imaginary blue Jungle, playing with Bahar.

جنگل ٓایب )منایش مخصوص( Blue Jungle (Special Show)


هدا مسعودی

متولد۱۳۵۸،تهران.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشن
دانشگاههنر.

رسول حسینی 
متولد۱۳۶۱،کرمان.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشن

دانشگاههنر.

Hoda Masoudi
Born 1979, Tehran. MA in animation directing at Art 
university of Tehran.
Rasoul Hosseini
 Born 1982, Kerman. MA in animation directing at Art 
university of Tehran. 

8’:14”/Iran/2021
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کارگردان:هادیامیری،رهافرجی
فیلمنامه: هادیامیری،رهافرجی

پویانما:مهردادسمواتی،علیرضافتحی،
هانیهحاجیبابا،علیگلناری

تدوین:علیگلناری
موسیقی: علیرضافتحی
صدا:علیرضافتحی

تهیه کننده:هادیامیری،رهافرجی

کارگردان:علی)سینا(جلیلیان
فیلمنامه:رضادالور

پویانما:عاطفهگراکویی،محبوبهمرتضایی
تدوین:امینآزمندیان،علیرضا

شاهحسینی
 موسیقی:امینآزمندیان،

علیرضاشاهحسینی
صدا:علیرضاشاهحسینی

تهیه کننده:کانونتبلیغاتیآگهسازان

Director: Hadi Amiri, Raha Faraji  
Script: Hadi Amiri, Raha Faraji
Animator: Mehrdad Samavati, 
Alireza Fathi, Hanieh Hajibaba, 
Ali Golnari
Editor: Ali Golnari    
Music: Alireza Fathi
Sound: Alireza Fathi
Producer: Hadi Amiri, Raha Faraji  

Director:  Ali (Sina) Jalilian
Script: Reza Delavar
Animator: Atefeh Garakouei, 
Mahboubeh Mortzaei
Editor: Amin Azmandian, Alireza 
Shahhosseini
Music: Amin Azmandian, Alireza 
Shahhosseini
Sound: Alireza Shah Hosseini
Producer: Agahsazan Advertising 
Agency 

چکیده: فیلوبسـیارمهرباناسـتوتوانایی»نه«گفتنندارد.اینمسـاله
برایـشمشـکالتزیادیایجـادمیکندتاآنکـهرویاییمیبیند.

چکیده:مجموعهداستانیدربارهیکخانوادهچهارنفرهکهدرهرقسمت
دغدغههاودردسرهاییکیازاعضایخانوادهبهتصویرکشیدهمیشود.

Synopsis: Filou is so kind, unable to say “No” to anybody. This makes 
a lot of problem for him until once he has a life-changing dream…  

Synopsis: Series of stories about a family of four depicting the 
worries and troubles of one family member in each episode.

جنگل دامون ) آره یا نه(

جورابجور
 )آیا ابید بین خطوط راند؟(

Damoon Jungle (Yes or No)                       

Jour Ba Joor 
(Why Lane Splitting?)

 

علی )سینا( جلیلیان
متولد۱۳۶۸،تهران.دانشآموختهرشتهکارگردانیانیمیشن.

کارگردانمجموعهانیمیشنهایتلویزیونیداستانی
وتبلیغاتی

Ali (Sina) Jalilian
Born 1989, Tehran. BA in animation directing. He 
has directed a bounch of TV animation series and 
commercials.  

1’:10”/Iran/2021
 

13’:34”/Iran/2021
 

هادی امیری
متولد13۶0،کرمانشاه.نامزدبهتریناثرتلویزیونیازنهمینجشنواره
بینالمللیانیمیشنکودکتایوانونامزدبهترینسریالانیمیشن

ازیازدهمینجشنبزرگانیمیشن
رها فرجی

متولد13۶0،همدان.نامزدبهتریناثرتلویزیونیازنهمینجشنواره
بینالمللیانیمیشنکودکتایوانونامزدبهترینسریالانیمیشن

ازیازدهمینجشنبزرگانیمیشن

Hadi Amiri
Born 1981, Kermanshah. His films got nominated for 
the best TV animation at Taiwan International Children 
Animation Festival and the best TV animation serie at 
11th  session of Iran Animation Guild
    
Raha Faraji
Born 1981, Hamedan. His films got nominated for the 
best TV animation at Taiwan International Children 
Animation Festival and the best TV animation serie at 
11th  session of Iran Animation Guild    



63 مسابقه ایران   تلویزیو�ن

کارگردان: سیدعلیموسوی
فیلمنامه: عبداهللملکی،فاطمهاعتمادیان

پویانما:سیدعلیموسوی
تدوین: علیجمالیمطلق

موسیقی:حامدجهانبخشیان
صدا:نرگسسوری

تهیه  کننده: محمدمهدیمشکوری

Director: Ali Mousavi  
Script: Abdollah Maleki, 
Fatemeh Etemadian
Animator: Ali Mousavi
Editor: Ali Jamali Motlagh     
Music: Hamed Jahanbakhshian
Sound: Narges Souri
Producer: Mohammad Mehdi 
Mashkouri

چکیده: ساراوساشاباکمکپدربزرگومعلممهدکودکشانوبههمراه
دوستانشانعالوهبریادگیریضربالمثلهایایرانی،راهحلمشکلخود

راپیدامیکنند.

Synopsis: Sara, Sasha, and their friends with the help of their 
grandfather and nursery school teacher, while learning Iranian 
proverbs.

دنیای سارا کوچولو )سکسه(       The World of Little Sarah
(Hiccup)




سیدعلی موسوی
متولد۱۳۷۵،تهران.دانشجویرشتهانیمیشندانشگاه

صداوسیما.

Ali Mousavi
Born 1996, Tehran. Student in animation directing at 
IRIB univeersity.

7’:23”/Iran/2021
 

کارگردان:امیرسحرخیز،هاجرمهرانی،
مرتضیناییجی

فیلمنامه:مهنازراوند،جمالگودرزی،
زهرهدهقانی،مریمچالش

پویانما: امیرحسینتجسسی،امین
فرجادی،آنیتافردوسی
تدوین:امیرسحرخیز

موسیقی:هوتنپورزکی
صدا:هوتنپورزکی

تهیه کننده: امیرسحرخیز،مرکزپویانمایی
صبا

Director: Amir Saharkhiz, Hajar 
Mehrani, Morteza Naeeji
Script: Mahnaz Ravand, Jamal 
Goudarzi, Zohreh Dehghani, 
Maryam Chalesh 
Animator: Amir HosseinTajassosi, 
Amin Farjadi, Anita Ferdowsi
Editor: Amir Saharkhiz
Music: Houtan Pourzaki  
Sound: Houtan Pourzaki  
Producer: Amir Saharkhiz, Saba 
Animation Centre 

چکیـده:  چیاشـیردوسـتنـدارد.مامـانمیگویدکـهدرصـورتنخوردن
شـیر،اوبزرگنمیشـود.

Synopsis: Chia does not like milk. Mom says she will not grow 
up if she does not drink milk. 

چیا شیر منیخوره! Chiya Hates Milk!                    

غبلورینجشنواره امیر سحرخیز: متولد۱۳۵۵،تهران.برندهسیمر
فجر،تندیسجشنخانهسینما،جایزهویژههیاتداورانجشنواره

پویانماییوجشنوارهفیلمکوتاهتهران

هاجر مهرانی: متولد۱۳۶۳،بوشهر.کارشناشیارشدانیمیشناز
دانشگاههنر.برندهچندینجایزهازجشنوارههایداخلیوخارجی

مرتضی ناییجی:متولد۱۳۶۲،آمل.کارشناسیارشدنقاشیازدانشگاه
شاهدتهران.کارگردان،طراحکاراکتروتصویرگر.

Amir Saharkhiz: Born 1976, Tehran. His acclaimed films has 
won numerous national and international prizes like Crystal 
Phoenix at Fajr Film Festival, Grand jury prize at Tehran Ani-
mation Biennal, Tehran International Short Film Festival...  
Hajar Mehrani: Born 1984, Boushehr. MA in animation 
directing at Art university of Tehran. Her films have won half 
dozens of Prizes in national and international film festivals.  
Morteza Naeeji: Born 1983, Amol. MA in painting at Shahed 
university. He has been involved in many projects as director, 
character designer and illustrator. 

8’:45”/Iran/2021
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کارگردان:فهیمهقبادی
فیلمنامه: فهیمهقبادی

پویانما: مریمپروین،یلداباقرموسوی
تدوین:فهیمهقبادی

موسیقی:محمدحسینکریمی
صدا:محمدحسینکریمی،مهدی

مقدسی
تهیه کننده: حوزههنریاستانسمنان،

فهیمهقبادی

کارگردان: حسامالدینمخبر
فیلمنامه:حسامالدینمخبر
پویانما: حسامالدینمخبر

تدوین: سجادصبور
موسیقی: امیرحسینواحدی
صدا:امیرحسینواحدی
تهیه کننده:اقبالواحدی

Director: Fahimeh Ghobadi      
Script: Fahimeh Ghobadi               
Animator: Maryam Parvin, 
Yalda Bagher Mousavi      
Editor: Fahimeh Ghobadi      
Music: Mohammad Hossein Karimi
Sound: Mohammad Hossein 
Karimi, Mehdi Moghadasi       
Producer: Fahimeh Ghobadi, 
Art Circle of Islamic Development 
Organization (IDO)-Semnan 

Director: Hesamoddin Mokhber      
Script: Hesamoddin Mokhber          
Animator: Hesamoddin Mokhber      
Editor: Sajjad Sabour
Music: Amir Hossein Vahedi
Sound: Amir Hossein Vahedi      
Producer: Eghbal Vahedi

 چکیـده:خانوادهغولخانازنوادگانرسـتمدرعصـرحاضرزندگیمیکنند.

چکیده:کاراکترانیمیشنی»واحدی«باخواندندفترچهیادداشتهایشبه
مرورلحظههایشیرینسفرهایخوددرایرانمیپردازد.

Synopsis: The Giants family, descendants of Rustam, live in the 
present era.

Synopsis: The animated character made based on “Mr.Vahedi”, 
Well-know TV host, reflects on sweet memories of travels inside 
Iran from his memoirs.

دیویونه
)مرکز شنگویل در خانه(

سفرانمه صبا

Diviyone 
(Department of Fun at Home)

Saba

 


فهیمه قبادی

متولد۱۳۶0،شاهرود.کارشناسیارشدکارگردانیانیمیشناز
دانشگاههنرتهران.ازآثارمطرحاومیتوانبهفیلمهای»آیدی«،

»230درجه«وسریالانیمیشن»دیویونه«اشارهکرد.

حسام الدین مخبر
متولد۱۳۶۳،تهران.

کارشناسیارشدانیمیشن.مدرسانیمیشندانشگاهسوره.
انیماتوروکارگردانموشنگرافیک

وانیمیشنکوتاه.

Fahimeh Ghobadi
Born 1981, shahroud. MA in animation directing 
at Art university of Tehran. “ID”, “ 230 Degree” and 
“Diviyone” are some of her notable titles.                                   
 

Hesamoddin Mokhber   
Born 1984, Tehran. MA in animation directing. 
Lecturer in animation directing courses in Soureh Art 
university. Animator and motion graphic and short 
animation director.   

1’:00”/Iran/2018
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65 مسابقه ایران   تلویزیو�ن

کارگردان:سامانعبدینژاد
فیلمنامه: فهیمهسلیمانی،

عباسکریمیعباسی
پویانما: سامانعبدینژاد
تدوین: سامانعبدینژاد
موسیقی:بهرنگقدرتی

صدا:دیانوشآصفوزیری
تهیه کننده:الهامنادریفرید

کارگردان:مهدیعلیبیگی
فیلمنامه: مهدیعلیبیگی

پویانما:مهدیعلیبیگی،امیرکاظمی
تدوین:مهدیعلیبیگی
موسیقی:آرمینبهاری
صدا:آرمینبهاری

تهیه کننده: مهدیعلیبیگی

Director: Saman Abdinejad
Script: Fahimeh Soleimani, 
Abbas Karimi Abbasi
Animator: Saman Abdinejad
Editor: Saman Abdinejad
Music: Behrang Ghodrati
Sound: Dianoush Asef Vaziri
Producer: Elham Naderi Farid

Director: Mehdi Alibeygi
Script: Mehdi Alibeygi
Animator: Mehdi Alibeygi,
Amir Kazemi
Editor: Mehdi Alibeygi
Music: Armin Bahari
Sound: Armin Bahari
Producer: Mehdi Alibeygi  

چکیده: سـعدیسـواربریککشـتیبرایسـفربـهجزیرهبهدریـامیرود؛
کشـتیناگهـاندچارطوفانمیشـودوسـعدیبهدریـامیافتد.

چکیده: مجموعهایدربارهبزرگترینبازیکنانفوتبالتمامادوار.

Synopsis: Saadi goes aboard a ship to travel to the island when 
a storm arrives, throwing Saadi into the sea.

Synopsis: The series is about the greatest soccer players of all time.

سفرهای سعدی )نجات(

مشاره های افسانه ای

Saadi Travels (The rescue)

                  Legendary Numbers


مهدی علی بیگی

متولد۱۳۶۳،تهران.کمیکآرتیستدراستودیوآریاکمیک.
کارگردانفیلمهایکوتاهانیمیشنوتبلیغاتیدراستودیو
رایآوین.انیماتوروکارگرداندراستودیوبازیهایرایانهای
دیدما.حضوروکسبجایزهدرجشنوارههایداخلیو

بینالمللی.

Mehdi Alibeygi
Born 1984, Tehran. He has been working as comic artist 
in Aria Comic studio, as animator and director in Raiavin 
studio and as animator and director in Deedema 
game studio. His films attended and got awarded in 
numerous national and internation film festivals.  

سامان عبدی نژاد
کارگردانیوتهیهکنندگیانیمیشنوتیزر.

طراحیتیزرجشنوارههایایرانیازجملهجشنوارههنرهای
تجسمیفجر.

Saman Abdinejad
Animation and Promotional trailer producer and 
director. He has directed promo trailers for a number 
of Iranian festivals like Fajr Fine Arts Festival. 
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کارگردان: آتنامسلمی
فیلمنامه: نغمهتفلیسی
پویانما: مهسامحمدنیا
تدوین:زینبپورسید
موسیقی:سپهرعباسی
صدا: مسلمرضوی

تهیه کننده: آتنامسلمی،
مرکزپویانماییصبا

Director: Atena Moslemi
Script: Naghmeh Teflisi
Animator: Mahsa Mohammadnia
Editor: Zeynab Pourseyyed
Music: Sepehr Abassi
Sound: Moslem Razavi
Producer: Atena Moslemi, Saba 
Animation Centre

چکیـده:امیـنتصمیـممیگیـردبـهجنـگغـولزمانبـرود،ولـیپساز
سـفربـهعالـمخیـالدرمییابـدکهبایـدبازماندوسـتباشـدتـابدین

ترتیـبزمـانبرایـشنـهتندبگـذردونـهکند.

Synopsis: Amin decides to go to war with the Time Monster, 
but a journey into his world of fantasy, he realizes that he must 
be friends with time so that it feels neither fast nor slow.

کوچولوهای کنجکاو
)غول زمان(

Curious little ones  
(Time Monster)

 

آتنا مسلمی
متولد۱۳۵۷،ساری.مسلمیتولیدوکارگردانیمجموعههای
انیمیشنمتعددیهمچونمرواریدخوشه،دردوگوشهو

کوچولوهایکنجکاورابرعهدهداشتهاست.

Atena Moslemi
Born 1978, Sari. She has directed notable TV 
animation series like Cluster of Pearls, At Two 
Corners, the Curious Little Ones.  
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کارگردان:عقیلحسینیان
فیلمنامه: عقیلحسینیان
پویانما: عقیلحسینیان،

سوگلثناگو
تدوین:عقیلحسینیان

موسیقی: سامانحسینیان
صدا:عقیلحسینیان
تهیه کننده:سوگلثناگو

Director: Aghil Hosseinian
Script: Aghil Hosseinian
Animator: Aghil Hosseinian, 
Sogol Sanagou
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Saman Hosseinian
Sound: Aghil Hosseinian
Producer: Sogol Sanagou

چکیـده:نشـاندادنورزشبسـکتبالبـاتکههـایکاغذکـهصحنههاییاز
آنبـهشـکلیگرافیکـیرویجلـدمحصـول،بههمتبدیلمیشـوند.

Synopsis: A demonstration of basketball with pieces of paper 
that transform to the graphic designs on products.

اسرپی مردانه مای 2 MY for men

 

عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

Aghil Hosseinian
Born 1989, Mashhad. MA in graphic design. Stop 
motion animator and director. 

0’:10”/Iran/2020
 

کارگردان:سوگلثناگو
فیلمنامه: سوگلثناگو
پویانما:عقیلحسینیان
تدوین: عقیلحسینیان

موسیقی:تاماراشاورداشویلی
صدا:تاماراشاورداشویلی
تهیه  کننده:سوگلثناگو

Director: Sogol Sanagu
Script: Sogol Sanagu
Animator: Aghil Hosseinian
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Tamara Shaverdashvili
Sound: Tamara Shaverdashvili
Producer: Sogol Sanagu

چکیده:تالشبرایرهاییوآزادیوچرخهتولدومرگ. Synopsis: Struggling for liberation and freedom and the cycle 
of birth and death.

ButterflyButterfly

 

سوگل ثناگو
متولد۱۳۶۲،تهران.

کارگردانوانیماتوراستاپموشن

Sogol Sanagou
Born 1983, Tehran. Animation director and stop 
motion animator.

3’:23”/Iran/2020
 



69 مسابقه ایران   تبليغا�ت

کارگردان:حسامالدینمخبر
فیلمنامه:سینانسوری

پویانما: حسامالدینمخبر
تدوین: سپیدهجاللی

موسیقی:امیرحسینواحدی
صدا:امیرحسینواحدی
تهیه کننده: سینانسوری

Director: Hessamoddin Mokhber
Script: Sina Nasouri
Animator: Hessamoddin Mokhber
Editor: Sepideh Jalali
Music: Amir Hossein Vahedi
Sound: Amir Hossein Vahedi
Producer: Sina Nasouri

چکیـده:ایجـادارتبـاطتصویـریبـرایسـهحیـوانبرگزیـده،بـهعنـوان
نمادهایـیازویژگیهـایمطلـوبومـوردنظـرصاحـببرنـدواسـتودیوی

چشـمها. سـینمایی

Synopsis: Creating a visual connection for three selected 
animals, as symbols of features desired with brand owner and 
Eyes Studio.

استودیو چمش ها Eyes Studio

حسام الدین مخبر
متولد۱۳۶3،تهران.

طراححرکت،انیماتور،کارگردانموشنگرافیک
وانیمیشنکوتاه.

Hessamoddin Mokhber
Born 1984, Tehran. He has been involved in many 
projects as animation director, motion designer 
and animator. 

0’:26”/Iran/2019

کارگردان:عقیلحسینیان
فیلمنامه: علیامیری،عقیلحسینیان،

سوگلثناگو
پویانما:عقیلحسینیان،سوگلثناگو

تدوین:عقیلحسینیان
موسیقی:سامانحسینیان

صدا:عقیلحسینیان
تهیه کننده:نوآورانفنآوازه)دیجیکاال(،

عقیلحسینیان

Director: Aghil Hosseinian
Script: Aghil Hosseinian, 
Sogol Sanagou, Ali Amiri
Animator: Aghil Hosseinian, 
Sogol Sanagou
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Saman Hosseinian
Sound: Aghil Hosseinian
Producer: Digikala, 
Aghil Hosseinian

چکیده: جنگابرقهرمانانباکرونا. Synopsis: A battle of superheroes with the Corona virus. 

ابهم دنیا رو نجات میدیم
)قهرماانن( 

Save the world together
(Heroes)

عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

0’:46”/Iran/2020
 

Aghil Hosseinian
1989, Mashhad. MA in graphic design. Stop motion 
animator and director. 
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کارگردان:نگارهحلیمی،امینملکیان
فیلمنامه: امینملکیان
پویانما: امینملکیان،

نگارهحلیمی
تدوین: امینملکیان،

نگارهحلیمی
موسیقی:ندارد

صدا:امینملکیان
تهیه کننده:شرکتبیمهتیمشیم

Director: Negareh Halimi, 
Amin Malekian
Script: Amin Malekian
Animator: Negareh Halimi, 
Amin Malekian
Editor: Negareh Halimi, 
Amin Malekian
Music: N/A
Sound: Amin Malekian
Producer: Team Sheem 
Insurance Co.

چکیده:تیزر»بیمهماشین«شرکتبیمهتیمشیم Synopsis: Car Insurance promotional teaser for the Teem Sheem 
Insurance Company.

تیم شیم Teem Sheem

نگاره حلیمی
متولد۱۳۶1،تهران.

طراحوفیلمسازانیمیشن
امین ملکیان

متولد۱۳۶۰،شهرضا.
فیلمسازانیمیشن

Negareh Halimi
Born 1982, Tehran. 
Character designer and animation director.  
Amin Malekian
Born 1981, Shahreza. 
animation director.  

1’:00”/Iran/2019

کارگردان:امیرمحمدنوریدلوئی
فیلمنامه: امیرمحمدنوریدلوئی
پویانما: امیرمحمدنوریدلوئی،

سیدمیثمرضوی
تدوین:امیرمحمدنوریدلوئی

موسیقی: ِکوینمکلئود
صدا:علیضمیری

تهیه  کننده: کمپانیبیسکوئیتگرجی

Director: Amir Mohammad Nouri 
Dalouei
Script: Amir Mohammad Nouri 
Dalouei
Animator: Amir Mohammad Nouri 
Dalouei, Meysam Razavi
Editor: Amir Mohammad Nouri 
Dalouei
Music: Kevin MacLeod
Sound: Ali Zamiri 
Producer: Gorji Biscuits Co.

چکیـده: ارایـهویژگیهـاوفوایـدبیسـکوپالس،محصـولجدیـدکمپانـی
بیسـکوئیتگرجی،ازطریقبیانپروسـهنمادینشـکلگیریبیسکوئیتو

درقالـبیـکماشـینروبگلدبرگ

Synopsis: Presentation of the features and advantages of Bisco+, 
Gorji Biscuits’ new product, through the symbolic process of 
biscuit making in the form of a Rube Goldberg machine.

بیسکوپالس گرجی Gorji Bisco+                                 


امیر محمد نوری دلوئی

متولد1372،مشهد.تصویرسازوانیماتور.
سالهاسابقهفعالیتحرفهای

درصنعتتبلیغات.

Amir Mohammad Nouri Dalouei
Born 1993, Mashhad. Illustrator and animation 
filmmaker. He has been involved in numerous 
promotional animation projects.   
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71 مسابقه ایران   تبليغا�ت

کارگردان:قاسمصارمی
فیلمنامه: قاسمصارمی
پویانما: عاطفهگراکویی
تدوین: قاسمصارمی

موسیقی:مسلمرسولی
صدا: مسلمرسولی

تهیه کننده:بانکتجارت

کارگردان:محمدجوادجمشیدی
فیلمنامه:محمدجوادجمشیدی
پویانما: محمدجوادجمشیدی
تدوین: محمدجوادجمشیدی
موسیقی:تابستان،ازچهارفصل

اثرآنتونیوویوالدی
صدا: محمدجوادجمشیدی

تهیه کننده: محمدجوادجمشیدی

Director: Ghassem Saremi
Script: Ghassem Saremi
Animator: Atefeh Garakouei
Editor: Ghassem Saremi
Music: Moslem Rasouli 
Sound: Moslem Rasoui
Producer: Tejarat Bank

Director: Mohammad Javad 
Jamshidi
Script: Mohammad Javad Jamshidi
Animator: Mohammad Javad 
Jamshidi
Editor: Mohammad Javad Jamshidi
Music: Summer, Four Seasons by 
Antonio Vivaldi 
Sound: Mohammad Javad Jamshidi
Producer: Mohammad Javad 
Jamshidi

چکیـده: آدمهـابـرایانجـامکارهـایبانکـیخـودازخانـهخـارجودرگیر
ویـروسکرونـامیشـوندتـااینکـههمـراهبانـکتجـارتاینمشـکلرا

برطـرفمیکنـد.

چکیـده: موشـنگرافیـکگرامیداشـتروزجهانـیموسـیقیواولیـنروز
تابسـتانبـهسـفارششـرکتآسـانپرداخـت.

Synopsis: People get out of house to do bank stuff and get 
infected with the Corona virus until Tejarat Bank’s mobile app 
resolves the issue.

Synopsis: Asan Pardakht Motion graphics to celebrate world 
music day and the first day of summer.

در خانه مبانیم

روز جهاین موسییق

Let’s Stay at Home

World Music Day


محمد جواد جمشیدی
متولد۱۳۶۴،زنجان.

شرکتدرهفتمینجشنوارهپویانماییتهران
وچهارمینجشنوارهفیلمدانشجویی.

تصویرگروطراحموشنگرافیک
درتیزرهایتبلیغاتی.

Mohammad Javad Jamshidi
Born 1985, Zanjan. His films shown in 7th Tehran 
International Animation Film Festival and 4th Iran 
Student Film Festival. He has been involved in dozens of 
pormotional animation project as character and motion 
graphic designer.   

قاسم صارمی
متولد۱۳۶۴،کرج.

طراحاستوریبردوکارگردانانیمیشن.

Ghassem Saremi
Born 1985, Karaj. Storyboard designer 
and animation director.

0’:52”/Iran/2020
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کارگردان: عقیلحسینیان
فیلمنامه:عقیلحسینیان

پویانما:عقیلحسینیان،سوگلثناگو،
محمودفدوی

تدوین:عقیلحسینیان
موسیقی:عقیلحسینیان
صدا:عقیلحسینیان

تهیه کننده: نوآورانفنآوازه)دیجیکاال(،
عقیلحسینیان

کارگردان: محمدجوادجمشیدی
فیلمنامه: محمدجوادجمشیدی
پویانما:محمدجوادجمشیدی
تدوین: محمدجوادجمشیدی

موسیقی: رِنگماهور
ازدرویشخان،اجرای

ارشدطهماسبی
صدا: محمدجوادجمشیدی

تهیه کننده: محمدجوادجمشیدی

Director: Aghil Hosseinian
Script: Aghil Hosseinian
Animator: Aghil Hosseinian, Sogol 
Sanagou, Mahmoud Fadavi
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Aghil Hosseinian
Sound: Aghil Hosseinian
Producer: DigiKala,
Aghil Hosseinian

Director: Mohammad Javad 
Jamshidi
Script: Mohammad Javad Jamshidi
Animator: Mohammad Javad 
Jamshidi
Editor: Mohammad Javad Jamshidi
Music: Mahoor composed by 
Darwish Khan, Performed by 
Arshad Tahmasebi  
Sound: Mohammad Javad Jamshidi
Producer: Mohammad Javad 
Jamshidi

چکیده:تبدیلشدنجعبهدیجیکاالبهحرکتدویدنیوزپلنگ.

چکیده:تبریکشـبچلهیاشـبیلدابهسـفارششرکتآسـانپرداخت.
تصویرسـازیهایایناثربرگرفتهازآثارچاپسـنگیدورهقاجاراسـت.

Synopsis: A Digikala box turning into running cheetah.

Synopsis:  Commemorating Yaldā or Chelle Night, commissioned 
by Asan Pardakht. The illustrations of the work are adapted from 
the lithographic works of the Qajar era.

روز یوز ایراین

شب چله

Persian Cheetah Day

Yalda Night

 

محمد جواد جمشیدی
متولد۱۳۶۴،زنجان.

شرکتدرهفتمینجشنوارهپویانماییتهران
وچهارمینجشنوارهفیلمدانشجویی.

تصویرگروطراحموشنگرافیک
درتیزرهایتبلیغاتی.

Mohammad Javad Jamshidi
Born 1985,, Zanjan. His films shown in 7th Tehran 
International Animation Film Festival and 4th Iran 
Student Film Festival. He has been involved in dozens 
of pormotional animation project as character and 
motion graphic designer.   

0’:24”/Iran/2019
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عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

Aghil Hosseinian
1989, Mashhad. MA in graphic design. Stop motion 
animator and director. 
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کارگردان: محمدجوادجمشیدی
فیلمنامه: محمدجوادجمشیدی
پویانما:محمدجوادجمشیدی
تدوین: محمدجوادجمشیدی
موسیقی: انتخابیازآثاراستاد

ابوالحسنصبا
صدا:محمدجوادجمشیدی

تهیه  کننده: محمدجوادجمشیدی

کارگردان:محمدجوادجمشیدی
فیلمنامه:محمدجوادجمشیدی
پویانما: محمدجوادجمشیدی
تدوین:محمدجوادجمشیدی

موسیقی:انتخابیازآثار
استادفرامرزپایور

صدا:محمدجوادجمشیدی
تهیه کننده: محمدجوادجمشیدی

Director: Mohammad Javad 
Jamshidi
Script: Mohammad Javad Jamshidi
Animator: Mohammad Javad 
Jamshidi
Editor: Mohammad Javad Jamshidi
Music: Selected from pieces 
composed by Maestro Saba 
Sound: Mohammad Javad Jamshidi
Producer: Mohammad Javad 
Jamshidi

Director: Mohammad Javad 
Jamshidi
Script: Mohammad Javad Jamshidi
Animator: Mohammad Javad 
Jamshidi
Editor: Mohammad Javad Jamshidi
Music: Seleccted from Pieces 
composed by Maestro Payvar 
Sound: Mohammad Javad Jamshidi
Producer: Mohammad Javad 
Jamshidi

چکیده: موشنگرافیکتبریکشبیلدایشرکتآسانپرداخت.

چکیده: موشنگرافیکتبلیغاتیشهرفرش.

Synopsis: Asan Pardakht Company Motion Graphics Congratulations 
on the Yalda night.

Synopsis: Shahre Farsh Motion Graphics Promo.

شب یلدا

هشر فرش

Yalda Night

Shahre Farsh

محمد جواد جمشیدی
متولد۱۳۶۴،زنجان.

شرکتدرهفتمینجشنوارهپویانماییتهران
وچهارمینجشنوارهفیلمدانشجویی.

تصویرگروطراحموشنگرافیک
درتیزرهایتبلیغاتی.

محمد جواد جمشیدی
متولد۱۳۶۴،زنجان.

شرکتدرهفتمینجشنوارهپویانماییتهران
وچهارمینجشنوارهفیلمدانشجویی.

تصویرگروطراحموشنگرافیک
درتیزرهایتبلیغاتی.

Mohammad Javad Jamshidi
Born 1985,, Zanjan. His films shown in 7th Tehran 
International Animation Film Festival and 4th Iran 
Student Film Festival. He has been involved in dozens 
of pormotional animation project as character and 
motion graphic designer.   

Mohammad Javad Jamshidi
Born 1985,, Zanjan. His films shown in 7th Tehran 
International Animation Film Festival and 4th Iran 
Student Film Festival. He has been involved in dozens 
of pormotional animation project as character and 
motion graphic designer.   

0’:39”/Iran/2019
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کارگردان:عقیلحسینیان
فیلمنامه: عقیلحسینیان،سوگلثناگو

پویانما: عقیلحسینیان
تدوین: عقیلحسینیان

موسیقی: سامانحسینیان
صدا: عقیلحسینیان

تهیه کننده:سیناشعربافی

Director: Aghil Hosseinian
Script: Aghil Hosseinian, Sogol 
Sanagou
Animator: Aghil Hosseinian
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Saman Hosseinian
Sound: Aghil Hosseinian
Producer: Sina She’rbafi

چکیـده:خانـوادهایپـایمیـزهفتسـینمینشـینند،بـاواردکـردنکـد
*۹۸#فضـایحرکتـیتغییـرمیکنـدوجوایـزیرادریافـتمیکننـد.

Synopsis: A family sits around haft-sin and enters the code *98#, 
only to change their movement dynamics and receive prizes.

عیدی ما هرماهی مشا IRMCI Nowrouz

 0’:35”/Iran/2018
 

عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

Aghil Hosseinian
1989, Mashhad.  MA in graphic design. Stop motion 
animator and director. 

کارگردان:محمدعلیزاده
فیلمنامه:هادیموسوی
پویانما: محمدعلیزاده
تدوین: محمدعلیزاده

موسیقی:پاولوبوتورین
صدا:محمدعلیزاده

تهیه کننده:کارگزاریبورسایران

Director: Mohammad Alizadeh
Script: Hadi Mousavi
Animator: Mohammad Alizadeh 
Editor: Mohammad Alizadeh
Music: Pavlo Butorin  
Sound: Mohammad Alizadeh
Producer: Iran Mercantile 
Exchange

چکیده:تیزرتبلیغاتیمعرفیبورسکاالیکارگزاریبورسبیمهایران. Synopsis: Promo introducing Mercantile Exchange of the Bourse 
Bimeh Iran Brokerage Co.

کارگزاری بورس بیمه ایران Bimeh Iran Brokerage

 

محمد علیزاده
متولد۱۳۶۶،تهران.

دانشجویکارشناسیارشدانیمیشنازدانشگاهسوره.
کارگردانوانیماتورفیلمکوتاهوتیزرهایتبلیغاتی.

Mohammad Alizadeh
Born 1987, Tehran. MA student in animation at 
Soureh Art University. Animator, animation and 
TVC director. 

1’:05”/Iran/2020
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کارگردان: مرضیهمیثمیآزاد
فیلمنامه:مرضیهمیثمیآزاد
پویانما: مرضیهمیثمیآزاد
تدوین: مرضیهمیثمیآزاد

موسیقی: -
صدا:مهشیدسخنگو

تهیه کننده: مرضیهمیثمیآزاد

Director: Marzieh Meysami Azad
Script: Marzieh Meysami Azad
Animator: Marzieh Meysami Azad
Editor: Marzieh Meysami Azad
Music: -
Sound: Mahshid Sokhangou
Producer: Marzieh Meysami Azad

چکیده:تیزرتبلیغاتیمانگایماسکشیشهای. Synopsis: Glass Mask manga promotional trailer.

مانگای ماسک شیشه ای Glass Mask Manga

مرضیه میثمی آزاد
متولد1370،تهران.کارشناسیارشدانیمیشنازدانشگاههنر
تهران.بهعنوانانیماتوردرساختچندفیلمکوتاهانیمشن
همچون»نیمهپنهان«،»مسافر«و»بادهاکجامیمیرند«،

همکاریداشتهاست.

Marzieh Meysami Azad
Born 1991, Tehran. MA in animation directing at 
Art University of Tehran. She has been involved as 
animator in short animation projects like Hidden 
Half, Passenger, Where the Winds Die.  

1’:15”/Iran/2020

کارگردان: عقیلحسینیان
فیلمنامه: عقیلحسینیان،سوگلثناگو،

محمودفدوی
پویانما:عقیلحسینیان
تدوین: عقیلحسینیان

موسیقی:سامانحسینیان
صدا:عقیلحسینیان

تهیه کننده:ایدهگزینارتباطات
روماک)اسنپ(،عقیلحسینیان،محمود

فدوی

Director: Aghil Hosseinian
Script: Aghil Hosseinian, 
Sogol Sanagou, Mahmoud Fadavi
Animator: Aghil Hosseinian
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Saman Hosseinian
Sound: Aghil Hosseinian
Producer: Snapp, Aghil Hosseinian, 
Mahmoud Fadavi

چکیـده: مسـافری،آشـغالغـذایخـودراازپنجـرهماشـینبیـرونپـرت
میکنـدوبعـدآشـغالهایبیابانبههممیچسـبندوتعقیبـشمیکنند.

Synopsis: A passenger throws away garbage out of their car 
window. The garbage in the desert stick together and follow him.

ماییم و یک زمین We only get one planet 

1’:12”/Iran/2020
 

عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

Aghil Hosseinian
Born 1989, Mashhad. MA in graphic design. Stop 
motion animator and director. 
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کارگردان:ساراطبیبزادهادیبی
فیلمنامه: نادررضاییان

پویانما: رشیدعابدینمقانکی
تدوین: محمدرضارستمی
موسیقی:مسلمرسولی

صدا:-
تهیه کننده: ساراطبیبزادهادیبی

Director: Sarah Tabibzadeh Adibi
Script: Nader Rezaeian
Animator: Rashid Abedin 
Moghanaki
Editor: Mohammadreza Rostami
Music: Moslem Rasouli
Sound: -
Producer: Sarah Tabibzadeh Adibi 

چکیده:۴۰سالباسسخرسی.



Synopsis: Forty years with the bear bottle sauce.

مهرام Mahram TVC

سارا طبیب زاده ادیبی
متولد۱۳۶3،تهران.

کارشناسارشدانیمیشندانشگاهتربیتمدرس.عضورسمی
انجمنآسیفا.انیمیشنهایکوتاه“یکدیگر”و“خانومگل

میخکی”وموزیکویدیو»چیستی«و”ازسرزمینهایشرقی”
ازجملهساختههایاواست.

Sarah Tabibzadeh Adibi
Born 1984, Tehran. MA in animation at Tarbiat 
Modarres University. She is official member of ASIFA. 
She has directed short animation films like “Mrs. 
Carnation flower” and “Each Other” and music 
videos titled “Chisti” and “ Of Eastern Lands”.  
  

0’:20”/Iran/2019

کارگردان: یگانهمقدم
فیلمنامه: یگانهمقدم

پویانما: مرضیهمیثمیآزاد
تدوین: یگانهمقدم

موسیقی:تریدیواین-کینگ
صدا:یگانهمقدم،آوامالجعفر

تهیه  کننده:انتشاراتهمراهانجوان،
محمدفرد

Director: Yeganeh Moghaddam
Script: Yeganeh Moghaddam
Animator: Marzieh Meysami Azad
Editor: Yeganeh Moghaddam
Music: Terry Devine-King
Sound: Yeganeh Moghaddam, 
Ava Mollajafar
Producer: Mohammad Fard, 
Hamrahane Javan Publishing 
House

چکیـده: تیزریبـرایکتابمصور»محیطبـانکوچک«،محصولانتشـارات
همراهانجوان.

Synopsis: A teaser for ‘The Young  Ranger’ picture book, produced 
by Hamrahan Javan Publishing House.

محیط ابن کوچک The Young Ranger


یگانه مقدم

متولد1370،مشهد.
کارشناسارشدکارگردانیانیمیشن.حضوردرهشتادجشنواره
بینالمللیوکسبپانزدهجایزهیبرایانیمیشنمحیطزیستی
»جلدمجله«.حضوردرپروژههایبینالمللیبرایکشورهای

لهستان،آمریکا،ژاپن،بلژیکو...بهعنوانفیلمساز
وتصویرسازکتاب.

Yeganeh Moghaddam
Born 1991, Mashhad. MA in animation directing. Her 
film “Front Cover” has been attended in more than 
eighty film festivals and won fifteen international prize 
there. She has been involved as director and book 
illustrator in many International productions 
in Poland, USA, Japan, Belgium.

0’:40”/Iran/2020
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کارگردان:حسامالدینمخبر
فیلمنامه: حسامالدینمخبر

پویانما:مهدیخلیلی
تدوین:سپیدهجاللی

موسیقی:شهابالدینمخبر
صدا:شهابالدینمخبر

تهیه کننده: مجتبیموسوی

کارگردان:عقیلحسینیان
فیلمنامه: عقیلحسینیان،سوگلثناگو
پویانما:عقیلحسینیان،سوگلثناگو

تدوین: عقیلحسینیان
موسیقی:سامانحسینیان

صدا:عقیلحسینیان
تهیه  کننده: عقیلحسینیان

Director: Hessamoddin Mokhber
Script: Hessamoddin Mokhber
Animator: Mehdi Khalili
Editor: Sepideh Jalali
Music: Shahaboddin Mokhber
Sound: Shahaboddin Mokhber
Producer: Mojtaba Mousavi

Director: Aghil Hosseinian
Script: Aghil Hosseinian, Sogol 
Sanagou
Animator: Aghil Hosseinian, Sogol 
Sanagou
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Saman Hosseinian
Sound: Aghil Hosseinian
Producer: Aghil Hosseinian

چکیـده: عبـورسـرگردانکودکـیازمیانوسـایلسـرگرمیوارتباطجمعی
قدیمـیوامـروزی،ونهایتـارسـیدنشبهتبلـتنارتب.

چکیده: مبارزههمراهبانکتجارتباکرونا.

Synopsis:A child wandering through the old and modern means 
of entertainment and mass communication, finally reaching the 
Nartab tablet

Synopsis: A battle of Tejarat Bank’s mobile app with the Corona virus. 

انرتب ۱

هرماه ابنک تجارت

Nartab 1

Tejarat bank

حسام الدین مخبر
متولد۱۳۶3،تهران.

طراححرکت،انیماتور،کارگردانموشنگرافیک
وانیمیشنکوتاه.

Hessamoddin Mokhber
Born 1984, Tehran. He has been involved in many 
projects as animation director, motion designer and 
animator. 

0’:59”/Iran/2019
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عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

Aghil Hosseinian
Born 1989, Mashhad. MA in graphic design. Stop 
motion animator and director. 
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کارگردان:عقیلحسینیان
فیلمنامه: علیامیری،سوگلثناگو

پویانما:عقیلحسینیان،سوگلثناگو
تدوین: عقیلحسینیان،سوگلثناگو

موسیقی: سامانحسینیان
صدا: عقیل حسینیان

تهیه  کننده: نوآورانفنآوازه)دیجیکاال(،
عقیلحسینیان

Director: Aghil Hosseinian
Script: Sogol Sanagou, Ali Amiri
Animator: Aghil Hosseinian, 
Sogol Sanagou
Editor: Aghil Hosseinian, 
Sogol Sanagou
Music: Saman Hosseinian
Sound: Aghil Hosseinian
Producer: Digikala, 
Aghil Hosseinian

چکیده:جعبهدیجیکاالسواربرقالیچهپرندهبهشهرهایایرانسفرمیکند. Synopsis: A Digikala carton visits cities of Iran on a flying carpet.

هرن برای همه Art for everyone

 0’:49”/Iran/2020
 

عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

Aghil Hosseinian
Born 1989, Mashhad. MA in graphic design. Stop 
motion animator and director. 

کارگردان: عقیلحسینیان
فیلمنامه:عقیلحسینیان
پویانما: عقیلحسینیان،

سوگلثناگو
تدوین: عقیلحسینیان

موسیقی: سامانحسینیان
صدا: سامانحسینیان

تهیه کننده: عقیلحسینیان

Director: Aghil Hosseinian
Script: Aghil Hosseinian
Animator: Aghil Hosseinian, 
Sogol Sanagou
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Saman Hosseinian
Sound: Saman Hosseinian
Producer: Aghil Hosseinian

چکیده:میوههاباموسیقیواویالویلیمیرقصند. Synopsis: Fruits dancing to the Vaveila Willie tune.

واویال وییل Vaveila Willie

0’:47”/Iran/2020

عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

Aghil Hosseinian
Born 1989, Mashhad. MA in graphic design. Stop 
motion animator and director. 
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مسابقه ایران
پویامنایی بلند

National Competition

Feature Animation



کارگردان:بهزادنعلبندی
فیلمنامه:بهزادنعلبندی
پویانما: بهزادنعلبندی
تدوین:بهزادنعلبندی
موسیقی: عطاابتکار
صدا: انسیهملکی

تهیه کننده:بهزادنعلبندی

Director: Behzad Nalbandi 
Script: Behzad Nalbandi 
Animator: Behzad Nalbandi 
Editor: Behzad Nalbandi 
Music: Ata Ebtekar
Sound: Ensieh Maleki
Producer: Behzad Nalbandi 

چکیده: فیلممسـتند-انیمیشـنیبراسـاسصداهایضبطشـدهوتصاویر
انیمیشـن.کارگـردانبـاهماهنگییکمـددکاراجتماعیوباشـرطهمراه
نداشـتندوربیـنبهکمپنگهـداریاززنـانبیخانمانواردمیشـود.



Synopsis: The animated documentary is composed of recorded 
voices and animated images. The director, conditioned with not 
having a camera with himself, steps into a homeless women shelter.

کاغذاپره ها The Unseen

65’:23”/Iran/2019
 

بهزاد نعلبندی
متولد۱۳۵۱،تهران.دانشآموختهرشتهسینماازمدرسهفیلم
تهران.درکارنامهیفیلمسازیاوساختآثارمستندیچون

کشکول)۱۳۸۹(،صبحروزنهم)۱۳۹۱(،سریالمستندایرانشهر
)کارگردانیمشترک(۱۳۹۲وفیلمداستانیبلندُپُرو)۱۳۹۵(به

چشممیخورد.


Behzad Nalbandi 
Behzad Nalbandi, born in 1972 Tehran, studied cinema 
in Tehran Film School. He has directed documentaries 
such as Kashkoul (2010), The Morning of the 9th Day 
(2012), Iranshahr (Doc-Series- 2013) and a feature film, 
Preuve (2016).
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متولــد۱۳۴۷،داراب.دانشآموختــهکارشناســیارشــدانیمیشــندردانشــگاهتربیــت
مــدرس.وینویســندگیوکارگردانــیچندیــنمجموعــهوتلــهفیلــمرادرکارنامهخــوددارد.
اونظــارتکیفــیومشــاورهفیلمنامــههــزاراندقیقــهانیمیشــنتولیــدشــدهدرســیمای

اســتانهارابرعهــدهداشــتهاســت.

متولـد۱۳۴۹،الیگـودرز.دانشآموختـهکارشناسـیارشـدسـینماازدانشـکدههنرهـایزیبـای
دانشـگاهتهـران.دکتـرایمطالعـاتهنرواسـتادیاردانشـکدهسـینماتئاتـردانشـگاههنر.وی
داوروعضـوهیئـتانتخـابچندیـنجشـنوارهملـیوبیـنالمللـیبودهاسـت.ازآثـاراودر
مقـامتهیهکننـدهمیتـوانبهفیلمهـایبلندیهمچـون»پالتـوشـتری«)مهدیعلیمیرزایی(،

»بیـداریبـرایسـهروز«)مسـعودامینـیتیرانـی(و»گیتا«)مسـعودمددی(اشـارهکـرد.

مجید شیخ انصاری

Born 1968, Darab. MA in animation at Tarbiat Modares University. He has scripted and directed a number of TV 
films and series. Sarbakhsh has been IRIB supervisor and script consultant in numerous animation projects, totally 
amounted thousands of minutes.   

Karim Sarbakhsh

Born 1970, Aligudarz. MA in film directing at faculty of fine arts, University of Tehran. PhD in art study and assistant 
professor at faculty of film and theatre, Art University of Tehran. Sheikh Ansari has been a juror in a number of 
national and international film festivals and produced a number of acclaimed feature films like “Polo coat” (Mehdi 
Ali Mirzaei), “Awake for Three Nights” (Masoud Amini Tirani) and “Gita” (Masoud Madadi). 

Majid Sheikh Ansari

کریم رسبخش
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متولـد۱۳۵۵،تهـران.دانشآموختـهکارشناسـیارشدانیمیشـندردانشـکدهسـینماو
تئاتردانشـگاههنـروعضـوهیئـتعلمیپردیـسهنرهـایزیبادانشـگاهتهـران.مدرس
دانشـگاه،طراحگرافیک،تصویرسـازوکارتونیسـتایرانی.دوسـتمحمدیمدیریتبخش
تصویرسـازیروزنامهجـامجـامومدیریـتهنـریمجـالتسـروشجـوانوهمشـهری

جـوانرادرکارنامـٔهاجراییخـوددارد.

محمدرضا دوست محمدی

Mohammadreza Doustmohammadi
Born 1976, Tehran. MA in animation at Art University of Tehran, member of scientific committee, Faculty of fine 
arts, University of Tehran. He is a university lecturer, graphic designer illustrator and cartoonist. He has been the 
head of illustration bureau of Jame Jam Daily and artist director of Soroosh Javan and Hamshahri Javan Monthly. 
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کارگردان:حسناسدی
فیلمنامه:محمدعلیاسدی

پویانما: حسناسدی
تدوین: داناکریم

موسیقی:سامانمهدوی
صدا:سامانمهدوی

تهیه کننده: ستادکنگره8000شهیداستان
کرمان،محمدعلیاسدی

کارگردان:مسعودشریفی
فیلمنامه: فاطمهعالمی
پویانما: مسعودشریفی
تدوین: مسعودشریفی

موسیقی:-
صدا: علیرضامشرقی

تهیهکننده:محسنمشرقی

Director: Hassan Asadi
Script: Mohammad Ali Asadi
Animator: Hassan Asadi
Editor: Dana Karim 
Music: Saman Mahdavi
Sound: Saman Mahdavi
Producer: Mohammad Ali Asadi, 
Kerman Memorial of 8000 Martyrs

Director: Masoud Sharifi
Script: Fatemeh Alami
Animator: Masoud Sharifi
Editor: Masoud Sharifi
Music: -
Sound: Alireza Mashreghi
Producer: Mohsen Mashreghi

چکیـده:چنـدشـیبـهجـامانـدهازدوراندفـاعمقـدستصمیمبـهترک
مـوزهمیگیرنـدتابهمقصدخودبرسـندودراینمسـیربـااتفاقاتیمواجه

میشوند.

چکیده:کودکیبازبانکودکانهخودبرایامامرضا)ع(نامهایمینویسدواز
اومیخواهدکمکشکندتابتواندبرایخواهرشکادوبخرد.

Synopsis: It is the story of a few objects left from the Sacred 
Defense who decide to leave the museum to go to their destined 
places. Things come up on their way.

Synopsis: In his childish language, a boy writes a letter to Imam 
Reza (PBUH) asking the Imam to help him buy a gift for his sister.

ٓاخرین پیام

ٓاقا اجازه 

The Last Message                      

Excuse Me, Sir                          

 

حسن اسدی
متولد۱۳۶۳،خانوک.

کارگردانوانیماتورانیمیشنهایکوتاهروزازنو،
ِسرعروجوخطپایان؛راهیافتهبهبخشمسابقهجشنواره

نیوجرسیامریکا.

مسعود شریفی
متولد۱۳۷۵،اصفهان.

۴سالسابقهفعالیتهنریدرزمینههایموشنگرافیک،
انیمیشنواستاپموشن

Hassan Asadi
Born 1984, Khanouk. As a director, he has directed and 
awarded short films like Back to Square One, Mystery 
of Ascension and Finish Line, the latter particiapted in 
competition section of New Jersey International Short 
Film festival (NJISFF).  

Masoud Sharifi
Born 1996, Isfahan. Four years of working expriences 
as Motion Graphic designer and Stop Motion 
animator.  

17’:43”/Iran/2018
 

1’:14”/Iran/2019
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کارگردان: سیداحسانحیدری
فیلمنامه: سیداحسانحیدری

پویانما:مهدینباتی,محمدجوادجعفری
تدوین: محمدجوادجعفری

موسیقی:امیدرهبران
صدا:سینادست خوش

تهیه کننده: سیداحسانحیدری

کارگردان:مهدیصدیقی
فیلمنامه: مهدیصدیقی
پویانما: فاطمهپیروی
تدوین:فاطمهپیروی
موسیقی:انتخابی

صدا:مسعودشیخی
تهیه کننده:مهدیصدیقی

Director: Ehsan Heydari
Script: Ehsan Heydari
Animator: Mehdi Nabati, 
Mohammad Javad Jafari
Editor: Mohammad Javad Jafari
Music: Omid Rahbaran
Sound: Sina Dastkhosh
Producer: Ehsan Heydari

Director: Mehdi Seddighi 
Script: Mehdi Seddighi
Animator: Fatemeh Peyravi 
Editor: Fatemeh Peyravi
Music: Selected
Sound: Masoud Sheikhi 
Producer: Mehdi Seddighi 

چکیـده: روایـتدسـتاوردهایجمهـوریاسـالمیایـرانوتحـوالتآناز
زمـانمبـارزهدرزمـانشـاهتـازمانحـال؛بانگاهـیویژهبهنقششـهدا

درایـنتوفیق.

چکیده: کودکیبیقراریمیکندوپدرشتالشمیکندتااوراآرامکند.

Synopsis: An account of Iran’s main achievements and events 
since resistance under the Shah focusing on the role of the 
martyrs along the way.

Synopsis: A child is restless and his father tries to calm the child 
down.

این واقعیته

یب قرار

It’s a Fact                                     

                                        Restless


مهدی صدیقی

متولد1370،شیراز.کارشناسیارشدتهیهکنندگیتلویزیوناز
دانشگاهصداوسیما.انیمیشنکوتاهبیقرارازساختههایاوبه
جشنوارههایبینالمللیمختلفیراهیافتهوبرگزیدهجشنواره

فیلمآیکوناییونانشدهاست.

Mehdi Seddighi
Born 1991, Shiraz. MA in TV production at IRIB 
university. His short animation “Restless” participated 
in many international film festivals and awarded the 
audience prize at Icona (Greece, 2019) 

سید احسان حیدری
متولد۱۳۶۶،تهران.مدیراستودیوپندار.کارگردانیانیمیشن
یازدهقسمتی»بارچیچی«.ازموسسینگروههنریرسانهای

عصر.

Ehsan Heydari 
Born 1987, Tehran. Founder of Pendar studio. He 
had directed “Barchi Chi” an  TV animation serie. 
Co-founder of Asr Arts and Media Group. 

4’:49”/Iran/2019
 

3’:00”/Iran/2019
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کارگردان: زیباارژنگ
فیلمنامه: زیباارژنگ
پویانما:زیباارژنگ

تدوین:بنیامینقچاق
موسیقی:انتخابی،علیعلیدوستی

صدا: علیعلیدوستی
تهیه کننده:زیباارژنگ،مرکزگسترش

سینمایمستندوتجربی

کارگردان: هادیامیری،رهافرجی
فیلمنامه: هادیامیری،رهافرجی

پویانما:حامدعقیقیان
تدوین: علیگلناری

موسیقی:علیرضافتحی
صدا: علیرضافتحی

تهیه کننده:هادیامیری،رهافرجی،انجمن
سینمایجواناناستانهمدان

Director: Ziba Arjang
Script: Ziba Arjang
Animator: Ziba Arjang
Editor: Benyamin Gochagh
Music: Selected, Ali Alidousti
Sound: Ali Alidousti
Producer: Ziba Arjang & DEFC

Director: Hadi Amiri, Raha Faraji
Script: Hadi Amiri, Raha Faraji
Animator: Hamed Aghighian
Editor: Ali Golnari
Music: Alireza Fathi
Sound: Alireza Fathi
Producer: Hadi Amiri, Raha Faraji, 
IRIB-Hamedan

چکیـده:بـراثرشـدتانفجـاروبمبارانخورشـیددیوارکاشـیکاریشـدهای
میشـکندودنیاینقوشـیکهبررویکاشـیزندگیمیکنند،تاریکوسـیاه

میشود.

چکیده:بشردرچرخهایمتداومدرحالتخریبدنیاوجنگاست...

Synopsis: After severe bombing, the sun of a tiled wall breaks 
and the world of paintings that live on the tiles sinks into 
darkness.

Synopsis: Mankind is at war and destroying the world in a never 
ending cycle..

خورشید ٓامسان - خورشید کایش

کاش

Sky Sun, Tile Sun                        

                                      I Wish

 

زیبا ارژنگ
متولد۱۳۵7،اراک.عضوآسیفاایران.

ساختششفیلمکوتاهانیمیشنوحضوردربیشازهفتاد
جشنوارهداخلیوخارجی.

دریافتدوازدهجایزهملیوبینالمللیازجملهدریافتجایزه
بهترینانیمیشنجشنوارهبردفوردانگلستان.

هادی امیری
متولد13۶0،کرمانشاه.نامزدبهتریناثرتلویزیونیازنهمینجشنواره
بینالمللیانیمیشنکودکتایوانونامزدبهترینسریالانیمیشن

ازیازدهمینجشنبزرگانیمیشن
رها فرجی

متولد13۶0،همدان.نامزدبهتریناثرتلویزیونیازنهمینجشنواره
بینالمللیانیمیشنکودکتایوانونامزدبهترینسریالانیمیشن

ازیازدهمینجشنبزرگانیمیشن

Ziba Arjang
Born 1978, Arak. She has directed six short award-
winning animation attended in more than 70 national 
and international film festivals. She has received 12 
awards in various film festivals including the best film 
prize at Bradford animational film festival (UK).

Hadi Amiri
Born 1981, Kermanshah. His films got nominated for 
the best TV animation at Taiwan International Children 
Animation Festival and the best TV animation serie at 
11th  session of Iran Animation Guild
    
Raha Faraji
Born 1981, Hamedan. His films got nominated for the 
best TV animation at Taiwan International Children 
Animation Festival and the best TV animation serie at 
11th  session of Iran Animation Guild    

6’:11”/Iran/2021
 

3’:00”/Iran/2021
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خورشید ٓامسان - خورشید کایش

کارگردان: فاطمهخدیور
فیلمنامه:فاطمهخدیور
پویانما:علیپورمرادی
تدوین:نقیموسیوند
موسیقی: بهرنگقدرتی

صدا:علیخطیبی
تهیه  کننده:فاطمهخدیور

کارگردان: سجاداسماعیلبیگی
فیلمنامه:سجاداسماعیلبیگی

پویانما: سجاداسماعیلبیگی،باقر
ططریراد،سمیهمیرعباسی
تدوین:سجاداسماعیلبیگی
موسیقی: هادیمجیدی
صدا:مهرانقاسمزاده

تهیه کننده: سجاداسماعیلبیگی

Director: Fatemeh Khadivar
Script: Fatemeh Khadivar
Animator: Ali Pourmoradi
Editor: Naghi Mousivand
Music: Behrang Ghodrati
Sound: Ali Khatibi
Producer: Fatemeh Khadivar

Director: Sajjad Esmail Beigy                                                                                                        
Script: Sajjad Esmail Beigy,                                                                                                   
Animator: Sajjad Esmail Beigy,                       
Bagher Tatarirad, Somayyeh Abbasi                                                                               
Editor: Sajjad Esmail Beigy                                                                                                        
Music: Hadi Majidi
Sound: Mehran Ghasemzadeh
Producer: Sajjad Esmail Beigy                                                                                                        

چکیـده: مـادردختـرشرا،درحالـیکـهخوابفرشـتگانوپدرشـهیدشرا
میبینـد،بـرایخوانـدننمـازازخـواببیـدارمیکند.

چکیـده: کودکیفلسـطینیبـرایمبارزهبااسـراییلازکـودکانجهانکمک
میخواهد.

Synopsis: The mother wakes up her daughter in order to say 
prayers as the girl is dreaming of angels and her martyred father.

Synopsis: A Palestinian child asks for help from children around 
the world to fight Israel.

ماه

انجی

Moon

                                                         Savior


سجاد  اسماعیل بیگی

متولد۱۳۶1،گلپایگان.۱۵سالسابقهانیمیشندرپروژههای
تلویزیونیوسریالهایکودکبهعنوانانیماتور،طراحکاراکترو

استوریبردآرتیست.

Sajjad Esmail Beigy              
Born 1982, Golpayegan. 15 years of working experinces 
in TV productions and children series as animator, 
character designer and storyboard artist.

فاطمه خدیور
متولد۱۳۵۷،همدان.آثارخدیوردربسیاریازجشنوارههای
داخلیکشوربهنمایشدرآمدهوجوایزمتعددیکسب

کردهاند.

Fatemeh Khadivar
Born 1978, Hamedan. Her animation films have 
attended in numerous national film festivals and won 
lots of prizes.

6’:00”/Iran/2020
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کارگردان: علیرضاخوشکام
فیلمنامه: علیرضاخوشکام،علیعبادی

پویانما:سیدعمادکریمیفرد،
پارسایزدانی

تدوین: سیدعمادکریمیفرد
موسیقی: علیوحید
صدا:علیوحید

تهیه کننده:سیدشعیبحسینی،تولید
دانشجوییدانشگاهصداوسیما

Director: Alireza Khoshkam 
Script: Alireza Khoshkam, Ali Ebadi
Animator: Emad Karimifard, 
Parsa Yazdani
Editor: Emad Karimifard
Music: Ali Vahid
Sound: Ali Vahid
Producer: Shoaib Hosseini, IRIB 
university

چکیده: خستهمیشیم،اماتامیگیم»یاعلی!«،درمیرهخستگیمون. Synopsis: We get tired, but as soon as we say “Ali!” we get refreshed.

یا عیل Ya Ali

علیرضا خوشکام
متولد1372،تهران.اوتهیهکنندهچندینبرنامهتلویزیونیوفیلم

مستندبودهاست.

Alireza Khoshkam
Born 1993, Tehran. He has mainly been producer 
of TV shows and documentary films.   

کارگردان:جعفرمیرناصری
فیلمنامه:مصطفیکولیوندی

پویانما: جعفرمیرناصری،نرگسفضلی
تدوین:جعفرمیرناصری
موسیقی: محمددارابیفر
صدا: محسنمهدوی

 تهیه کننده:مصطفیکولیوندی،صدا
وسیمایمرکزایالم

Director: Jafar Mir Naseri                                 
Script: Mostafa Koulivandi                                                                                             
Animator: Jafar Mir Naseri, 
Narges  Fazli                                                                                                                                     
Editor: Jafar Mir Naseri                                                                                                       
Music: Mohammad Darabifar
Sound: Mohsen Mahdavi
Producer: Mostafa Koulivandi, 
IRIB-Ilam 

چکیـده: زنـیدوسـتداردکـهبـرایزیـارتاربعینبـهکربالبـرودولیبه
خاطـرمراقبـتازشـوهربیمارشقـادربهاینکارنیسـت.

Synopsis: A woman strives to go to Karbala for the Arbaeen pilgrimage 
but can’t because she has to take care of the old man, her sick husband.

وصل Union                                           

 

جعفر میرناصری
متولد۱۳۶۳،ایالم.مسئولواحدانیمیشنصداوسیمایمرکز

ایالم

Jafar Mir Naseri                                                                                                       
Born, 1984, Ilam. Head of animation department 
at IRIB-Ilam. 

6’:18”/Iran/2020
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متولد۱۳۴۴،تهران.کارشـناسکارگردانیسـینماوکارشـناسارشـدسینماازدانشکدهسینما
تئاتـردانشـگاههنرودکترایپژوهشهنرازدانشـکدههنردانشـگاهتربیتمـدرس.ویاز
سـال1387عضوهیئتعلمیدانشـگاهتربیتمدرس،دانشـکدههنراسـت.نداییازسال
۱۳۶۰فعالیـتهنـریخـودرادررشـتهموسـیقیآغـازوازآنسـالبـهبعددرسـمتهای
کارگـردان،تهیهکننـده،نویسـنده،تدوینگـروپژوهشـگربهفعالیـتپرداختهاسـت.حاصل
سـالهاکارفیلمسـازیوی،سـاختدههـاویدیوکلیـپازجملـهنخسـتینویدیوکلیپها
درایـرانهمچـونشـازدهکوچولـو،رویـا،پدر،چندیـنمجموعـهتلویزیونـی،چندینفیلم
داسـتانی،ومسـتندهمچـونهشـتسـالتنهایـی،حقیقـتوباد،ملکـهپروانههـا،پرده
نقرهایو...اسـت.ویتدریسدردانشـگاهرااز1379دررشـتههایسـینما،تئاتر،نقاشـی،
گرافیک،عکاسـی،پویانماییآغازنمودهودردانشـگاههایهنر،آزاد،سـورهوعلموفرهنگ

بـهتدریسپرداختهاسـت.

دانشآموختـهکارشناسـیارشـدکارگردانیازدانشـگاهتربیتمدرس.زریابیدرمقـامکارگردان،
تاکنوندههافیلمانیمیشـنومسـتندوبرنامهتلویزیونیسـاختهاسـتکهشـماریازآنها
درجشـنوارههایمتعـددملـیوبینالمللـیموفـقبهکسـبجوایزمتعـددیشـدهاند.اودر
حـوزهانیمیشـنتالیفـاتبسـیاریداردکـهازآنمیـانمیتـوانبـهکتابهـای»مهارتهای
متحرکسـازیانیمیشـن«و»مبانیفیزیکحرکتدرانیمیشـن«اشـارهکرد.اودردانشـگاهها
وموسسـاتآموزشـیمتعددیچوندانشـگاهتهران،دانشـگاهصداوسـیما،انجمنسینمای
جـوانو...بـهتدریـسانیمیشـنپرداختهوهماکنونمدیرگروهکارشناسـیارشـددانشـکده

هنرهایدیجیتالدردانشـگاهصداوسـیمااسـت.

حسن زریایب

Born in 1965, Tehran. He has B.A in cinema direction, faculty of cinema and theater, University of Art, M.A in cinema, 
faculty of cinema and theater, University of Art and PhD in Art research, faculty of art, University of Tarbiat Modares. He 
started his artistic career in music in 1981 and has worked as an author, producer, director, researcher, composer and 
editor since then. He is the producer of dozens of music videos including the first ones in Iran such as father, dream, 
little prince etc, several TV series, films and documentaries including “truth and the wind”, “queen of butterflies”, “silver 
screen”, “eight years of solitude” etc. He has taught cinema, theater, painting, graphics, photography and animation in 
the University of Art, Azad University, Sooreh University, University of science and culture etc since 2000. 

Amir Hassan Nedaee

MA in animation directing at Tarbiat Modares University. He has directed and produced tens of animation, 
Documentary films and TV shows which have been participated and awarded in numerous national and international 
film festivals. He has written dozens of essays and published a number of books on animation including “ Animation 
Skills” an “ Physics of Motion in Animation Film”. He has been lecturer in a number of universities and art institutes 
like University of Tehran, IRIB University, Iranian Youth Cinema Society, etc… and currently acting as the head of 
faculty of digital arts at IRIB University.    

Hassan Zaryabi

امیر حسن ندایی
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متولـد۱۳۶۳،تهـران.دانشآموختـهکارشناسـیارشـدگرافیـکدردانشـگاههنرسـوره.فعالیت
هنریخودراازسـالهفتادوهشـتبهعنوانکارتونیسـتدرنشـریهگلآقاآغازکردهاسـت.
چنـدیبعـدفعالیـتخـوددرعرصهانیمیشـنرادرموسسـاتمختلفـیچونحـوزههنریو
اسـتودیوایفـا،بـهعنـوانطـراحکاراکتر،کانسـپتآرتیسـت،کارگـردانهنـریوکارگـردان،آغاز
نمـود.فیلمهـایاودرچندیـنجشـنوارهداخلـیوخارجـیحضـوریافتـهوموفـقبهکسـب
جوایـزمتعـددیشـدهاند.بهمنیهمچنینچندینسـالدردانشـگاهآزادوسـوره،بهتدریس

طراحـی،تصویرسـازیوطراحـیکاراکترپرداختهاسـت.

رضا هبمین

Reza Bahmani
Born 1984, Tehran. MA in graphic design at Sooreh Art University. In 1999, He started his art career as cartoonist 
in Gol-Agha Monthly, then moved to animation industry with working as character designer, artistic director, 
concept artist and director in art institutes and animation studios like Islamic Development Organization (IDO) 
and IFA animation studio. His films have been participated and awarded in a number of national and international 
film festivals. He has been a lecturer in drawing, illustration and character design in the Islamic Azad and Sooreh 
University. 

 





مسابقه ایران
دانشجویی

National Competition

Student
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کارگردان:فائزهدادگرآزاد
فیلمنامه:نسیمدقیقی
پویانما:مهرانمهرابی
تدوین: فائزهدادگرآزاد
موسیقی: مسلمرسولی
صدا: محمودخوشبخت

تهیه کننده: فائزهدادگرآزاد،
مرکزگسترشسینمایمستندوتجربی

کارگردان: فهیمهقبادی
فیلمنامه: فهیمهقبادی
پویانما: یاسینحقیقی

تدوین: محمدعلینادری،
حمیدرضاخادمی

موسیقی:هانیرجبی
صدا:هانیرجبی

تهیه کننده: فهیمهقبادی،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Faezeh Dadgar Azad
Script: Nasim Daghighi
Animator: Mehran Mehrabi     
Editor: Faezeh Dadgar Azad
Music: Moslem Rasouli
Sound: Mahmoud Khoshbakht
Producer: Faezeh Dadgar Azad,
DEFC

Director: Fahimeh Ghobadi      
Script: Fahimeh Ghobadi               
Animator: Yasaman Haghighi
Editor: Mohammad Ali 
Naderi, Hamidreza Khademi
Music: Hani Rajabi
Sound: Hani Rajabi       
Producer: Fahimeh Ghobadi, 
DEFC 

چکیـده:شـاعریبـهجرمقتـلخانـوادهاش،محکومبـهاعداماسـت.روزهای
آخـرزندگـیخـودرادربنداعدامیاندرسـلول۰۱۶میگذراند.دراینسـلول،با

بیمهـا،امیدهـا،اوهاموخاطـراتزندانیهمراهمیشـویم.

چکیده:گورخرناراضیازگلهخودجداوواردشهرمیشودواتفاقاتیدرشهر
برایشمیافتد.

Synopsis: A writer and poet are sentenced to death for killing his 
family. He spends the last days of his life in the Cell 016 in the ward 
for those to be executed. In the cell, we find about the prisoner’s 
fears and hopes, and illusions and memories.

Synopsis: An unhappy zebra leaves his flock only to enter a city, 
where certain things start to happen to him.

۰۱6

ٓای دی

016

ID

 

فائزه دادگرآزاد
متولد1370،کرج.

کارشناسارشدکارگردانیانیمیشنازدانشگاهسوره.

فهیمه قبادی
متولد۱۳۶۰،شاهرود.کارشناسیارشدکارگردانیانیمیشناز

دانشگاههنرتهران.ازآثارمطرحاومیتوانبهفیلمهای»آیدی«،
»230درجه«وسریالانیمیشن»دیویونه«اشارهکرد.

Faezeh Dadgar Azad
Born 1991, Karaj. MA in animation directing at 
Sooreh Arts University.  

Fahimeh Ghobadi
Born 1981, shahroud. MA in animation directing 
at Art university of Tehran. “ID”, “ 230 Degree” and 
“Diviyone” are some of her notable titles.                                   

10’:32”/Iran/2020
 

5’:20”/Iran/2020
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7’:00”/Iran/2020
 

4’:13”/Iran/2020
 

کارگردان:مجیدرضاعیوضی
فیلمنامه: مجیدرضاعیوضی
پویانما:مجیدرضاعیوضی
تدوین:مجیدرضاعیوضی
موسیقی:بابکنصیریخواه
صدا: بابکنصیریخواه

تهیه کننده:مجیدرضاعیوضی

کارگردان:راضیهمحمدی
فیلمنامه:راضیهمحمدی
پویانما: راضیهمحمدی

تدوین: آمنهمنشیزاده،راضیهمحمدی
موسیقی:انتخابی
صدا:انتخابی

تهیه کننده:راضیهمحمدی،
محسندهقان

Director: Majid Reza Eyvazi                                         
Script: Majid Reza Eyvazi                                                  
Animator: Majid Reza Eyvazi                                                         
Editor: Majid Reza Eyvazi                                         
Music: Babak Nasirikhah
Sound: Babak Nasirikhah
Producer: Majid Reza Eyvazi                                         

Director: Razieh Mohammadi                                                              
Script: Razieh Mohammadi                                                  
Animator: Razieh Mohammadi                                                  
Editor: Razieh Mohammadi, 
Ameneh Monshizadeh
Music: Selected
Sound: Selected
Producer: Razieh Mohammadi, 
Mohsen Dehghan           

چکیده: داستانباتالشروباهیبرایشکاریککالغشروعمیشود،روباهبا
شکستخوردندرشکارکالغازاسلحهاستفادهمیکندوبعد،کالغرامیخورد.

چکیـده: پرندههـایکاغـذیکههمیشـهوسـیلهسـرگرمیبچههـابودهاند
گاهـیمیتواننـدوسـیلهایباشـندبـرایکمکبهدیگـران...

Synopsis: The story begins with a fox trying to hunt a crow. 
When failing to do so, the fox uses a gun and eats the crow.

Synopsis: Paper birds, always a means of entertaining children, 
can at times become a means for helping others ...

هبشت

پرنده کاغذی

Heaven

                                 Paper Bird




راضیه محمدی
متولد۱۳۶۹،قم.

طراحگرافیک،تصویرگرکتابکودک
ومدرسرشتهگرافیک

Razieh Mohammadi
Born 1990,Qom.
Children book illustrator, graphic designer 
and lecturer in graphic design at several universities.    

مجیدرضا  عیوضی
کارشناسارشدرشتهانیمیشندانشگاهتربیتمدرس.او
درحوزههنرهایتصویری،تصویرسازی،نقاشیوانیمیشن

فعالیتدارد.

Majid Reza Eyvazi
MA in animation at Tarbiat Modares University. He has 
been a multi-diciplinary artist, productively working in 
the fields of illustration, painting and animation.   
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کارگردان: برزانرستمی
فیلمنامه: برزانرستمی
پویانما:نویدتنظیفیان

تدوین: فریدنوری
موسیقی:مهرانبدخشان
صدا: حسینقورچیان

تهیه کننده:برزانرستمی

کارگردان:زهرهعباسی
فیلمنامه:زهرهعباسی

پویانما:سپهرمومنیایردموسی
تدوین:زهرهعباسی

موسیقی:محمدهادیمجیدی،
نیلوفرراستی

صدا:مهرانقاسمزاده
تهیه کننده: زهرهعباسی

Director: Barzan Rostami
Script: Barzan Rostami
Animator: Navid Tanzifian 
Editor: Farid Nouri
Music: Mehran Badakhshan
Sound: Hossein Ghourchian
Producer: Barzan Rostami

Director: Zohreh Abbasi
Script: Zohreh Abbasi
Animator:Sepehr Momeni
Irad mousa
Editor: Zohreh Abbasi
Music: Mohammad Hadi Majidi, 
Niloufar Rasti  
Sound: Mehran Ghasemzadeh       
Producer: Zohreh Abbasi

چکیده:داسـتانپـژواکدربارههمزادپنداریباحیواناتومحیطزیسـتی
اسـتکهمدامدرحالاذیتوآزاروتخریبآنهسـتیم.

چکیده:دختربچهچهارسالهایکهامروزتولدشاست،دراتاقشمشغول
بازیاست.مادرشوارداتاقشدهولباسهایمهمانیاوراپوشاندهواز

اتاقبیرونمیروند...

Synopsis: On sympathy for animals and the environment we are 
constantly destroying.

Synopsis: A four-year-old girl is playing in her room on her 
birthday. Her mother comes in, puts her clothes on, and they leave 
the room...

پژواک 

تولد

The Echo                                               

The Birthday

 


برزان رستمی

متولد1371،سنندج.
ساختچندینفیلمکوتاهوکسبجوایزمتعددملی
وبینالمللیبرایفیلمهای»باالنس«و»صدایجاده«

زهره عباسی
متولد1370،تهران.کارشناسارشدکارگردانیانیمیشنازدانشگاه

هنرتهران.
همکاریباپروژهانیمیشن»سالخی«بهعنوانبکگراندآرتیست

وکامپوزیتور.

Barzan Rostami
Born 1992, Sanandaj. His films “Balance” and “Voice 
of the Road”  has particiapted and got awarded in 
numerous national and intrnational film festivals.  

Zohreh Abbasi
Born 1991, Tehran. MA in animation at Arts 
University of Tehran. She has involved in production 
of a short animation titled “Slaughter” as background 
and composite artist. 

7’:07”/Iran/2020
 

6’:37”/Iran/2020
 



99 مسابقه ایران    دانشجو�ی

کارگردان:محمدرضاچاکرالحسینی
فیلمنامه: علیمحمدکوهانستانی
پویانما: علیمحمدکوهانستانی
تدوین: محمدرضاچاکرالحسینی
موسیقی: محمدهادیمجیدی

صدا:مهرانقاسمزاده
تهیه کننده:شعیبحسینیمقدم،تولید

دانشجوییدانشگاهصداوسیما

Director: Mohammad Reza 
Chakeralhosseini       
Script: Ali Mohammad Kohanestani
Animator: Ali Mohammad 
Kohanestani
Editor: Mohammad Reza 
Chakeralhosseini                                                             
Music: Mohammad Hadi Majidi
Sound: Mehran Ghasemzadeh 
Producer: Shoaib Hosseini 
Moghaddam, IRIB University    

چکیده: داستانیکقرارعاشقانه. Synopsis: The story of a rendezvous.

چمشهایش Her Eyes

محمدرضا  چاکرالحسینی
متولد۱۳۷۵،شیراز.دانشآموختهکارشناسیانیمیشن

دردانشگاهصداوسیما

Mohammad Reza Chakeralhosseini      
Born 1996, Shiraz. 
BA in animation at IRIB University.  

2’:53”/Iran/2019
 

کارگردان:زهراکبابیان،امیرمهدی
صفدری

فیلمنامه:امیرمهدیصفدری
پویانما:زهراکبابیان

تدوین: امیرمهدیصفدری
موسیقی: فرهادصفار

صدا:فرهادصفار
تهیه کننده: امیرحسینصالحی

Director: Zahra Kababian, 
Amir Mehdi Safdari                      
Script: Amir Mehdi Safdari                                                                                            
Animator: Zahra Kababian                                                         
Editor: Amir Mehdi Safdari                                                                                            
Music: Farhad Saffar
Sound: Farhad Saffar
Producer: Amir Hossein Salehi    

چکیـده: پیرزنـیکهازمشـکلحافظـهرنجمیبـردبهطورپیاپـیخاطرات
دورانکودکـیاشراتکـرارمیکنـد؛زمانـیراکهسـعیمیکردبـرایپدرش

کـهدرجبهههـایجنگبودشـالیببافد.

Synopsis: An old woman suffering from memory problems repeatedly 
goes over her memories of childhood when she tried to weave a 
scarf for her father who went to war.

خاطرات زمستان                     Winter Memories


زهرا کبابیان 

متولد۱۳۶۸،قزوین.کارشناسارشدانیمیشنازدانشگاهتهران.
تصویرسازکتابوکارگردانانیمیشن.استوریبوردآرتیست

مجموعهتلویزیونیمیچکا.
امیرمهدی صفدری

کارشناسیارشدکارگردانیانیمیشن.کارگردان،فیلمنامهنویس،
استوریبوردآرتیست.اوبهعنوانکارفرمادرمجموعه

انیمیشنهای»مدرسهفیلیمو«،»عاشور«و...همکاریداشته
است.

Zahra Kababian
Born 1989, Qazvin. MA in animation at Faculty of Fine 
Arts, University of Tehran. Children book illustrator an 
animation director. She has acted as storyboard artist in 
TV animation serie titled: “Michka”.   
Amir Mehdi Safdari
MA in animation directing. Director, scriptwriter and 
storyboard artist. As executive producer, hee has been 
involved in the production of animation series like «Filimo 
School», «Ashour».  

6’:51”/Iran/2020
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کارگردان:امیرمحمدنوریدلوئی
فیلمنامه:امیرمحمدنوریدلوئی
پویانما:امیرمحمدنوریدلوئی
تدوین: امیرمحمدنوریدلوئی
موسیقی: امیرمحمدنوریدلوئی

صدا: علیضمیری
تهیه کننده: امیرمحمد

نوریدلوئی

کارگردان:حسامالدینمخبر
فیلمنامه: حسامالدینمخبر

پویانما:حسامالدینمخبر,فاطمهجاذبی
تدوین: سپیدهجاللی

موسیقی:سروشآرایش
صدا:سروشآرایش

تهیه کننده: دانشگاهسورهتهران

Director: Amir Mohammad Nouri 
Dalouei
Script: Amir Mohammad Nouri Dalouei
Animator: Amir Mohammad Nouri 
Dalouei     
Editor: Amir Mohammad Nouri Dalouei                                                         
Music: Amir Mohammad Nouri Dalouei
Sound: Ali Zamiri
Producer: Amir Mohammad Nouri 
Dalouei

Director: Hessamodddin Mokhber
Script: Hessamodddin Mokhber
Animator: Hessamodddin 
Mokhber, Fatemeh Jazebi
Editor: Sepideh Jalali
Music: Soroush Arayesh
Sound: Soroush Arayesh
Producer: Sooreh Arts University

چکیـده:مـردیآسـودهومشـتاقانهدرحـالمطالعهکتابیاسـت.مگسـی
مزاحـماومیشـود.بعـدازکمـیتـالشبـرایدورکـردنمگـس،حیـوان

مزاحـمراالیکتـابخـودلـهمیکنـد.

چکیده:خروسغولپیکرشبهنگام،واردشهرمیشود.

Synopsis: The man is reading peacefully and enthusiastically, 
when a fly bugs him. After some effort to send the fly away, he 
crushes it between the page of his book ....

Synopsis: A giant rooster enters the city at night.

خرمگس

خروس دانشگاه سوره 

Gadfly

The Sooreh’s Rooster

 



امیرمحمد نوری دلوئی
متولد1372،مشهد.

انیماتور،تصویرسازوموشندیزاینر.

حسام الدین مخبر
متولد1۳۶3،تهران.

طراححرکت،انیماتور،کارگردانموشنگرافیک
وانیمیشنکوتاه.

Amir Mohammad Nouri Dalouei
Born 1993, Mashhad. He is an animator, 
motion designer and illustrator.

Hessamoddin Mokhber
Born 1984, Tehran. He has been involved in many 
projects as animation director, motion designer and 
animator. 

1’:00”/Iran/2020
 

00’:46”/Iran/2018
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کارگردان: شیدختدژمشهابی
فیلمنامه: شیدختدژمشهابی
پویانما:شیدختدژمشهابی
تدوین:شیدختدژمشهابی
موسیقی:محمدهادیمجیدی

صدا:مهرانقاسمزاده
تهیه کننده:شیدختدژمشهابی،مرکز
گسترشسینمایمستندوتجربی

کارگردان:هژیراسعدی
فیلمنامه:هژیراسعدی
پویانما: رشیدعابدین

تدوین: هژیراسعدی،هومننجفی
موسیقی:میالدموحدی
صدا: رامینابوالصدق

تهیه کننده:انجمنسینمایجوانان
کردستان،هژیراسعدی

Director: Shidokht Dejam Shahabi
Script: Shidokht Dejam Shahabi    
Animator: Shidokht Dejam Shahabi
Editor: Shidokht Dejam Shahabi
Music: Mohammad Hadi Majidi 
Sound: Mehran Ghasemzadeh       
Producer: Shidokht Dejam Shahabi, 
DEFC 

Director: Hajir Asa’di                                          
Script: Hajir Asa’di            
Animator: Rashid Abedin                
Editor: Hajir Asa’di, Houman Najafi
Music: Milad Movahedi
Sound: Ramin Abolsedgh
Producer: Hajir Asa’di, 
IYCS-Kurdistan

چکیده: دریکجشنعروسیایرانی،برهایبهدنبالمادرخودمیگردد.

چکیـده: جنگـیبینمردماندوقبیلهدردوسـوییککـوهبرایتصاحب
خورشـیداتفـاقمیافتـد.بـراثـرجنـگ،خورشـیدنابـودشـدهوکـوه

آتشفشـانفعـالمیشـود.

Synopsis: In an Iranian wedding party, a lamb is looking for its mother.

Synopsis: A battle breaks out place between two tribes on either 
side of a mountain to capture the sun. The sun is dilapidated by the 
war and the mountain’s volcano wakes up.

خوردم، خوردی... 

خوالنه وه

Eat, Ate…                

 The Rotation


هژیر اسعدی

متولد1370،سنندج.
دانشجویکارشناسیارشدانیمیشن.

فیلمنامهنویس،کارگردان،طراحاستوریبورد،تهیهکننده.

Hajir As’adi
Born 1991, Sanandaj. MA student in Animation 
filmmaking. He is an animation storyboard designer, 
Scriptwriter, Producer and director. 


شیدخت دژم شهابی

متولد1370،تهران.کارشناسیارشدکارگردانیانیمیشناز
دانشگاههنرتهران.تاکنونبهعنوانانیماتور،کامپوزیت
آرتیست،لیآوتآرتیستوموشنگرافیستدرپروژههای
مختلفبازیوانیمیشنهمکاریداشتهاست.»خوردم،

خوردی...«اولینتجربهاودرمقامکارگرداناست.

Shidokht Dejam Shahabi
Born 1991, Tehran. MA in animation at Art University 
of Tehran. She has worked in numerous animation and 
video game production project as animator, composite 
artist, lay out artist and motion graphic designer. “Eat, 
Ate…” is her first short film.                

5’:00”/Iran/2020
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کارگردان:امیرحسیننوروزی
فیلمنامه: امیرحسیننوروزی
پویانما:امیرحسیننوروزی
تدوین:امیرحسیننوروزی

موسیقی:انتخابی
صدا: امیرحسیننوروزی

تهیه کننده:امیرحسیننوروزی

Director: Amir Hossein Norouzi
Script: Amir Hossein Norouzi

 Animator: Amir Hossein Norouzi
Editor: Amir Hossein Norouzi
Music: Selected
Sound: Amir Hossein Norouzi
Producer: Amir Hossein Norouzi

چکیده:داستاننلسونماندالنخستینرییسجمهوررنگینپوستافریقای
جنوبی.

Synopsis: The story of Nelson Mandela, South Africa’s first president 
of color.

ریش سفید                                   The Elder

امیرحسین نوروزی
متولد1370,تهران.

کارشناسیارشدانیمیشنازدانشگاهتهران

Amir Hossein Norouzi
Born 1991, Tehran. MA in animation at Faculty of 
Fine Arts, University of Tehran.

کارگردان: حمیدهتیموری
فیلمنامه: حمیدهتیموری
پویانما: حمیدهتیموری
تدوین:حمیدهتیموری
موسیقی:آرنولدشوئنبرگ
صدا: حمیدهتیموری

تهیه کننده:حمیدهتیموری

Director: Hamideh Teymouri
Script: Hamideh Teymouri                                                                                        
Animator: Hamideh Teymouri      
Editor: Hamideh Teymouri
Music: Arnold Schoenberg
Sound: Hamideh Teymouri
Producer: Hamideh Teymouri  

چکیـده:ایـوانآرایشـگر،صبـحزودمتوجـهوجـودیـکدمـاغداخـلنان
تـازهخـودمیشـود.همزمانکوالیفمشـتریهمیشـگیاشدرهمانروز

متوجـهمیشـوددماغـشگمشـده.

Synopsis: Early in the morning, barber Ivan porch notices 
a nose inside his fresh bread. At the same time, Kovalyov, his 
regular customer, realizes that his nose is missing.

دماغ The Nose                          

 


حمیده تیموری

متولد1371،تهران.
کارشناسارشدکارگردانیانیمیشنازدانشگاهتهران.

Hamideh Teymouri
 Born 1992, Tehran. MA in animation directing at Fine
Arts Faculty, University of Tehran
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کارگردان: ریحانهمستوفیان
فیلمنامه:ریحانهمستوفیان
پویانما:ریحانهمستوفیان

تدوین:سمیهغفاری
موسیقی: آرمینرهبر
صدا: آرمینرهبر

تهیه کننده: ریحانهمستوفیان

کارگردان: خشایارالوندی
فیلمنامه:خشایارالوندی
پویانما:خشایارالوندی
تدوین: خشایارالوندی

موسیقی:حساماینانلو,سامانصمیمی
صدا:خشایارالوندی

تهیه کننده: خشایارالوندی

Director: Reyhaneh Mostowfian
Script: Reyhaneh Mostowfian                                                                                      
Animator: Reyhaneh Mostowfian
Editor: Somayyeh Ghaffari
Music: Armin Rahbar
Sound: Armin Rahbar
Producer: Reyhaneh Mostowfian

Director: Khashayar Alvandi
Script: Khashayar Alvandi                                                                                         
Animator: Khashayar Alvandi
Editor: Khashayar Alvandi
Music: Hesam Inanlou, Saman 
Samimi
Sound: Khashayar Alvandi
Producer: Khashayar Alvandi

چکیده:زرتاج،دخترناتنیشـاهپسازاطالعازاصلونسـبوسـتمهای
پـدرناتنـیاشبـرآنمیشـودتاسـلطنتراازطریقمشـاورمخفیشـاه

)دیوانهایصحرانشین(بهدستگیرد.

چکیده: برداشتیآزادازشعر»یادگارخونسرو«ه.ا.سایه

Synopsis: When Zartaj, the king’s stepdaughter, learns about 
her stepfather’s ancestry and oppression, she decides to seize the 
throne with the help of the king’s secret adviser (a nomad lunatic).

Synopsis: A free interpretation of the poem “Yadegare Khoone 
Sarv” by H. E. Sayeh.

زراتجنامه

سـرو

Zartajnameh 

                                 The Cypress


خشایار الوندی

متولد۱۳۷۶،تهران.
ساختچندانیمیشنکوتاهوحضوردرجشنوارههایمختلف

داخلیوبینالمللی

Khashayar Alvandi
Born 1997, Tehran. He has already directed short 
animation films shown in numerous national and 
international film festivals.    

ریحانه مستوفیان
متولد1372،همدان.

دانشجویکارشناسیارشدانیمیشندانشگاهسوره.

Reyhaneh Mostowfian
Born 1993, Hamedan. MA student in animation at 
Sooreh Arts University.
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کارگردان: سپهرمومنی
فیلمنامه: سپهرمومنی
پویانما:سپهرمومنی
تدوین:سپهرمومنی

موسیقی: سامانرمش
صدا: نیلوفرراستی،محمدهادیمجیدی
تهیه کننده:مرکزگسترشسینمایمستند

وتجربی،سپهرمومنی

کارگردان: زهرامالیری
فیلمنامه:زهرامالیری

پویانما:زهرامالیری،سمیهمکینژاد،
آمنهمنشیزاده

تدوین:امیرحسینتقوی
موسیقی:محمدرضااصغری،محسن

شریفیان،حبیبمفتاحبوشهری
صدا: محمدرضااصغری
تهیه کننده: شعریمالیری

Director: Sepehr Momeni
Script: Sepehr Momeni               
Animator: Sepehr Momeni
Editor: Sepehr Momeni
Music: Saman Ramesh
Sound: Niloufar Rasti, 
Mohammad Hadi Majidi       
Producer: Sepehr Momeni, DEFC 

Director: Zahra Malayeri
Script: Zahra Malayeri
Animator: Zahra Malayeri, 
Somayyeh Makkinejad, Ameneh 
Monshizadeh
Editor: Amir Hossein Taghavi
Music: Mohammadreza Asghari, 
Mohsen Sharifian, Habib Meftah 
Boushehri 
Sound: Mohammadreza Asghari       
Producer: She’ra Malayeri 

چکیده:زوجمیانسـالیبرسـربرنامهتلویزیونیموردعالقهشـانشـروعبه
دعـوامیکننـد.درگیریکوچـکآنهاتبدیلبـهجنگیتمامعیارمیشـود.

چکیـده:روایـتدختربچـهایتنهاسـتکهدرجنـوبایرانزندگـیمیکند.
اوطـیمواجهـهبـااتفاقـاتوآدمهابـهحقایقیدسـتمییابد.

Synopsis: A middle-aged couple starts arguing over their favorite 
TV show. Their little argument turns into a full-fledged war.

Synopsis: Kakaei is the story of a lonely girl who lives in south of Iran. 
Encountering different events and people, she realizes certain facts.

سالخی

 کاکایی

Slaughter

Kakaei

 

سپهر مومنی
متولد1370،تهران.کارشناسارشدکارگردانیانیمیشنازدانشگاه

هنرتهران.
اوبهعنوانانیماتوردرساختانیمیشنهایکوتاه»بدورستم

بدو«و»تولد«وهمچنینبازیهایرایانهای»لوناقلمرو
رنگها«و»نادر،پسرآدم«همکاریداشتهاست.

زهرا مالیری
متولد۱۳۶۸،تهران.

کارشناسیارشدانیمیشندانشگاهسوره

Sepehr Momeni
Born 1991, Tehran. MA in animation at Art University 
of Tehran. He has been involved as animator in the 
production of short animation films like “Run Rostam 
Run!” and “Birthday” as well as video games like 
“Lona Realm of Colors” and “Nader Son of Man”.   

5’:32”/Iran/2020
 

9’:01”/Iran/2020
 

Zahra Malayeri
Born 1989, Tehran. 
MA in animation at Sooreh Arts University.
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کارگردان: گروهتواتاقیا:ناهیدالهامیراد،
احمدشربتی،فروزاناکبرنیام،هانیه
علیهمتی،نیلوفرنادریتهرانی،طیبه

عبداهللزاده،ریحانهاقبالی
فیلمنامه:احمدشربتی،هانیهعلیهمتی،

طیبهعبداهللزاده
پویانما:گروهتواتاقیا
تدوین: فروزاناکبرنیام

موسیقی: نیلوفرراستی،محمدهادی
مجیدی

صدا:پرهامبزاز،محمدهادیمجیدی
تهیه کننده: دانشکدهسینماتئاتردانشگاه

هنرتهران،گروهتواتاقیا

Director: Too Otaghia Collective: 
Nahid Elhami Rad, Ahmad Sharbati, 
Forouzan Akbarniyam, Hanieh 
Alihemmati, Niloufar Naderi Tehrani, 
Tayyebeh Abdollahzadeh, Reyhaneh 
Eghbali          
Script: Ahmad Sharbati, Hanieh 
Alihemmati, Tayyebeh Abdollahzadeh                                                  
Animator: TooOtaghiha Collective                                                          
Editor: Forouzan Akbarniyam                                          
Music: Niloufar Rasti, Mohammad 
Hadi Majidi
Sound: Parham Bazzaz, Mohammad 
Hadi Majidi
Producer: Too Otaghia Collective, Art 
University of Tehran                        

چکیـده: مـاالشـکواییهایاسـتنسـبتبـهحـرصوطمـعانسـانو
طبیعـت. بـه او آسـیبهای

Synopsis: Mala is a lamentation about human greed and his 
damage to nature.

مـاال Mala


گروه تو اتاقیا: ناهید الهامی راد، احمد شربتی، 

فروزان اکبرنیام، هانیه علی همتی، 
نیلوفر نادری تهرانی، طیبه عبداهلل زاده، 

ریحانه اقبالی
گروهیهنریمتشکلازهفتدانشجوی

دانشگاههنرتهران.

TooOtaghiha Collective: Nahid Elhami Rad, 
Ahmad Sharbati, Forouzan Akbarniyam, 
Hanieh Alihemmati, Niloufar Naderi Tehrani, 
Tayyebeh Abdollahzadeh, Reyhaneh Eghbali
An art collective consists of seven students of Art 
University of Tehran 

کارگردان:سحرطرزی
فیلمنامه: سحرطرزی

پویانما: ساسانپورمعصومی،صابرهمتی،
احسانمالزاده

تدوین: سحرطرزی
موسیقی:نیمارمضان،امیربالافشان

صدا:نیمارمضان
تهیه کننده: سحرطرزی،ساسان

پورمعصومی

Director: Sahar Tarzi
Script: Sahar Tarzi                                                                                             
Animator: Sasan Pourmassoumi, 
Saber Hemmati, Ehsan Mollazadeh     
Editor: Sahar Tarzi
Music: Nima Ramezan, Amir 
Balafshan
Sound: Nima Ramezan
Producer: Sahar Tarzi, Sasan 
Pourmassoumi 

چکیـده: بـهجـاینـور،ازخورشـیدطاعـونمیبارد.مـاراپناهینیسـت.
مـاراگناهینیسـت.

Synopsis: Instead of light, plague pours out of the sun. We have 
no refuge. We have no fault.

مارا گناهی نیست Ain’t Our Fault                          

سحر طرزی
متولد۱۳۶۷،تهران.دانشآموختهکارشناسیارشدکارگردانی

انیمیشندردانشگاهسوره.کارگردانانیمیشنوموزیکویدئو.
فیلمکوتاهانیمیشناوبانام»لحظاتکاغذی«در

جشنوارههایمتعددیهمچونجشنوارهبینالمللیفیلم
تهران،دورهیازدهمدوساالنهانیمیشن،جشنوارهسایهونهال

موفقبهکسبجایزهشدهاست.

Sahar Tarzi
Born 1988, Tehran. MA in animation directing at 
Sooreh Arts University. Music video and animation film 
director.Her short film titled: “Paper Moments” has 
been awarded in numerous film festivals like Tehran 
International Short Film Festival, 11th Tehran Biennal of 
Animation, Sayeh Film Festival, Nahal Film Festival,…
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کارگردان: لیالآهنگ،مریمعلوی،
ساراحنیف،مرضیهکردلو

فیلمنامه:لیالآهنگ،مریمعلوی،سارا
حنیف

پویانما:لیالآهنگ،مریمعلوی،سارا
حنیف

تدوین: ساراحنیف،مرضیهکردلو
موسیقی:فرهادصفار
صدا:فرهادصفار

تهیه کننده:لیالآهنگ،مریمعلوی،سارا
حنیف،مرضیهکردلو

کارگردان:پریساجعفریسیاهگورابی
فیلمنامه:پریساجعفریسیاهگورابی

پویانما: پریساجعفریسیاهگورابی،سارا
حنیف

تدوین:پریساجعفری
موسیقی: پرهامایزدیار
صدا: پرهامایزدیار

تهیه کننده:پریساجعفریسیاهگورابی،
مرکزگسترشسینمایمستندوتجربی

Director: Leyla Ahang, Sara Hanif, 
Marzieh Kordlou, Maryam Alavi                
Script: Leyla Ahang, Sara Hanif, 
Maryam Alavi                
Animator: Leyla Ahang, Sara Hanif, 
Maryam Alavi                
Editor: Sara Hanif, Marzieh Kordlou
Music: Farhad Saffar  
Sound: Farhad Saffar
Producer: Leyla Ahang, Sara Hanif, 
Marzieh Kordlou, Maryam Alavi                

Director: Parisa Jafari Siahgourabi
Script: Parisa Jafari Siahgourabi
Animator: Parisa Jafari 
Siahgourabi, Sara Hanif
Editor: Parisa Jafari Siahgourabi
Music: Parham Izadyar 
Sound: Parham Izadyar 
Ghasemzadeh       
Producer: Parisa Jafari Siahgourabi, 
DEFC

چکیـده:مسـلم،ماهـیکـودنوعصبـی،درحالاسـتراحتبـررویتخته
جلبکـیاسـتکـهحلقهنصفـهدرخشـانیبرسـرشفـرودمیآیـدواورا
بیـدارمیکنـد.اوعصبانـیشـدهوخروشـانبهسـمتحلقهمـیرود.

چکیده:داسـتانمربوطبهمردیاسـتکهدرطولفیلمدغدغهیازدسـت
دادنیـکماهـیرادارد.اوازدلطوفـانماهـیرابـهدسـتآوردهوایـن

ماهـیبرایاوبسـیاربااهمیتاسـت.

Synopsis: Moslem, a stupid and edgy fish, is resting on an algae 
bed when a gleaming half ring lands on his head, waking him up. 
He gets enraged and roars towards the ring.

Synopsis: The story of a man worried about losing a fish all 
along. He has found the fish in the midst of a storm, and cares 
for the fish.

ماالیز

ماهی

Malayz 

The Fish

 

 لیال آهنگ،، سارا حنیف، مرضیه کردلو، 
مریم علوی

دانشجویانکارشناسیارشدانیمیشن
دانشگاههنر

پریسا جعفری سیاهگورابی
متولد1372،الهیجان.

عضوسابقانجمنتصویرگران.
سابقههمکاریباگروهانیمیشنتجربه.کارگردانانیمیشن

»ذهن«



Leyla Ahang, Sara Hanif, Marzieh Kordlou, 
Maryam Alavi     
MA students in animation program, Arts University 
of Tehran

Parisa Jafari Siahgourabi
Born 1993, Lahijan. Former member of Iran Society 
of Illustrators. She has collaborated with Tajrobeh 
Animation Group in some animation productions. She 
has already directed a short animation titled” Mind”  
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کارگردان: مهردختخرمیپور
فیلمنامه: مهردختخرمیپور

پویانما:مرضیهمیثمیآزاد،مهردخت
خرمیپور

تدوین:مهردختخرمیپور
موسیقی: مسلمرسولی

صدا:میثمفتحی
تهیه کننده: مهردختخرمیپور

کارگردان: شیماپورمحمدی،مجتبیترکی،
لیالآهنگ،مریمعلوی،آیداسلیمانی

نظریشاهی،فاطمهاقبال،سینابسطامی،
ابوالقاسمافخمالشعرا

فیلمنامه:آیداسلیمانینظریشاهی
پویانما: شیماپورمحمدی،مجتبیترکی
تدوین:شیماپورمحمدی،آیداسلیمانی

نظریشاهی
موسیقی:حسینزنگنه
صدا: حسینزنگنه

تهیه کننده: لیالآهنگ،ابوالقاسم
افخمالشعرا،آیداسلیمانینظریشاهی

Director: Mehrdoht Khorramipour 
Script: Mehrdoht Khorramipour                                                                                            
Animator: Marzieh Meysami Azad, 
Mehrdokht Khorramipour     
Editor: Mehrdoht Khorramipour                                                         
Music: Moslem Rasouli
Sound: Meysam Fathi
Producer: Mehrdoht Khorramipour

Director: Shima Pourmohammadi, 
Mojataba Torki, Leyla Ahang, 
Maryam Alavi, Sina Bastami, 
Aida Soleimani Nazari shahi, 
Fatemeh Eghbal, Abolghasem 
Afkhamolshoara                                             
Script: Aida Soleimani Nazari shahi                                                                                            
Animator: Shima Pourmohammadi, 
Mojataba Torki     
Editor: Shima Pourmohammadi, 
Aida Soleimani Nazari shahi                                                           
Music: Hossein Zanganeh
Sound:Hossein Zanganeh
Producer: Leyla Ahang, Abolghasem 
Afkhamolshoara, Aida Soleimani 
Nazari shahi                                             

چکیـده: نوازنـدهایدورهگرددریکیازسـفرهایخودواردشـهریمیشـود
کـهدرآنگیاهـیسـمیمیرویـد.دسـتاوبـهگردههـایآنگیـاهآلـوده

میشـودو...

چکیده: مواجههمجددسربازیبازگشتهازمیدانجنگباخانه

Synopsis: During one of his travels, a traveling musician enters 
a city covered with a poisonous plant. His hand comes in contact 
with the pollen of this plant and ...

Synopsis: A soldier just back from the battlefield confronts home.

مسافر

هیَرث

Passenger                                 

                   Hiraeth


شیما پورمحمدی، مجتبی ترکی،

 لیال آهنگ، مریم علوی، سینا بسطامی، 
آیدا سلیمانی نظری شاهی، فاطمه اقبال، 

ابوالقاسم افخم الشعرا
دانشجویانکارگردانیارشدانیمیشندانشگاههنر

 Shima Pourmohammadi, Mojataba Torki,
 Leyla Ahang, Maryam Alavi, Sina Bastami,
 Aida Soleimani Nazari shahi, Fatemeh Eghbal,
Abolghasem Afkhamolshoara
MA students in animation directing at Art University
             of Tehran 

مهردخت خرمی پور
متولد1369،اهواز.همکاریدرچندفیلمکوتاهانیمیشنبه

عنوانانیماتوربیتوینوسازندهاستوریریل.

Mehrdoht Khorramipour
Born 1990, Ahvaz. She has been involved in production of 
few short animations as tweener and story reelmaker.
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کارگردان: لیالآهنگ
فیلمنامه: لیالآهنگ
پویانما: لیالآهنگ
تدوین:لیالآهنگ

موسیقی: بهروزشهامت
صدا:بهروزشهامت

تهیه کننده: دانشگاههنر،دانشگاهفیلم
بابلزبرگ

Director: Leyla Ahang                                                        
Script: Leyla Ahang                                                                                                  
Animator: Leyla Ahang                                                        
Editor: Leyla Ahang                                                        
Music: Behrouz Shahamat
Sound: Behrouz Shahamat
Producer: Art University of Tehran, 
Konrad Wolf Film University of 
Babelsberg    

چکیـده:زینـب،فرزندخانـوادهمهاجرعراقـی،ازتجربهدرونـیخودبعداز
مواجهـهباوطـنمیگوید.

Synopsis: Zeynab, the daughter of an Iraqi immigrant family, 
shares her inner experience after seeing her homeland. 

وطن I Call It Home                           

 

لیال آهنگ
متولد۱۳۶۱،اصفهان.دانشجویکارشناسیارشدکارگردانی
انیمیشندانشگاههنر.دهسالسابقهمشارکتدرساخت
انیمیشنهایسریالیوفیلمکوتاهبهعنوانانیماتور،طراح

کانسپت،سرپرستلیآوت،کارگردان.
عضورسمیانجمنآسیفا.

Leyla Ahang
Born 1982, Isfahan. MA student in animation at Art 
university of Tehran. She has involved in numerous 
shorts and Animation series as animator, concept 
artist, lay out artist, director. Official member of 
ASIFA.  

2’:50”/Iran/2019
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شـوئیزگِبلمجموعـهآثـارانیمیشـنچشـمگیریازخودبرجاگذاشـتهاسـت.فیلمهـایاوکه
اجـرایفنـیآنهـاهمـوارهبـامهارتواسـتادیتمـامانجامشـده،بـهرویکردبازیگوشـانهبه
روایت،فرمالیسـمآشـکارودرهمآمیزیتصویروموسـیقیخود،شـهرهاند.فیلماولاو»پرواز
ایـکاروس«)۱۹۷۴(سـرآغازکارنامـهایاسـتکـههـماکنونبیسـتفیلمراشـاملمیشـودو
جوایـزمتعـددیرادرجشـنوارههایمعتبـربینالمللیبرایشبـهارمغانآوردهاسـت)جوایزی

درجشـنوارههایکن،اَنسـی،زاگرب،هیروشـیما،اشـتوتگارت،اُتاواواسـپینیو(.
فیلـم»رانـدنتـامغـاِک«)1992(اورایکـیازبهتریـنآثـارتاریـخانیمیشـنجهـانمیدانند.
اودرسـال2017کریسـتالافتخـاریجشـنوارهانسـی،درسـال2018جایـزهافتخاریسـینمای
سـوئیس،درسـال2019شـوالیهادبوهنرفرانسـهودرسـال2020جایزهیکعمردسـتاورد

هنـریجشـنوارهانیمافسـتزاگـربراازآنخودکردهاسـت.

متولــد۱۹۶۴.عضــوآکادمــیاســکارواســتاددانشــگاههنــرتوکیــو.فیلــمانیمیشــن»کوهســر«
)2002(اونامــزددریافــتجایــزهاســکاروبرنــدهشــشجایــزهبــزرگبینالمللــیومنتخــب
صــدفیلــمبرتــرقــرنبیســتمســینمایجهــاناســت.انیمیشــن»پزشــکدهکــده«)2007(او
شــشجایــزهبــزرگوبیــشاز۱۴۰جایــزهازجشــنوارههایبینالمللــیکســبکــردهاســت.او
درنظرســنجیســال2021،بــهعنــواندومیــنکارگــردانبرتــرانیمیشــندرفهرســت۲۵کارگردان

فیلمهــایکوتــاهانیمیشــنجهــاندر۲۵ســالگذشــتهاســت.

ُژرژ  شوئیزگِبل

کوجی یامامورا

The animation director Georges Schwizgebel has created a remarkably original body of work. His films-whose technical 
execution is always masterful-are marked by a playful approach to narrative, spectacular formalism and the intermingling 
of visuals and music. His first film, The Flight of Icarus (1974) begins a career that currently numbers 20 films, which have 
gone to win numerous awards at prestigious international festivals (such as Cannes, Annecy, Zagreb, Hiroshima, Stuttgart, 
Ottawa and Espinho). The Ride to the Abyss (1992) is regularly cited as one of the finest animated films of all time. 
In 2017 Georges Schwizgebel receives the Honorary cristal of Annecy festival, in 2018 the Swiss film award of Honor, in 
2019 he was appointed officer of the Order of Arts and Letters (France) and receives the Lifetime Achievement Award at 
the Zagreb Animafest 2020.

Georges Schwizgebel

Born in 1964. Nominated for an Oscar, “Mt. Head” (2002) had 6 grand prizes and selected 100 Films for a Century of 
Animation. “Franz Kafka’s A Country Doctor” (2007) had 6 grand prizes, and his films were awarded more than 140 
prizes. He has been selected as the 2nd place at 25 top short animated films directors over the last 25 years in 2021. 
A member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, professor at the Tokyo University of the Arts.

Koji Yamamura
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غالتحصیـلهنرهایتجسـمیازدانشـگاهتهـران.همکاریبـاکانونپرورشفکـریکودکان فار
ونوجوانانازسـال۱۳۵۲.همکاریدرتولیدآثارانیمیشـنبهعنوانکارگردان،نویسـنده،طراح،
انیماتـورونقـاشزمینـه.سـاختانیمیشـنهایتبلیغاتـی.همـکاریبـادواسـتودیویفیلـم
آموزشـیوتبلیغاتیدرکشـورآلمان.تدریسدردانشـگاههنرودانشـگاهصداوسـیما.داوری
درجشـنوارههایمتعـددداخلـی.ازانیمیشـنهایاومیتـوانبـهردپـا،قالی،اتحاد،نشـانی،

صفـر،مـاهمهربان،سـایهایکـهنورشـد،وباددوچرخهسـواراشـارهکرد.

غالتحصیلکارشناسـیزبانوادبیاتفرانسـهوکارشناسـیارشـد متولـدبرانشـوایگ،آلمان.فار
کارگردانیسـینماازدانشـگاهاستانبول.دکترایمطالعاتسـینما.کوچوکاردوغانمقاالتمتعدد
وکتابـیدربـارهتدویـندرسـینمامنتشـرکـردهاسـت.اوازموسسـینواولیـنمدیـرانجمـن
مـدارسسـینماییجنـوبشـرقاروپاوازاعضـایآکادمیفیلـماروپابودهاسـت.ویبهعنوان
عضـوهیاتداوراندرچندینجشـنوارهبینالمللیفیلمحضورداشـتهاسـت.کوچـوکاردوغان،
مدیـرگروهسـینماوتلویزیونواسـتاددانشـکدهارتباطاتدانشـگاهحسـنکالیونجـویغازیان

تپهترکیهاسـت.

انزنین سبحان رسبندی 

بولنت کوچوک اردوغان

BA in Fine Arts at university of Tehran. Since 1973, she has been a permanet collaborator to Institute for the Intellectual 
Development of Children and Young Adults (Kannon). She has been involved in dozens of animation projects as director, 
animator, scriptwriter and art designer. She has produced TVC animations and cooperated with two German educational 
and commercial film studios. Nazanin has been juror in national film festivals and lecturer in Art University and IRIB 
University as well. Some of her notable animation titles are: Footprint, Rug, Solidarity, Address, Zero, Gentle Moon, A 
Shadow Turned into the Light, the Cycling Wind    

Nazanin Sobhan Sarbandi

He was born in Braunschweig, Germany. He completed his undergraduate degree at Istanbul University, Department of 
French Language and Literature. He went on to do his masters degree at the same university’s Department of Radio-Television 
and Cinema. In 2000, he completed his PHD degree in the same area of study. Küçükerdoğan has written extensively on 
film editing, on which he has books. He was the first head and the one of the creator of the South Eastern European 
Cinema Schools (SEECS) and a member of European Film Academy. Furthermore, he was invited as a jury member to several 
film festivals, nationally as well as internationally. Küçükerdoğan is a professor at the Faculty of Communication of Hasan 
Kalyoncu University in Gaziantep/Turkey, where he teaches in communication and film. He is also the department head of 
the Department of Cinema and Television, Faculty of Communication at Hasan Kalyoncu University in Gaziantep/Turkey.

Bulent Küçükerdoğan



112International Competition  Jury

مارکوبالّنو،مدرکدکتراداردواسـتادیاررشـتهتاریخانیمیشـنوهمچنینرسـانههای
دیجیتـالوتعاملـیدانشـگاهپـادووا)ایتالیـا(اسـت.اونویسـندهمقـاالت،فصولیاز
کتابهـاوتکنگاریهـایمتعددیدربارهانیمیشـنوموسـیقیفیلماسـت)واتسـالو
ترویـان،آهنگسـازیدرفیلمهـایانیمیشـنچـک،انتشـاراتCRC،2019؛نـهچنـدان
شـاد،موزیـکانیمیشـنبرونـوبوتسـتو،انتشـاراتبلومزبـری،2021(.در۲۰۱۴،جایـزه
نورمـنمکالرِن-اِولیـنَلمبـرتبـرایبهتریـنمقالـهپژوهشـیراازانجمـنمطالعات
انیمیشـنکسـبکردهاسـت.بالّنوکنفرانسهایبینالمللیمتعددیهمچونبیسـت
ونهمینگردهماییسـاالنهیانجمنمطالعاتانیمیشـن)2017(رادرحوزهانیمیشـن
راهانـدازیومدیریـتکـردهاسـت.اوعضـوهیـاتعلمـیفصلنامـهتصاویـرمتقابلو
کابیریا-مطالعـاتسـینماییاسـت.اوهمچنیـندربرنامههـایبینالمللـیایچونکو-
پوئماراسـموس+حضورداشـتهاسـت.اوپیانیسـتوآهنگسـازآموختهاینیزاسـت؛
وبـابرنامههـاوکنسـرتهایآموزشـیپاالتسـّتوبـروزانه-مرکـزموسـیقیرمانتیـک

فرانسـه)ونیـز،ایتالیا(همکاریداشـتهاسـت.

مارکو باّلنو

Marco Bellano, PhD, is adjunct professor in the History of Animation and in Digital and Interactive Multimedia at 
the University of Padova (Italy). He is author of articles, book chapters and monographies about animation and 
film music (Václav Trojan. Music Composition in Czech Animated Films. CRC Press, 2019; Allegro non troppo. Bruno 
Bozzetto’s Animated Music, Bloomsbury, 2021). In 2014, he received the Norman McLaren-Evelyn Lambart Award 
for the Best Scholarly Article from the SAS-Society for Animation Studies. He organized and chaired international 
conferences on animation, such as the 29th SAS annual conference (2017). He is in the scientific board of 
the Mutual Images Journal and of Cabiria - Studi di Cinema. He participates in international research initiatives, as 
the Erasmus+ project Co-POEM. He is also a graduate pianist and conductor; he collaborates to the educational 
programs and concerts of the Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Venice, Italy). 
 

Marco Bellano
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متولـد۱۳۵۸.دانشآموختـهکارگردانـیانیمیشـنازدانشـگاهصـداوسـیما.عضـوانجمـن
بینالمللـیفیلمسـازانکـودکونوجـوانوتهیهکنندهوکارگردانانیمیشـناسـتوازسـال
۱۳۷۶فعالیـتهنـریوحرفهایخودراآغازکردهاسـت.اودرزمینهانیمیشـن،تصویرسـازی
کتـابکـودک،گرافیـکوموشـنگرافیکفعالیتپرسـابقهایدارد.کنعانـیهمچنینبهمدت
دهسـالدررشـتههایمختلفانیمیشـندردانشـگاههاوآموزشـگاههایکشـوربهتدریس
پرداختـهاسـت.اودرمقـامکارگرداندرجشـنوارههایداخلیوخارجیمتعـددیحضوریافته

وموفـقبهدریافتجوایزبسـیارشـدهاسـت.

کـاوه کنعاین

Born 1979. BA in animation filmmaking at IRIB university. Official member of CIFEJ. In 1999, he started his career 
as animation director and producer. He has remarkable expriences in the field of animation, Children books 
illustration, design and motion graphics as well. He has directed numerous animations particiapated and won a 
bounch of awards in national and international film festivals. For ten years, he has been a lecturer in animation 
courses and workshops in Iranian universties and film schools. 

Kaveh Kanani

غالتحصیلکارشناسـیزبانوادبیاتفرانسـهوکارشناسـیارشد متولدبرانشـوایگ،آلمان.فار
کارگردانـیسـینماازدانشـگاهاسـتانبول.دکتـرایمطالعاتسـینما.کوچوکاردوغـانمقاالت
متعـددوکتابـیدربـارهتدویـندرسـینمامنتشـرکـردهاسـت.اوازموسسـینواولینمدیر
انجمـنمـدارسسـینماییجنـوبشـرقاروپـاوازاعضـایآکادمـیفیلـماروپابودهاسـت.
ویبـهعنـوانعضـوهیاتداوراندرچندینجشـنوارهبینالمللیفیلمحضورداشـتهاسـت.
کوچوکاردوغان،مدیرگروهسـینماوتلویزیونواسـتاددانشـکدهارتباطاتدانشـگاهحسـن

کالیونجـویغازیانتپهترکیهاسـت.

بولنت کوچوک اردوغان

He was born in Braunschweig, Germany. He completed his undergraduate degree at Istanbul University, Department 
of French Language and Literature. He went on to do his masters degree at the same university’s Department of Radio-
Television and Cinema. In 2000, he completed his PHD degree in the same area of study. Küçükerdoğan has written 
extensively on film editing, on which he has books. He was the first head and the one of the creator of the South Eastern 
European Cinema Schools (SEECS) and a member of European Film Academy. Furthermore, he was invited as a jury 
member to several film festivals, nationally as well as internationally. Küçükerdoğan is a professor at the Faculty of 
Communication of Hasan Kalyoncu University in Gaziantep/Turkey, where he teaches in communication and film. He is 
also the department head of the Department of Cinema and Television, Faculty of Communication at Hasan Kalyoncu 
University in Gaziantep/Turkey.

Bulent Küçükerdoğan
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کارگردان:ماریکلرک
فیلمنامه:ماریکلرک
پویانما:ماریکلرک
تدوین:ماریکلرک 

موسیقی:ساموئلبوویه
صدا:دوگالکمپ 

تهیه کننده:مدرسهدیزاینامیلکُل

کارگردان:نینابیسیارینا
فیلمنامه:نینابیسیارینا 

پویانما:سییرژیگیزیال،مورتنریسبرگ
هانسن،مارکروبینه
 تدوین:آنتوانروده
موسیقی:ناتانائیلبرگز

صدا:فالویانفانهتسفلد
تهیه کننده:رژینالددوگیِلُبن

Director: Marie Clerc
Script: Marie Clerc
Animator: Marie Clerc
Editor: Marie Clerc
Music: Samuel Bouvier
Sound: Dougal Kemp
Producer: Ecole Emile Cohl

Director: Nina Bisiarina
Script: Nina Bisiarina 
Animator: Siergiej Gizila, Morten 
Riisberg Hansen,Marc Robinet 
Editor: Antoine Rodet
Music: Nathanael Bergese
Sound: Flavien Van Haezevelde
Producer: Reginald de Guillebon

چکیده:تییری،بعدازهزارهزاربارجورابگمکردن،تصمیممیگیردجورابیرا
کهدارددرجاییدستنخوردهنگهداردوبهدنبالآنجورابگمشدهاشبگردد.

چکیـده:سیاهگوشـیکنجـکاوکـهمجـذوبچراغهایشـهرمجاورشـده،
جنـگلخـودراتـرکمیکنـد.اوقـاتخوشـیداردتـاآنکـهوسـطیـک

پارکینـگخوابـشمیبـرد...

Synopsis: After losing for the umpteenth time one of his socks, 
Thierry decides to sequester the one he has, to find the missing.

Synopsis: A curious lynx leaves its forest, attracted by the lights 
of the nearby town. It has great fun there until it falls asleep in 
the middle of a parking lot... 

آن گمشده

سیاهگوش در هشر

A Lost One

A Lynx in the Town

 

ماری کلرک
متولد۱۹۹۶.دانشآموختهانیمیشن،طراحیومجسمهسازی
درمدرسهدیزاینامیلکُللیون.تحصیالتدانشگاهیاودر

همراهیباعالقهشخصیاشبهخیاطیوصنایعدستی،ماری
غالتحصیلیاش رابهتکنیکاستاپموشنوکارگردانیفیلمفار

»آنگمشده«دراینقالب،سوقدادهاست.

نینا  بیسیارینا
دانشآموختهکارشناسیانیمیشندرآکادمی

معماریاورالروسیه.
»ابرچقدروزندارد؟«،»ایستگاهاتوبوس«،»جشن«
و»سفریبهکناردریا«ازجملهآثارشاخصاویند.

Marie Clerc
Born 1996. She studied 2D animation, drawing and 
sculpture at the Emile Cohl School in Lyon. This 
combined with her passions for sewing, craftsmanship 
led her to the stop-motion technique, with which she 
directed her graduation film “A Lost One”. 

Nina Bisiarina
She has worked in the animation industry since her 
graduation from the Ural Academy of Architecture. “How 
Much Does the Cloud Weigh?”,” Bus Stop”, “Celebration”, 
“A Trip to the Seaside” are among her notable titles.

4’:09”/France/2020
 

6’:48”France, Switzerland/2019
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کارگردان:بئار.بَلنکنهورست
فیلمنامه:بئار.بَلنکنهورست 
 پویانما:بئار.بَلنکنهورست،

اسماعیلمون
تدوین:: خیمناگارسیامولت

موسیقی:بالسآلبرتی
صدا:ادگارمویسس 

تهیه کننده:بئار.بَلنکنهورست

کارگردان:لورنکروزه،لوئیسبریسنیو
فیلمنامه:لورنکروزه،لوئیسبریسنیو

پویانما:لوئیسبریسنیو
 تدوین:لوئیسبریسنیو

موسیقی:کریستوبالکارواخال،مارتین
بناویِدس

صدا:لوئیسبریسنیو
تهیه کننده:ژرمیروشینیو

Director: Bea R. Blankenhorst 
Script: Bea R. Blankenhorst
Animator: Bea R. Blankenhorst, 
Ismael Mon
Editor: Jimena García Molt 
Music: Blas Alberti 
Sound: Edgar Moisés 
Producer: Bea R. Blankenhorst

Director: Laurent Crouzeix, 
Luis Briceño
Script: Laurent Crouzeix, 
Luis Briceño
Animator: Luis Briceño
Editor: Luis Briceño
Music: Cristóbal Carvajal, 
Martin Benavides
Sound: Luis Briceño
Producer: Jeremy Rochigneux

چکیـده: آرژانتیـندهـه1920.کلـوباجتماعـیشهرسـتانیکوچـک،یـک
بالماسـکهبـزرگشـبانگاهیبرگـزارکـردهاسـت.فرصـتخوبـیاسـتکه

عشـاقبیاینـدوبـاهـمرقصیکننـد...

چکیـده: اسـمامریـکارادقیقـاچـهکسـیرویایـنکشـورگذاشـت؟مرور
بازیگوشـانهاخبـارجعلـیحوالیسـال1۴۹2....

Synopsis: Argentina in the 1920s. The Social Club of a small 
rural town throws a grand evening ball. It is a great opportunity 
for lovebirds to approach and dance together...

Synopsis: Who gave America its name, exactly? A playful flashback 
on fake news circa 1492...

بعد از خسوف 

آمریگو و دنیای جدید

After the Eclipse 

Amerigo and the New World

12’:00”/Argentina/2020
 

13’:47”/France, Chile/2019
 

لورن کروزه
دانشآموختهکارگردانیسینمادرمدرسهفمیس)2009(و

استوریبردواستاپموشندرمدرسهانیمیشنگوبلنپاریس
)2017(.اودرفاصلهسالهای1998تا2017انتخابکنندهاصلی
فیلمهایبخشمسابقهجشنوارهمعتبرکلرمونفرانبودهاست.

لوئیس بریسنیو
اهلشیلی.کارگردان٫بازیگر،تهیهکنندهیاجرایی،فیلمنامهنویس،

تدوینگر،آهنگساز،انیماتورو...است.
ویبههمراهلورنکروزهفیلمآمریگوودنیایجدیدراکارگردانی

کردهاست.

Laurent Crouzeix 
Laurent acquired training as a filmmaker through continuing 
education at La fémis (2009) and Les Gobelins (Storyboard 
& Stop Motion Animation, 2017). He has been main 
programmer for the International Competition of  Clermont-
Ferrand Short Film Festival (1998-2017). 
Luis Briceño
The Chilien director, actor, Executive Producer, Screenwriter, 
Editor, Producer ,Music Composer, Animation Designer,...
Together with Laurent Crouzeix, he wrote and directed The 
Amerigo and the New World.

بئا ر. بَلنکن هورست
بَلنکنهورست،فیلمسازوانیماتورآرژانتینیدرآرژانتین،

چک،سوئدوایتالیابهتحصیلپرداختهاست.
اودرزمینهفیلمهایبلندانیمیشن،سینمایی،مستند

وموزیکویدئوبهفعالیتمشغولوبهمدتهشتسال
مدیریتشبکهتلویزیونیکودکانپاکاپاکایآرژانتینرابرعهده

داشتهاست.

Bea R. Blankenhorst
Bea Blankenhorst is an Argentinian filmmaker and 
animator. She studied Film and Animation in Argentina, 
Czech Republic, Sweden and Italy. She worked in animated 
and live action features, shorts, documentaries and music 
videos and held for 8 years the role of Head of Arts of 
Argentina’s children tv channel Pakapaka.
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کارگردان:آلکساندرگراتسر
فیلمنامه:آلکساندرگراتسر 

پویانما:آلکساندرگراتسر 
تدوین:آلکساندرگراتسر 
موسیقی:آلکساندرگراتسر
صدا:آلکساندرگراتسر

تهیه کننده:آلکساندرگراتسر

Director: Alexander Gratzer
Script: Alexander Gratzer
Animator: Alexander Gratzer
Editor: Alexander Gratzer
Music: Alexander Gratzer
Sound: Alexander Gratzer
Producer: Alexander Gratzer

چکیـده:درهمـانحیـنکهدوپرندهمشـغولحـرفزدندربارهزندگیشـان
هسـتند،یکسـیبکوچکدرمقابلچشـمانیمراقبوهشـیارپابهاعماق

یـکغارمیگـذارد.

Synopsis: While two birds talk about their existence, a small 
apple makes its way into the depths of a cave under watchful 
eyes.

پوره سیب Apple Sauce

آلکساندر گراتسر
متولد1993،اتریش.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشندر

دانشگاهموهوی-ناگبوداپست.

Alexander Gratzer
Born 1993, Austria. MA in animation at Moholy-Nagy 
University of Budapest. 

6’:51”/Austria/2019

کارگردان:محبوبهمحمدزکی
فیلمنامه:محبوبهمحمدزکی،

الههچراغی
پویانما:شهریارفراشبیرانوند
تدوین:محبوبهمحمدزکی

موسیقی: فرازتعالی
صدا: بهروزشهامت

تهیه کننده:محبوبهمحمدزکی،
مرکزگسترشسینمایمستندوتجربی

Director: Mahboubeh 
Mohammad Zaki
Script: Mahboubeh Mohammad 
Zaki, Elaheh Cheraghi                                                                                            
Animator: Shahriar Farrash 
Beyranvand  
Editor: Mahboubeh
Mohammad Zaki                                                          
Music: Faraz Ta’ali
Sound: Behrouz Shahamat
Producer: Mahboubeh 
Mohammad Zaki, DEFC

چکیـده:فردیبـرایپذیـرشتفاوتهایشبادیگـراندرگیریهاییذهنی
ودرونیدارد.

Synopsis: A person has mental and internal conflicts to accept 
his differences with others.

آنیما Anima

محبوبه محمدزکی
متولد۱۳۶۴،بروجرد.

دانشآموختهانیمیشندردانشگاهسوره.

Mahboubeh Mohammad Zaki
Born 1985, Boroujerd. 
BA in animation at Sooreh Art University.

10’:15”/Iran/2020
 



119 ن الملل    پویانما�ی کوتاه مسابقه ب�ی

کارگردان:ناتامتلوخ
فیلمنامه:ناتامتلوخ
پویانما:ناتامتلوخ
تدوین:ناتامتلوخ

موسیقی:داروماآئودیو
صدا:داروماآئودیو

تهیه کننده:ناتامتلوخ

Director: Nata Metlukh
Script: Nata Metlukh
Animator: Nata Metlukh 
Editor: Nata Metlukh
Music: Daruma Audio
Sound: Daruma Audio
Producer: Nata Metlukh

چکیده: روزیپرازلحظاتزشتوزمختاجتماع. Synopsis: A day full of socially awkward moments.

زشت و زمخت Awkward

3’:45”/USA/2020
 


ناتا متلوخ

متولد1982،اوکراین.دانشآموختهمدرسهفیلمونکوورو
آکادمیهنراستونی.اوکارگردانآثارشخصیتمحوروازنظر
بصریشاخصیاستکهترسیمکنندهسبکزندگیشهری

هستند.فیلمهایانیمیشناودربسیاریازجشنوارههایجهان
بهنمایشدرآمدهوجوایزیکسبکردهاند.

Nata Metlukh
Born 1982, Ukraine. She is a graduate of Vancouver 
Film School and Estonian Academy of Arts. She creates 
visually bold, character driven works featuring urban 
lifestyle. Her animated films have been recognized by 
major film festivals and received several awards. 

کارگردان: صادقجوادینیکجه
فیلمنامه: صادقجوادینیکجه
پویانما: صادقجوادینیکجه
تدوین: صادقجوادینیکجه

موسیقی: بهناممعیریان
صدا:صادقجوادینیکجه

تهیه کننده: امورسینماییکانونپرورش
فکریکودکانونوجوانان

Director: Sadegh Javadi Nikjeh
Script: Sadegh Javadi Nikjeh
Animator: Sadegh Javadi Nikjeh
Editor: Sadegh Javadi Nikjeh
Music: Behnam Moayyerian
Sound: Sadegh Javadi Nikjeh
Producer: IIDCYA (Kanoon)        

چکیـده: دختـرمنتظررسـیدنمرداسـت.کبوترنامـهمردرابهاومیرسـاند.
مـردسـوارکشـتیمیشـود.طوفانپاییـزیهمهچیـزرابهلـرزهدرمیآورد.

همهافسـردهوناامیدند.

Synopsis: The girl is waiting for the man to arrive. A dove delivers 
the man’s letter to her. The man gets aboard a ship. An autumn 
storm shakes everything. Everyone is gloomy and desperate.

ابدهای اپییزی، ابدهای هباری 
و دو کبوتر

 Autumn Winds, Spring Winds
and Two Doves


صادق جوادی نیکجه

متولد۱۳۶۰،تهران.نویسنده،کارگردان،انیماتور،طراح
استوریبورد،تدوینگر.عضوهیاتداورانیازدهمینجشن

بزرگانیمیشنایرانوعضوهیاتانتخابجشنوارهبینالمللی
فیلمسبو)فیلیپین2019(

Sadegh Javadi Nikjeh
Born 1981, Tehran. He is scriptwriter, animator, 
storyboard artist, editor and animation director. He has 
been juror in 11th Iranian Animation Guild and Cebu 
international film festival (2019). 

7’:57”/Iran/2019
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کارگردان:سزاردیاثمِلندث،
ایزابلدالتورره

فیلمنامه:سزاردیاثمِلندث 
پویانما:سزاردیاثمِلندث
تدوین:سزاردیاثمِلندث
موسیقی:سزاردیاثمِلندث
صدا:سزاردیاثمِلندث

تهیه کننده:سزاردیاثمِلندث،
ایزابلدالتورره

کارگردان:آلیسِسی
فیلمنامه:آلیسِسی 

پویانما:آلیسسی،نیینکهدوتس،
دانفوده،وییپتووایزه

تدوین:آلیسِسی
موسیقی:جیمیهوتینگ

صدا:جیمیهوتینگ 
تهیه کننده:امانوئل-َالنرینال،

پییربوساُرن

Director: Cesar Diaz Melendez, 
Isabel de la Torre
Script: Cesar Diaz Melendez
Animator: Cesar Diaz Melendez
Editor: Cesar Diaz Melendez 
Music: Cesar Diaz Melendez 
Sound: Cesar Diaz Melendez
Producer: Cesar Diaz Melendez, 
Isabel de la Torre

Director: Alice Saey
Script: Alice Saey
Animator: Alice Saey, 
Nienke Deutz, Daan Faudet,
Wiep Teeuwisse
Editor: Alice Saey 
Music: Jimmi Hueting
Sound: Jimmi Hueting
Producer: Emmanuel-Alain Raynal, 
Pierre Baussaron

چکیده:کیستکهدرعزلتتپههازندگیمیکند؟

چکیـده:بـرنقشـهبیمـرزسـیارهایجادویـی،موجـوداتریزی،عناصـریاز
طبیعـتخـودرابرمیچیننـد،جمـعمیکنندودرهـممیآمیزندتـابهزندگی

جمعیخوددوامبخشـند.

Synopsis: Who lives in the hermitage of the hill?

Synopsis: On the borderless map of a magical planet, little beings 
pick, collect and weave the elements from their natural environment 
to sustain their life as a group.

بعلزبوب

سنجیده

Bellzebub

Careful

 

سزار دیاث مِلندث
دیاثکارخودرادرسال۱۹۹۴بهعنوانانیماتوردوبعدیدرمادریدآغاز
کردوهماینکبیشتردرزمینهانیمیشنشنیواستاپموشنفعالیت
دارد.اوبهعنوانانیماتوردرفیلمهایمشهوریچون»جزیرهسگها«
)وساندرسون(،»آنومالیزا«)چارلیکافمن(همکاریداشتهاست.

ایزابل دال تورره
دانشآموختهکارگردانسینماوتلویزیوندردانشگاهماالگا.برندهجایزه
لوکسدرسال2009وبرندهبورسیهبرایتحصیلدرمقطعکارشناسی
انیمیشنوهنرهایدیجیتالشعبهدانشگاهنیویورکدرسنگاپور.

 

آلیس ِسی
آثارآلیسدرحوزهفیلمودیزاینبراشکالشاعرانهوگرافیکی

غالتحصیلیدررشتهگرافیکدر روایتمتمرکزاست.اوپسازفار
استراسبورگ،موزیکویدئویانیمیشن»اوجوانوشاداست«را
ساختهکهدرکشورهاوجشنوارههایبسیاریچوناَنسی،اُتاواو
کلیکآمستردامبهنمایشدرآمدهوجوایزمتعددیکسبکرده

است.

Cesar Diaz Melendez
He started in 1994 as 2D animator in Madrid, and now 
focused in sand and Stop motion animation. He has 
involved in the production of great titles like “Isle of 
Dogs”(Wes Anderson), “Anomalisa” (Charlie Kaufman).
Isabel de la Torre
She studied Film and TV at Malaga University. She has 
receieved LUX award in 2009 and earned a grant to 
study an MFA in animation and digital arts at NewYork 
University, Singapore. 

Alice Saey
Her work focusses on poetic and graphic forms 
of narration, in the fields of design and film. After 
graduating from graphic studies in Strasbourg, she 
directed the animated music videos “She’s Young and 
Happy”, which were screened in many countries and 
won awards in festivals such as Annecy, Ottawa and 
Klik Amsterdam.

1’:47”/Spain/2020
 

3’:58”/France, Netherlands/2020
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کارگردان:ریوتارومیاجیما
فیلمنامه:ریوتارومیاجیما
پویانما:ریوتارومیاجیما
تدوین:ریوتارومیاجیما
موسیقی:یوشیکیماسودا
صدا:یوشیکیماسودا

تهیه کننده:سایاکااوموداکا

کارگردان:آلکسیپوچیوالوف
فیلمنامه:ماریاکوستیوِکویچ،

آلکسیپوچیوالوف
پویانما:آلکسیپوچیوالوف
تدوین:آلکسیپوچیوالوف 
موسیقی:آلکسیاورلوف

صدا:النانیکوالئوا
تهیه کننده:بوریسماشکووتسف

Director: Ryotaro Miyajima
Script: Ryotaro Miyajima
Animator: Ryotaro Miyajima
Editor: Ryotaro Miyajima
Music: Yoshiki Masuda
Sound: Yoshiki Masuda
Producer: Sayaka Omodaka

Director: Alexey Pochivalov
Script: Maria Kostyukevich, 
Alexey Pochivalov
Animator: Alexey Pochivalov
Editor: Alexey Pochivalov
Music: Alexei Orlov
Sound: Elena Nikolaeva
Producer: Boris Mashkovtsev

چکیـده: دردوره»جنـگوالیـات«بسـیاریجـانباختند.معمـاریکقصر
بـهتاثیـراحتمالـیبرپایـییـکچایخانـهبـرایاحیـایروحیـهانسـانی

رزمنـدگان،پـیمیبـرد.

چکیده: یکمسابقهغیرمعمولشطرنج؛آنهمبامهرههایِگلی...

Synopsis: During the period of the ‘Provinces at war’, many lives 
were lost. A castle architect discovers the possible role of a tea 
room as a place for warriors to regain humanity.

Synopsis: Unexpected clay chess game...

قرص

شطرنج

Castle

Chess

5’:00”/Japan/2019
 

6’:30”/Russia/2019
 


آلکسی پوچیوالوف

متولد۱۹۷۴،مسکو.دانشآموختهکارشناسیانیمیشندر
استودیو-مدرسهسویوزمولتمسکو.عضواتحادیهفیلمسازان
روسیه.اودراستودیوهایانیمیشنمختلفیدرمسکوهمچون
»آبجکت-مدیا«و»مرکزملیسینما«کارکردهوهماکنونبه
عنوانکارگردانوانیماتوردراستودیوانیمیشنمسکومشغول

بهکاراست.

Alexey Pochivalov
Born 1974, Moscow. BA in animation at Soyuzmultfilm 
studio. Member of the Union of Cinematographers 
of Russia. He has been working in various Moscow 
animation studios like “Object-Media”, “National Film 
Center”. Now he works as director and animator in 
Moscow animation studio. 

ریوتارو میاجیما  
متولد1989،ژاپن.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشندر
دانشگاههنرهایتوکیو.فیلمهایپیشینش»موجرادیو«و
»ابدیت«دربیشازهفتادجشنوارهبینالمللیبهنمایش

درآمدهاند.

Ryotaro Miyajima
Born 1989, Japan. MA in animation at Tokyo University 
of the Arts. His previous films “Radio Wave” and 
“Aeon” have been selected and shown in more than 70 
international film festivals.  
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کارگردان:اَنی-سوفیژیرو،
کلمانسبوِشرو

فیلمنامه:اَنی-سوفیژیرو،
کلمانسبوِشرو

پویانما:اَنی-سوفیژیرو،کلمانسبوِشرو 
تدوین:اَنی-سوفیژیرو،کلمانسبوِشرو 

موسیقی:توماسدیاز 
صدا:پییرسوز

تهیه کننده:اَنی-سوفیژیرو،
کلمانسبوِشرو

کارگردان:نیجینناظم،سورشاریات
فیلمنامه:تیمایکساروس

پویانما:ستوتیبانسال،سوشریتا
بهاتاچارجی،نیجینناظم
تدوین:پپریانشگوپتا،

کالیانیکولکارنی
موسیقی:داوالتاندون
صدا:جانچیتیالپیلی 
تهیه کننده:نیلیمااریات

Director: Anne-Sophie Girault, 
Clémence Bouchereau
Script: Anne-Sophie Girault, 
Clémence Bouchereau
Animator: Anne-Sophie Girault, 
Clémence Bouchereau
Editor: Anne-Sophie Girault, 
Clémence Bouchereau
Music: Thomas Diaz
Sound: Pierre Sauze
Producer: Anne-Sophie Girault, 
Clémence Bouchereau

Director: Nijin Nazeem, 
Suresh Eriyat
Script: Team Eeksaurus
Animator: Stuti Bansal, Sushrita 
Bhattacharjee, Nijin Nazeem
Editor: Priyansh Gupta, Kalyani 
Kulkarni
Music: Dhawal Tandon
Sound: John Chittilapilly
Producer: Nilima Eriyat

چکیـده:کلوئـه،پیرزنـیاسـتکـهدریـکزیرزمیـنبرنامـهنمایـشفیلـم
بـهراهانداختـهاسـت.بـهیـکروزنامهنـگاراتاقهـاینگهـداریمجموعـه

نگاتیوهایـشرانشـانمیدهـدو...

چکیـده:جذابتریـننکتهجشـنوارهانیمیشـنکروکروسـیه،محـلبرگزاری
آناسـت.ایـنرویـدادتمامـارویآببرگـزارمیشـود!رویکشـتیایکهبه

مـدتهفـتروزبـرآبهـایرودولگادرحرکتاسـت.

Synopsis: Chloé, an old lady, organizes  screenings in an underground 
space. She shows to a journalist her galleries where her collection 
of silver films is stored...

Synopsis:  The most fascinating trivia about the Krok festival is its 
location itself. The event is completely waterborne! It takes place on 
the ship as it cruises along the Volga River over a course of seven days.

کلوئه وان هرزیله

کشیت عظیم

Chloé Van Herzeele

Colossal Vessel

 

اَنی - سوفی ژیرو 
متولد1991،دانشآموختهیطراحیوسینماازپاریسومدرسهی
غالتحصیلیویبهعنوانطراح اسماشهرآنگولماستوبعدازفار

گرافیکفعالیتوهمزماندرپیشبردفیلمانیمشنکوتاهبا
کلمانسبوشوروهمکاریمیکرد.

کلمانس بوِشرو
Emile Cohlبوِشرواولیندوفیلمخوددرطولتحصیلرا،درمدارس
وLa Poudrièreساخت.ویسپسشروعبهنویسندگیفیلمکلوئه

وانهرزیلهکرد.

نیجین ناظم
ویبهعنوانهنرمندپیشتولید،هنرمندپسزمینه،انیماتور،کارگردان
خالقوکارگردانفیلمدرپروژههایمتعددیهمکاریداشتهاست.وی
بهعنوانیکیازاعضایاستودیوEeksaurusبخشیازفیلمهایی

استکهبرندهیجوایزملیومنتخبانسیبودند.
سورش اریات

سورشبهمدتیکدهههدایتیکگروهتولیدانیمیشنهای
دوبعدیوسهبعدیرابرعهدهداشتونخستینکسیاستکهاز
تکنیکاستاپموشندرآگهیهایتجاریهندبهرهجستهاست.

Anne-Sophie Girault
Borned in 1991, Anne-Sophie Girault studied drawing 
and cinema in Paris, then in Angoulême at the EMCA 
l’École des Métiers du Cinéma d’Animation. After 
graduation she worked as graphic designer, while 
developing a short film project in animated sand with 
Clémence Bouchereau. 
Clémence Bouchereau
Boucherea made her first two animated sand films 
during her studies at the Emile school Cohl and  la 
Poudrière. She then embarked on the writing of Chloé 
Van Herzeele.

Nijin Nazeem 
He has worked in various roles including 
Preproduction artist, Background artist, Animator, 
Creative Director and Film Director in multiple 
projects. He was a part of National award-winning 
and Annecy-nominated films from Studio Eeksaurus.
Suresh Eriyat
Suresh has led a team for over a decade that has 
created animation films in 2D, 3D and pioneered 
Clay/Stop motion in advertising films in India. 

16’:46”/France/2019
 

0’:55”/India/2019
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کارگردان:آنازامو
فیلمنامه:آنازامو 
پویانما:آنازامو
 تدوین:آنازامو

موسیقی:مرشهبالسکو
صدا:مرشهبالسکو

تهیه کننده:تامبرگمان

کارگردان:آناستازیاژاکولینا
فیلمنامه:ماریاچرنیتسینا
پویانما:آناستازیاژاکولینا
تدوین:آناستازیاژاکولینا
موسیقی:سوفیاپتِکویچ

صدا:النانیکوالِیوا
تهیه کننده:نیکوالیماکوفسکی

Director: Anna Samo
Script: Anna Samo
Animator: Anna Samo
Editor: Anna Samo
Music: Merche Blasco
Sound: Merche Blasco
Producer: Tom Bergmann 

Director: Anastasiia Zhakulina
Script: Maria Chernitsina
Animator: Anastasiia Zhakulina
Editor: Anastasiia Zhakulina
Music: Sofia Petkevich
Sound: Elena Nikolaeva
Producer: Nikolay Makovsky

چکیـده: درایننامهعاشـقانهبـههنرمندانوآثارهنـریومخاطبآنها،
فیلمسـازیپـیدرپـیبـهدربسـتهمیخـوردتاآنکـهدرنهایـتدرخت

زیبـایانجیـریبهبارمینشـیند.

چکیـده: داسـتانشـاهدختیکـهزندگیاش،بـهخاطرقدبسـیاربلندیکه
دارد،چندانسـهلوآسـاننیست.

Synopsis: In this love letter to artists, their art and its audience, 
one filmmaker is confronted with rejection after rejection until 
at last a beautiful fig tree bears sweet fruits. 

Synopsis: This is a story about a Princess, whose life is not so 
easy because of her giant height.

گفتگو اب یک هننگ

ساقه ذرت 

Conversations with 
a Whale

Cornstalk

8’:45”/Germany/2020
 

8’:15”/Russia/2020
 




آناستازیا ژاکولینا
متولد1982،روسیه.دانشآموختهانیمیشنازدانشگاهدولتی
سینماتوگرافیروسیه.اوازسال۲۰۰۵درپروژههایانیمیشن

مختلفیمشغولبهکاربودهاست.



Anastasiia Zhakulina
Born 1982, Russia. BA in animation at VGIK. She has 
involved in the production of animation projects since 
2005.

آنا زامو
متولد1980،مسکو.آنادرمسکووبرلیندرسانیمیشن
خواندهاست.بهعنوانفیلمسازیمستقل،درساخت

فیلمهایخودازتکنیکهایآنالوگفیلمسازیانیمیشنبهره
میبرد.

Anna Samo
Born1980, Moscow. Anna studied animation in 
Moscow and Berlin. As an independent filmmaker she 
uses a variety of analog animation techniques to create 
her own films. 
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کارگردان:دریاکاشچییوا
فیلمنامه:دریاکاشچییوا
پویانما:دریاکاشچییوا

تدوین:آلکساندرکاشچییوا
موسیقی:پتروربا

صدا:دریاکاشچییوا 
تهیه کننده:زوزاناروهاچووا

Director: Daria Kashcheeva
Script: Daria Kashcheeva
Animator: Daria Kashcheeva 
Editor: Alexander Kashcheeva
Music: Petr Vrba
Sound: Daria Kashcheeva
Producer: Zuzana Rohacova

چکیـده:بایـددردراپنهـانکـرد؟خودراسرشـارازاشـتیاقبهعشـقپـدر،در
درونخـودحبـسکـرد؟یـابایـدپیـشازآنکـهخیلـیدیـرشـود،فهمیدو

گذشـتکرد؟

Synopsis: Should you hide your pain? Close yourself inside your 
inner world, full of longing for your father’s love? Or should you 
understand and forgive before it is too late?

دخرت Daughter

دریا کاشچی یوا
متولد۱۹۸۶،تاجیکستان.دریادانشآموختهکارشناسیانیمیشن
درمدرسهفیلمفاموپراگاست.فیلمکوتاهاو»پذیرش«جایزه
»نسپرسو«کارگردانمستعدرادرجشنوارهکنسال2017کسب
غالتحصیلیاودر کردهاست.انیمیشنعروسکی»دختر«فیلمفار
جشنوارهاَنسیجایزهبهترینفیلمدانشجوییراازآنخودکرده

است.اینفیلمهمچنینبرندهجایزهاسکاربهترینفیلمانیمیشن
دانشجویینیزشدهاست.

Daria Kashcheeva
Born 1986, Tajikistan. Daria studies animation film 
at FAMU in Prague. Daria’s “To Accept” won the 
Nespresso Talents 2017 film competition in Cannes. 
Her graduation puppet animation film   
“Daughter” has a premiere at Annecy Animation Film 
Festival and got the best student film award. It has 
won the Student Academy Award in the category 
Animation as well. 

14’:49”/Czech Republic/2019

کارگردان:حسینحمشیدی،علیتقوایی
فیلمنامه:علیتقوایی،حسین

 جمشیدی
پویانما: حسینجمشیدی,علیتقوایی

تدوین:حسینجمشیدی
موسیقی:محمدرضااصغری
صدا: محمدرضااصغری

تهیه کننده: تولیددانشجوییدانشگاهصدا
وسیما،سیدشعیبحسینیمقّدم

Director: Hossein Jamshidi, 
Ali Taghvaei
Script: Hossein Jamshidi, 
Ali Taghvaei
Animator: Hossein Jamshidi, 
Ali Taghvaei
Editor:Hossein Jamshidi
Music: Mohammadreza Asghari 
Sound: Mohammadreza Asghari
Producer: Shoaib Hosseini 
Moghaddam, IRIB University 

چکیـده: دختربچـهخردسـالیقصـدداردازمیـانلباسهـایموجـوددر
کمـدشیکـیراانتخـابکنـد.

Synopsis: A young girl wants to choose one piece of clothes from 
her closet.

راز پیژامه اباب                     Daddy’s Pajama


حسین  جمشیدی

متولد۱۳۷۴،اصفهان.دانشآموختهکارشناسیگرافیک
دانشگاهصداوسیما

علی تقوایی
متولد۱۳۷۴،تهران.دانشآموختهکارشناسیانیمیشن

دانشگاهصداوسیما

Hossein Jamshidi
Born 1995, Isfahan. BA in graphic design at IRIB 
University.
Ali Taghvaei
Born 1995, Tehran. 
BA in Animation at IRIB University.

5’:40”/Iran/2019
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کارگردان:آلیسیاآیزن
فیلمنامه:آلیسیاآیزن 
پویانما:آلیسیاآیزن
تدوین:آلیسیاآیزن

موسیقی:ارکسترترنسآتالنتیک
صدا:اسکاروارگاس
تهیه کننده:سارابلیک

کارگردان:ماگداگوئیدی،ماراچّری
فیلمنامه:ماگداگوئیدی،ماراچّری 

پویانما:ماگداگوئیدی،ماراچّری 
تدوین:الَبندوپلسیو 

موسیقی:ماسیمووولومه،
استفانوساّسو

صدا:استفانوساّسو،
والنتیناوالّورانی

تهیه کننده:امانوئل-النرینال،پییر
بوسارو،داویدهفراتسا،الساندروُجرجو

Director: Alicia Eisen
Script: Alicia Eisen
Animator: Alicia Eisen
Editor: Alicia Eisen
Music: Trans Atlantic Orchestra
Sound: Oscar Vargas
Producer: Sara Blake

Director: Magda Guidi, Mara Cerri
Script: Magda Guidi, Mara Cerri
Animator: Magda Guidi, 
Mara Cerri
Editor: Albane du Plessiu
Music: Massimo Volume, 
Stefano Sasso
Sound: Stefano Sasso, 
Valentina Vallorani
Producer: Emmanuel-Alain Raynal, 
Pierre Baussaro, Davide Ferazza, 
Alessandro Giorgio

چکیـده: بعـدازیـکزندگـیخـوبوخـوش،حـاالبـهفـردیفرصتیک
زندگـیدوبـارههولنـاکدادهشـده:اوبایدزندگیخودرامعکـوسوروبه

عقـبوازدیـدحشـراتیکـهزمانیآنهاراکشـته،تکـرارکند.

چکیـده: پسـریکنـاررودخانـهایبـهدنبـالگربـهاشمیگـردد.پسـرکبه
دروازههـایزمـانمیرسـد،جایـیکـهدرآنمـردگانناپدیـدمیشـوندو

زنـدگانرهایشـانمیکننـد.

Synopsis: After a life well lived, Freddy is afforded a chilling encore: 
he must live his life backwards through the eyes of every bug he 
has ever killed.

Synopsis: A boy looks for his cat along a river. He will not find it. 
The child arrives at the doors of time, where the dead disappear, 
and the living let them go.

فردی ُمردهه

رویاهای چمزنار

Deady Freddy

Dreams In the Field

10’:14”/Canada/2019

10’:11”/France, Italy/2020
 

ماگدا گوئیدی
متولد1979،پیسارو،ایتالیا.انیماتوروکارگردانفیلمهای
انیمیشن.دانشآموختهانیمیشندرموسسههنراوربینو.

مارا چّری
متولد1979،پیسارو،ایتالیا.دانشآموختهانیمیشن

درموسسههنراوربینو.

Magda Guidi
Born 1979, Pesaro. An animated film director and 
illustrator. She studied animation at the Art Institute of 
Urbino. 

Mara Cerri 
Born 1978, Pesaro. She studied animation at the Art 
Institute of Urbino.

آلیسیا آیزن
نویسنده/کارگردانتحسینشدهیمقیمونکوور.آخرین

انیمیشنکوتاهاو»فردیُمردهه«درجشنوارههایبینالمللی
بهنمایشدرآمدهودرانگلیسوتورنتووونکوورجوایزی

کسبکردهاست.آلیسیاعاشقکمدیسیاهاستودرآثارش
بهمضامینفلسفهاگزیستانسیالیسممیپردازد.

Alicia Eisen
Alicia Eisen is an award winning Writer/Director based 
in Vancouver. Her most recent animated short film 
“Deady Freddy” has enjoyed a strong festival run, 
picking up awards in the United Kingdom, Toronto and 
Vancouver. Alicia has a great love for dark comedy and 
exploring existential philosophy through her work. 
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کارگردان:کوجییامامورا
فیلمنامه:کوجییامامورا
پویانما:کوجییامامورا
تدوین:کوجییامامورا

موسیقی:هیتومیشیمیزو،
هیرومینیشیدا

صدا:کوجی کاساماتسو
تهیه کننده:کوجییامامورا

کارگردان:بازیلفوگت
فیلمنامه:بازیلفوگت 

پویانما:سیمونالتس،خسوسپرث،
یوناتانووست،بازیلفوگت
 تدوین:میریامکراکنبرگر
موسیقی:هیپماتیس
صدا:توماسگازمان

تهیه کننده:ساسکیافونفیراخ

Director: Koji Yamamura
Script: Koji Yamamura
Animator: Koji Yamamura 
Editor: Koji Yamamura 
Music: Hitomi Shimizu, 
Hiromi Nishida 
Sound: Koji Kasamatsu 
Producer: Koji Yamamura 

Director: Basil Vogt
Script: Basil Vogt
Animator: Simon Eltz, Jesús Pérez, 
Jonathan Wuest,Basil Vogt
Editor: Mirjam Krakenberger
Music: Hipp Mathis
Sound: Thomas Gassmann
Producer: Saskia von Virág

چکیـده:یـکروزکـهداشـتطرحیـکماهیکپـوررامیکشـید،خوابش
بـردودرخـواب،خـودماهیکپوریشـد.داشـتازشـناکـردنخودلذت

میبـردکهماهیگیـریصیدشکـردو...

چکیـده:مـاهمـهدوروداریـم.اگـرکوچکتریـنهراسـیآدمیرابـهدونیم
کنـد،نیمیپوسـتیمحجـوبومتواضعونیمیاسـکلتیازخودمتشـکر،آن

وقـتبـرایآشـتیدادنآندونیمهراهدشـواریدرراهاسـت.

Synopsis: One day he was sketching out a carp, just at that 
moment he slept and he became a carp in dream. The carp enjoyed 
swimming, but a fisherman caught hime...

Synopsis: We all have two sides. But if even the tiniest scare splits 
someone into a timid skin on the one hand and an overconfident 
skeleton on the other, that person has a lot of work ahead to bring 
their characteristics back into harmony again.

خیاِل نقش )خارج از مسابقه( 

دودُرم

Dreams into Drawing 
(Out of Competition)

Duodrom

 

کوجی یامامورا
متولد۱۹۶۴.عضورسمیآکادمیاسکارواستاددانشگاههنرهای

توکیو.فیلماوبانام»کوهسر«درهفتادوپنجمیندورهاز
رقابتهایاسکارنامزددریافتجایزهبهترینفیلمانیمیشنشد
وبادوفیلم»پزشکدهکده«)اقتباسیازاثرفرانتسکافکا(
و»نوارهایمایبریج«جایگاهخودرابهعنوانیکیازبزرگترین

فیلمسازانانیمیشناستاپموشندرجهانتثبیتکرد.

بازیل فوگت  
متولد۱۹۶۵،سوئیس.مدیراستودیوتریکبورودرزوریخازسال
1990.اودههاپروژهانیمیشن،تصویرسازیوساختصفحات
نمایشتعاملیرابهسفارشموزههاونمایشگاههایهنری

متعدد،بهانجامرساندهاست.

Koji Yamamura
Born in 1964. Official member of the Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences and professor of 
Tokyo University of the Arts. His film “Mt. Head” was 
nominated for Oscar at the 75th Academy Awards.
He positioned himself among the world’ s top animation 
filmmakers by Franz Kafka’s “A Country Doctor” and 
“Muybridge’s Strings”. 

Basil Vogt
Born 1965, Switzerland. Director of Trickbüro studio 
in Zurich since 1990. He has produced dozens of 
Commissioned works in animation, illustration and 
playable exhibits for museums and exhibitions.

10’:10”/Japan/2019
 

8’:42”/Switzerland/2019
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کارگردان:ادیتاآدامچاک
فیلمنامه:ادیتاآدامچاک،

میخالمادراتسکی
پویانما:ادیتاآدامچاک،
آندژِیپیوترموراوسکی
تدوین:ادیتاآدامچاک

موسیقی:هوبرتوینچیک
صدا:میخالیانکوفسکی،

هوبرتوینچیک
تهیه کننده:ماوگورژاتابوسک-سرافینسکا

کارگردان:ژوفروآدوکرِسی
فیلمنامه:ژوفروآدوکرِسی
پویانما:ژوفروآدوکرِسی،

آرنودومولنهایم
تدوین:ژوفروآدوکرِسی،جینشانیون 

موسیقی:بتهوون
صدا:َبپتیستبوشه

تهیه کننده:نیکوالساشمرکین

Director: Edyta Adamczak
Script: Edyta Adamczak, 
Michal Madracki
Animator: Edyta Adamczak, 
Andrzej Piotr Morawski
Editor: Edyta Adamczak
Music: Hubert Winczyk
Sound: Michal Jankowski, 
Hubert Winczyk
Producer: Malgorzata Bosek-
Serafinska

Director: Geoffroy de Crécy
Script: Geoffroy de Crécy
Animator: Geoffroy de Crécy, 
Arnaud de Mullenheim
Editor: Geoffroy de Crécy, 
Jane Chagnon
Music: Beethoven
Sound: Baptiste Boucher
Producer: Nicolas Schmerkin

چکیـده: قهرمـانداسـتاندریـککارخانهفرآوریگوشـتاسـتخدامشـده
ودرخـطتولیـدخـودکاریکارمیکنـدکهباعثشـدهنسـبتبـهکارشو

تبعاتـیکهدارد،هیچاحساسـینداشـتهباشـد...

چکیده: مکانهایخالی،کهساختآندرستپیشازموجقرنطینهجهانی
بهاتمامرسید،شعریاستدربابمالیخولیایدستگاههاوماشینها.

Synopsis: The protagonist is employed at a meat processing plant. 
Work at a production line where processes are automated has made 
her approach her job and its effects in a cool-headed way devoid of 
emptions…

Synopsis: Completed before the global lockdown, Empty Places 
is an ode to the melancholy of machines.

خودخور

مکان های خایل

Eatself

Empty Places

13’:52”/Poland/2018
 

8’:28”/France/2020
 


ژوفروآ دو کرِسی

کارنامهفیلمسازیخودراباساختکلیپانیمیشنسهبعدیبرای
یکیازساختههایبرادرآهنگسازشاتیینآغازکرد.اوتاکنون

فیلمهایکوتاه،سریالهایتلویزیونیوموزیکویدئوهایمتعددی
ساختهودرآنهاتکنیکهایانیمیشنیمتفاوتیچوناستاپموشن،

چندرسانهای،سهبعدیوَاکشنزندهرابهکاربستهاست.

Geoffroy de Crécy
He began his director’s career in the late 2000s with a 
3D animation clip for his musician brother Etienne. He 
has produced short films, TV series and music videos, 
thus exploring various animation techniques: stop 
motion, mix-media, 3D animation, live action.

ادیتا آدامچاک
متولد۱۹۸۴،لهستان.دانشآموختهانیمیشندرآکادمی
هنرهایزیبایکراکو.اودرساختفیلم»اتاقآبی«کهدر
بخشهفتهمنتقدانجشنوارهکن2014بهنمایشدرآمده،

همکاریداشتهاست.»خودخور«اولینفیلمحرفهایاواست.

Edyta Adamczak
Born 1984, Poland. BA in animation at Academy of Fine 
Arts in Krakow. She has been involved in the production 
of “The Blue Room” which was selected for Critic’s 
Week at Cannes Film Festival 2014. ”Eatself” is her 
professional debut.
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کارگردان:چائولیو
فیلمنامه:چائولیو
پویانما:چائولیو
تدوین:چائولیو
موسیقی:چائولیو
صدا:چائولیو

تهیه کننده:چائولیو

کارگردان:آرشاخگری
فیلمنامه:آرشاخگری 
پویانما:آرشاخگری
تدوین:آرشاخگری 

موسیقی:آرازسالک،پدرامخاورزمینی
صدا:آرشاخگری

تهیه کننده:آرشاخگری

Director: Chao Liu
Script: Chao Liu
Animator: Chao Liu
Editor: Chao Liu
Music: Chao Liu
Sound: Chao Liu
Producer: Chao Liu

Director: Arash Akhgari
Script: Arash Akhgari
Animator: Arash Akhgari
Editor: Arash Akhgari
Music: Araz Salek, 
Pedram Khavar Zamini
Sound: Arash Akhgari
Producer: Arash Akhgari

چکیـده:داسـتاندرراسـتهغذافروشـیهای»نایهه«اتفـاقمیافتد،جهان
بدیلـیکـهمردگانوهیوالهـادرآنزندگـیمیکنند...

چکیده:اینمســتندانیمیشن،مصاحبــهایتصویریباکیــهانمهجور
گرافیســتونقاشایرانـــیســاکنمونتــرالکاناداراتصــویرسازی

میکنـد.

Synopsis: The story takes place in the mysterious “Naihe” Food 
Street, a second world inhabited by monsters and the dead...

Synopsis: This animated documentary visualizes an interview with 
Keyvan Mahjoor, an Iranian visual artist who lives and works in 
Montreal, Canada.

طعم

پرواز پرهای تک رنگ

Flavor

 Flight of Monochrome
Feathers

 

چائو لیو
دانشآموختهکارشناسیانیمیشندرآکادمیفیلمپکن.

آرش اخگری
اخگری،انیماتورونقاشیمستقلاستکهآثارشبرزبان

اکسپرسیوهنرهایتصویری،تصویرمتحرکوداستانپردازی
انتزاعیاستواراست.او،همباروشهایسنتیساختانیمیشن
کارمیکندوهمبانقاشیوطراحیوکوالژ،وازاینمنظربه

تجربهورزیدربیانهایبصریمعاصرمیپردازد.

Chao Liu
BA in animation at Beijing Film Academy.

Arash Akhgari
Akhgari is an independent animator and visual artist, 
focused on expressive language of visual art, moving 
image and abstract story telling. He works with 
traditional mediums for animation as well as painting, 
drawing and collage, and explores contemporary visual 
languages.

7’:41”/China/2020
 

4’:15”/Canada/2019
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کارگردان:آدریانلوکمان
فیلمنامه:آدریانلوکمان 

پویانما:آدریانلوکمان،استودیوهای
انیمیشنهپیشیپوپولدر

تدوین:-
موسیقی:اریکاستوک

صدا:سامیباردت،اریکلونی،اریک
استوک،آدریانلوکمان

تهیه کننده:ریشاردفالک،وندیگریفیث،
استفاننیپییرا

کارگردان:ساندراِدمازیه
فیلمنامه:ساندراِدمازیه
پویانما:ساندراِدمازیه
تدوین:: گریککاتاال
موسیقی:مانوئلمرلو

صدا:تیبومکار 
تهیه کننده:دورابنوسیلیو،ژولیروی

Director: Adriaan Lokman
Script: Adriaan Lokman
Animator: Adriaan Lokman, 
studios Happy Ship and Polder 
Animation
Editor: - 
Music: Erik Stok
Sound: Samy Bardet, Eric Lonni, 
Erik Stok, Adriaan Lokman
Producer: Richard Valk, Wendy 
Griffiths, Stéphane Piera

Director: Sandra Desmazières
Script: Sandra Desmazières
Animator: Sandra Desmazières
Editor: Guerric Catala
Music: Manuel Merlot
Sound: Thibaut Macquard
Producer: Dora Benousilio, 
Julie Roy

چکیـده: همچـونبرگهـادرهـواشـناوریموازمنظـرمهمتریـنعنصـر
حیاتـیپیرامونمـانیعنـیهـوا،شـاهدروزیطوفانیایـم.

چکیده: داستاندوخواهرکهجنگویتنامازهمجداشانکردهاست.

Synopsis: Floating like leafs we witness a turbulent day in a life 
through the most vital element surrounding us.

Synopsis: Story of two sisters separated after the Vietnam war.

سیَـالن

وطین شناور بر آب

Flow

Flowing Home

13’:43”/Netherlands, France/2019
 

14’:16”/France/2020
 


ساندرا ِدمازیه 

متولد1978.دانشآموختهمرکزملیتحصیالتعالیههنرهای
کاربردی»دوِپره«ومدرسهملیهنرهایتزئینیپاریس.فیلم
غالتحصیلیاشبانام»بیسروُدم«جایزهگُلدکارتونزسال فار
2003راازآنخودکردهاست.»چایفراموشی«و»بائو«دو

فیلمدیگراوهستند.


Sandra Desmazières
Born in 1978, Sandra Desmazieres studied at Duperré 
l’école Nationale Supérieure des Arts Appliqués and 
l’École Nationale des Arts décoratifs in Paris  .Her school 
movie «Without Head or Tail» wins the Gold Cartoon in 
2003. She also directed two other titles: «Oblivion Tea» 
and «Bao». 

آدریان لوکمان
دانشآموختهآکادمیویِلمدکونینگروتردامهلندواولیناستاد
درسانیمیشنرایانهایاینمرکزآموزشی.اوازسال۲۰۰۴در
روستاهایفرانسهزندگیمیکند.افزونبررونماییازیکفیلم
جدیدویکپروژهواقعیتمجازی،درحالحاضررویترکیب
اینستالیشنهایسهبعدیباویدئومپینگکارمیکند.

Adriaan Lokman
Having graduated from the Willem de Kooning 
Academy in Rotterdam. He was the first to teach 
computer animation there. Since 2004, he has lived 
in rural France. Besides the release of a new film and 
a VR project, he’s currently working on 3D printed 
installations in combination with video mapping.
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کارگردان:سوتکینفرشِتیخن
فیلمنامه:سوتکینفرشتیخن 
پویانما:سوتکینفرشتیخن
 تدوین:سوتکینفرشتیخن

موسیقی:-
صدا:آندرآمارتینیونی،میخالکرایچوک

تهیه کننده:سوتکینفرشتیخن

Director: Soetkin Verstegen
Script: Soetkin Verstegen
Animator: Soetkin Verstegen
Editor: Soetkin Verstegen
Music: -
Sound: Andrea Martignoni,Michał 
Krajczok
Producer: Soetkin Verstegen

چکیـده:ایـنفیلـم،بـااسـتفادهازرونـدظریفبارهـاتکثیروتکـرارکردن
یـکتصویـرواحد،سـعیدرایجـادتوهمسـکوندارد.

Synopsis: Through an elaborate process of duplicating the same 
image over and over again, it creates the illusion of stillness. 

فریز فریم Freeze Frame

 

سوتکین فرشِتیخن
فیلمسازوانیماتوراهلبروکسل.

اوتاکنوندرآکادمیکاخانزوا)آلمان(،ساری)فنالند(،آرتیست-
این-لبزدانشگاههنرهایزوریخ)سوئیس(وآنیداکس)دانمارک(

اقامتهنریداشتهاست.

Soetkin Verstegen
She is an independent film maker and animator 
from Brussels. She was a resident at Akademie 
Schloss Solitude, Germany, Saari residency, Finland, 
artists-in-labs at ZHdK, Switzerland and 
AniDox:Residency, Denmark. 

5’:00”/Belgium/2019
 

کارگردان: مهدیصدیقی،علیفتوحی
فیلمنامه: علیفتوحی

پویانما: بهارهپیشآهنگ
تدوین: علیزهتابزاده
موسیقی: محمدقاسمی
صدا:محمدقاسمی

تهیه کننده: مهدیصدیقی،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Mehdi Seddighi, 
Ali Fotouhi
Script: Ali Fotouhi                                                                                   
Animator: Bahareh Pishahang
Editor: Ali Zehtabzadeh
Music: Mohammad Ghassemi
Sound: Mohammad Ghassemi
Producer: Mehdi Seddighi,
DEFC

چکیده:شکارچیدرجنگلیمتروکبهدنبالشکارگوزناست. Synopsis: A hunter in a deserted forest is looking for deer to hunt.

گوابنیگ Gobangi                                

 

مهدی صدیقی
متولد1370،شیراز.دانشآموختهکارشناسیارشدتهیهکنندگی

تلویزیوندردانشگاهصداوسیما.انیمیشنکوتاهاوبانام»بیقرار«
درجشنوارههایملیوبینالمللیمتعددیبهنمایشدرآمدهاست.

علی فتوحی
متولد۱۳۷۴،مرودشت.دانشآموختهکارشناسیادبیاتدراماتیکدر
دانشگاهآزاداسالمیشیراز.کسبمقامنخستاولینرویدادملی

تولیدبازیواپلیکیشنشتاب.


Mehdi Seddighi
Born 1991, Shiraz. MA in TV production at IRIB 
University. His short animation titled “Restless” 
has been attended in a number of national and 
international film festivals.
Ali Fotouhi
Born 1995, Marvdasht. BA in dramatic literature at 
Azad Islamic university, Shiraz. He has been awarded 
in the first Shetab National Contest of Video and 
Application.  

1’:56”/Iran/2020
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کارگردان:آندریژیدکف
فیلمنامه:آندریژیدکف
پویانما:آندریژیدکف
 تدوین:آندریژیدکف

موسیقی:آندرآمارتینیونی
صدا:آندرآمارتینیونی

تهیه کننده:آندریژیدکف

Director: Andrey Zhidkov
Script: Andrey Zhidkov
Animator: Andrey Zhidkov
Editor: Andrey Zhidkov
Music: Andrea Martignioni
Sound: Andrea Martignioni
Producer: Andrey Zhidkov.

چکیـده: درجهانـیسـرد،مشـمئزکنندهوپرآشـوب،مـردیبهایـنامیدکه
اتفاقـاتسـادهنیزمیتواندمایهلذتاوشـود،بهجسـتجویخوشـبختی

حقیقـیمیگردد.

Synopsis: In cold repulsive world of chaos a man is searching 
for his true happiness hoping that simple things can evolve into 
his bliss.

خوشبخیت Happiness

5’:00”/Russia/2020
 




آندری ژیدکف
درپروژههایمتعددیدرسمتهایمختلفیمشغولبهکار

بودهاست؛ازطراحجلوههایویژهگرفتهتاکارگردانسريالهای
انیمیشن.تاکنونسهفیلمانیمیشنساختهکهتمامابادست
طراحیشدهاندوهمهنقشهاازفیلمنامهنویسیتاطراحیو
پویانماییآنهاراخودبرعهدهداشتهاست.آثارشدربسیاری

ازجشنوارههایبینالمللیبهنمایشدرآمدهاند.

Andrey Zhidkov
He has been working on multiple projects ranging from 
VFX for movies to production of animated TV series. 
Andrey alone has created three drawn by hand short 
films. He was in charge of almost everything: directing, 
screenwriting, design, animation, production. His films 
were selected by many different festivals.

کارگردان:سمانهشجاعی
فیلمنامه: امینکفاشزاده
پویانما: سمانهشجاعی
تدوین:سمانهشجاعی

موسیقی: انتخابی
صدا: امینکفاشزاده

تهیه کننده: سمانهشجاعی،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Samaneh Shojaei
Script: Amin Kaffashzadeh
Animator: Samaneh Shojaei
Editor: Samaneh Shojaei
Music: Selected 
Sound: Amin Kaffashzadeh
Producer: Samaneh Shojaei, 
DEFC

چکیـده:پزشـکیخونسـردانهمشـغولویزیتبیماراسـت.تعـدادیبیمار
اعصـابوروانمنتظرنـدتـانوبتشـانبرسـد،امـاازچنیـنبیمارانـی

نمیتـوانتوقـعسـکوتوآرامـشداشـت.

Synopsis: A doctor is calmly examining a patient. A number of 
psychiatric patients are waiting their turn, but you cannot expect 
these patients to stay calm.

جمس خاکسرتی Gray Body                              

 

سمانه شجاعی
متولد۱۳۶۵،تهران.

دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشندردانشگاههنرتهران.

Samaneh Shojaei
Born 1986, Tehran. 
MA in animation at Art University of Tehran.

4’:20”/Iran/2018
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کارگردان:شایتانهکونِورسات
فیلمنامه:شایتانهکونِورسات،پییر-لوک

گرانیون 
پویانما:پییر-لوکگرانیون،آنتوآنالنسو،

شایتانهکونِورسات،ماریولنپاروت
 تدوین:اروهگیشار

موسیقی:پاتریسیادالیو
صدا:لویکبورکهارت

تهیه کننده:رژینالددگیلُبن،فلورنسآدام

کارگردان:نینابیسیارینا
فیلمنامه:نینابیسیارینا 

پویانما:نینابیسیارینا،ُالگاچرنووا،ورا
ُپزدییوا،آناستازیامِلخووا
تدوین:نینابیسیارینا

موسیقی:-
صدا:تیموفیشستاکوف

تهیه کننده:ایریناسِنژینسکایا

Director: Chaitane Conversat
Script: Chaitane Conversat, 
Pierre-Luc Granjon
Animator: Pierre-Luc Granjon, 
Antoine Lanciaux, 
Chaitane Conversat, 
Marjolaine Parot
Editor: Herve Guichard
Music: Patricia Dallio
Sound: Loic Burkhardt
Producer: Reginald de Guillebon, 
Florence Adam

Director: Nina Bisyarina
Script: Nina Bisyarina
Animator: Nina Bisyarina, 
Olga Chernova, Vera Pozdeeva, 
Anastasiya Melekhova
Editor: Nina Bisyarina
Music: -
Sound: Timofey Shestakov
Producer: Irina Snezhinskaya

چکیـده:پیرزنـیدرخانـهجعبههایـیپـرازخاطـره،جمـعمیکنـد.هـر
چهارشـنبهبـاهمراهـیدوستانش-سوسـکها-قصههایشـگفتانگیزی

بـراینـوهاشتعریـفمیکنـد.

چکیـده:دانشـمندیغـرقتماشـایابرهـااسـت،تعدادشـانرامیشـمارد،
فاصلهشـانتـازمیـنرامحاسـبهمیکنـدووزنآبدرونآنهـاراتخمیـن

میزنـد...

Synopsis: An old lady accumulates at her home boxes filled with 
memories. Every Wednesday, with her friends the cockroaches, 
she invents wonderful stories for her granddaughter. 

Synopsis: The scientist is immersed in observing the clouds, 
counts their number, measures the distance from them to the 
ground, weighs the water from which they consist...

هیچ جا خانه ی خود آدم 
منی شود

وزن ابر چقدر است؟

Home Sweet Home

How much does the cloud 
weigh?

 

شایتانه کونِورسات
دانشآموختهمدرسهملیهنرهایزیبایلیون.باچندگروهتئاتری

همکاریداشتهوچندفیلمانیمیشنکارگردانیکردهاست.
ازسال2002تاکنون،بهعنوانانیماتوراستاپموشنوکاتآوت،

دراستودیوفولیماژمشغولبهکاربودهاست.

نینا بیسیارینا
نینادرسال۲۰۰۴،دررشتهطراحیسرگرمیازآکادمیدولتیهنر
غالتحصیلشدهاستوازسال2005در ومعماری»اورال«فار

کمپانیفیلمسازی»سِنگا«مشغولبهکاراست.

Chaitane Conversat
Graduated from the National School of Fine Arts 
of Lyon. She worked with several theatre companies 
and directed animation films. She has worked as stop 
motion and cut-out animator at Folimage Studio on 
a regular basis since 2002. 

Nina Bisyarina
In 2004, she graduated in entertainment design from 
the Ural state Academy of architecture and art. Since 
2005, she works in “SNEGA” Film company. 

13’:15”/France, Switzerland/2018
 

5’:30”/Russia/2019
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کارگردان:نیکوالسفّتوح
فیلمنامه:نیکوالسفّتوح 

پویانما:تیلماخمر،یانلوبوت
تدوین:فردریکشولد

موسیقی:سدریککاِیم 
صدا:فرانسوآیازِبک

تهیه کننده:فابَیندرایهورست،نرمینحداد

کارگردان:سیجیالو
فیلمنامه:سیجیالو
پویانما:سیجیالو
 تدوین:سیجیالو
موسیقی:سیجیالو

صدا:چیهیروناگاشیما 
تهیه کننده:کوجییامامورا

Director: Nicolas Fattouh
Script: Nicolas Fattouh
Animator: Till Machmer,Yann le Bot
Editor: Frédéric Schuld
Music: Cedric Kayem
Sound: Francois Yazbeck
Producer: Fabian Driehorst, 
Nermine Haddad

Director: Sijia Luo
Script: Sijia Luo
Animator: Sijia Luo
Editor: Sijia Luo
Music: Sijia Luo
Sound: Chihiro Nagashima
Producer: Koji Yamamura

چکیـده: حـالمادربـزرگپسازرفتنپسـرانحریصومالپرسـتشروبه
وخامتگذاشـتهاست...

چکیـده: :سـهموتیـف،پـسازآنکـهپـیمیبرنـدچقـدربـاهـمتفاوت
دارنـد،بـهیکدیگرشـکمیکننـد...

Synopsis: Grandmother is deteriorating after her greedy 
children had left her...

Synopsis: Realizing how different they are from one another; 
the three motifs start to doubt themselves...

داستان صندیل شدن 
مادربزرگ من

من یک موتیف ام

How My Grandmother Became 
a Chair

I Am a Motif

9’:55”/Germany, Lebanon, Qatar/2020
 

8’:16”/Japan/2020
 


سیجیا لو

متولدگوآنگدونگچین.دانشآموختهکارشناسیارشد
انیمیشندردانشگاههنرهایتوکیو.اوباالهامازاَشکالهنری
دیگر،درپیتجربهورزیورهاشدناززبانبصریدرعرصه

ساختفیلماست.

Sijia Luo
Born in Guangdong, China. MA in animation at Tokyo 
University of the Arts. By getting inspiration from other 
art forms, she develops her films through experiments 
and seeks liberation from visual language.

نیکوالس فّتوح
فّتوح،دانشآموختهانیمیشنازآکادمیهنرهایزیبایلبنان
است.»داستانصندلیشدنمادربزرگمن«درسال2018
جایزهتهیهکنندگیمشترکلبنان-آلماِنبنیادروبرتبوشرا

ازآنخودکردهاست.

Nicolas Fattouh
He graduated from Academie Libanaise des Beaux 
Arts in animation. In 2018 his debut project “How 
grandmother became a chair” received The Film Prize 
of the Robert Bosch Stiftung for a German-Lebanese 
co-production. 
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کارگردان:ایوانابوسنیاک،
تامسجانسون

فیلمنامه:ایوانابوسنیاک،
تامسجانسون

پویانما:ایوانابوسنیاک،تامسجانسون
تدوین:ایواکرالِیویچ

موسیقی:آندرآمارتینیونی
صدا:آندرآمارتینیونی

تهیه کننده:وانیاآندرییویچ

کارگردان:ویپتیویسه
فیلمنامه:ویپتیویسه 
پویانما:ویپتیویسه
 تدوین:ویپتیویسه
موسیقی:استفنهوس
صدا:استفنهوس

تهیه کننده:ریشاردفالک

Director: Ivana Bosnjak,
Thomas Johnson
Script: Ivana Bosnjak,
Thomas Johnson
Animator: Ivana Bosnjak,
Thomas Johnson
Editor: Iva Kraljevic
Music: Andrea Martignoni
Sound: Andrea Martignoni
Producer: Vanja Andrijevic

Director: Wiep Teeuwisse
Script: Wiep Teeuwisse
Animator: Wiep Teeuwisse
Editor: Wiep Teeuwisse
Music: Steven Hoes
Sound: Steven Hoes
Producer: Richard Valk

چکیـده:فیلمـیدربـارهرابطهیکزنجـوانبانیرویحیاتـیطبیعت.زن
ازاسـتعدادخـاصخـوددرتاکسـیدرمیبـرای»بازگردانـدن«حیوانـاتبه

سـکونتگاههایطبیعیشـانبهـرهمیجویـد.

چکیـده:درجریـانتعطیالتـیآفتابی،دسـتهایتوریسـتبرآنندتـامدتیاز
شـرزندگیپرمشـغلهشـهریراحتشـوند.نبودهمینمشـغلههایروزمره

آنهـارادرموقعیتـیمعذبوترسـناکقـرارمیدهد.


Synopsis: A film about a young woman’s connection with the life 
force of nature. She uses her talent for taxidermy to “restore” the 
animals to their natural habitat. 

Synopsis: During a sunny holiday, a flock of tourists struggle 
to let go of their busy city lives, and the absence of daily tasks 
leaves them lost in an uncomfortable and frightening place. 

زیسیت رسشار

کشِف وقفه و درنگ

Imbued Life

Intermission Expedition

 

ایوانا بوسنیاک 
دانشآموختهگرافیکدرآکادمیهنرهایزیبایزاگرب

وانیمیشندردانشگاهُولداینروژ.
تامس جانسون

دانشآموختهرشتهرسانههایزمانمداردانشگاهولزکاردیف
ورشتهرسانههایجدیدآکادمیهنرهایزیبایزاگرب.جدای
ازساختانیمیشن،اوپرفورمنسهایاستاپموشنیهمتولید

کردهکهدرچندینجشنوارهبهنمایشدرآمدهاند.



ویپ تیویسه
دانشجویکارشناسیارشدانیمیشندرمدرسهملیفیلم

وتلویزیونلندن.فیلمهایاو»تارهایعنکبوت«،»درمواجهه
بااخبار«و»مردناز22سالگی«درجشنوارههایسراسرجهان
بهنمایشدرآمدهاند.»مردناز22سالگی«درسال۲۰۱۶جایزه

کریستالجشنوارهانسیراازآنخودکردهاست.

Ivana Bosnjak
She has been graduated from the Graphics Department 
of the Academy of Fine Arts in Zagreb and Animation 
at the University in Volda, Norway. 
Thomas Johnson
He has been graduated in Time Based Media at the 
University of Wales Institute, Cardiff and New Media 
Department of the Academy of Fine Arts in Zagreb. 
Aside from making animated films, Thomas creates 
stop motion performance art works which have 
featured at numerous festivals. 

Wiep Teeuwisse
MA student in Animation at the NFTS in 
London.“Cobwebs”, “Facing the news” and 
“Depart at 22” have screened globally. The latter 
was awarded the Cristal d’Annecy in 2016. 

12’:20”/Croatia/2019
 

8’:21”/Netherlands/2019
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کارگردان:میشائیلفرای
فیلمنامه:میشائیلفرای،

ماریوفونریکنباخ
پویانما:میشائیلفرای،

مارتینهاولمر،آنائیسُویرول
 تدوین:-

موسیقی:االولرویک،
گروهکُرریگاکاتدرالبویز
صدا:ماسومیتاکینو
تهیه کننده:پلِیبلز

کارگردان:پیوتردوماوا
فیلمنامه:پیوتردوماوا
پویانما:پیوتردوماوا

تدوین:پاولدبسکی،ماتئوشمیخاالک،
پیوترفورمانکییویچ

موسیقی:سباستیانوادیزینسکی
صدا:یاسکهامال

تهیه کننده:ماتئوشمیخاالک،پیوتر
فورمانکییویچ

Director: Michael Frei
Script: Michael Frei, 
Mario von Rickenbach
Animator: Michael Frei,
Martine Ulmer, Anaïs Voirol
Editor: -
Music: Olav Lervik, 
Riga Cathedral Boys Choir
Sound: Masumi Takino
Producer: Playables

Director: Piotr Dumała
Script: Piotr Dumała
Animator: Piotr Dumała
Editor: Paweł Dębski, Mateusz 
Michalak, Piotr Furmankiewicz
Music: Sebastian Ładyżyński
Sound: Jacek Hamela
Producer: Piotr Furmankiewicz, 
Mateusz Michalak

چکیـده: انیمیشـیکوتـاهدربـارهپویـشجمعـی.اینکـهاگرهمـهباهم
برابـرباشـیمآنوقـتچـهتعریفـیازخودخواهیمداشـت؟

چکیـده: داسـتانیدربارهچندمـردکهدورمیزینشسـتهاندوباضرباهنگ
موسـیقیمـدرنیـککوآرتتزهیسـرجایخـودمیرقصند؛همانشـام

آخرمسـیحیادوازدهحواریونعیسـی.

Synopsis: An animated short exploring group dynamic. How do 
we define ourselves when we are all equal?

Synopsis: A drama based around a group of men seated at 
a table, moving to the rhythm of modern music for a string 
quartet, or: the Last Supper of Jesus and the Twelve Apostles.

بچه ها

شام آخر

Kids

Last Supper

9’:00”/Switzeland/2019
 

13’:00”/Poland/2019
 

پیوتر دوماوا
متولد۱۹۵۶،لهستان.استادمدرسهفیلموودژلهستان،کالج
کونستفاِکاسکیویسوئد،ودانشگاههاروارددرکمبریجِ

بوستونامریکا.برندهبیشازهفتادجایزهبینالمللیازجمله
جایزهبزرگجشنوارهکراکو،جایزهبزرگجشنوارهزاگرب،جایزه
بزرگاسپینیو،جایزهویژههیاتداوراناَنسیوجایزهویژه

هیاتداورانگدینیا.

Piotr Dumała
Born 1956, Poland. He is professor of the Lodz Film 
School, Konstfack College in Eksjo and Harvard 
University in Cambridge. Winner of over 70 film awards, 
the most important of which include Grand Prix Krakow, 
Grand Prix Zagreb, Grand Prix Espinho, Special Jury 
Award in Annecy, Special Jury Award in Gdynia.

میشائیل فرای
متولد1987،سوئیس.دانشآموختهانیمیشندردانشگاه

هنرهاوعلومکاربردیلوسرنوآکادمیهنراستونیدرتالین.
فیلمهایاو»نهدرموردما«و»وصلکنوبازیکن«در
جشنوارههایبینالمللیجوایزمتعددیکسبکردهاند.اوبه
تازگیبههمراهدوستانششرکتفیلمسازیپلِیبلزراتاسیس

کردهاست.

Michael Frei
Born 1987, Switzerland. He studied animation at the 
Lucerne University of Applied Sciences and Arts and 
at the Estonian Academy of Art in Tallinn. His Films 
«Not About Us» and «Plug & Play» received numerous 
awards all over the world. He recently co-founded 
production company Playables.
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کارگردان:فرانکموکاندای،تشیم
فیلمنامه:فرانکموکاندای،تشیم

پویانما:فرانکموکاندای،تشیم،کارولین
نوگه-بورشا،پاتریکتونن

 تدوین:کارولیننوگه-بورشا،پاتریکتونن
موسیقی:فرانسسکوانچیکاال
صدا:دیویدداگالسماسامونا
تهیه کننده:رزااسپالیِویرو

Director: Frank Mukunday, Tétshim
Script: Frank Mukunday, Tétshim
Animator: Frank Mukunday, 
Tétshim, Caroline Nugues-Bourchat, 
Patrick Theunen
Editor: Caroline Nugues-Bourchat, 
Patrick Theunen
Music: Francesco Nchikala
Sound: David Douglas Masamuna
Producer: Rosa Spaliviero

چکیـده:ناگزیـروبهاجبارماشـینها،بهموجوداتیخوابگردبدلشـدهایم،
موجوداتـیغافلازخدا،نفرینشـدهیزمینو...

Synopsis: By necessity and with the force of the machine, we 
have become sleepwalking beings, deprived of God, damned of 
the earth and...

ماشیین Machini

فرانک موکاندای، تشیم 
فرانک،اهلشهرلوبومباشیکنگووتشیممتولدکینشازااست. 
فرانکموکاندایوتشیمدرسال2010استودیوانیمیشن

»کریوندوکوییور«رادرلوبومباشیتاسیسکردند.پسازدو
فیلمتجربی»کوکینگا«و»سنگریزه«،»ماشینی«اولینفیلم

بلندحرفهایآنهاست.

Frank Mukunday, Tétshim
Frank Mukunday is from Lubumbashi, DRC. Tétshim 
was born in Kinshasa. Since 2010, Frank Mukunday 
and Tétshim founded the studio “Crayon de cuivre” 
in Lubumbashi. After two experimental films 
“Pebbles” and “Kukinga”, “Machini” is their first 
professional production. 

9’:47”/Belgium, Congo/2019

کارگردان:فریادبیات
فیلمنامه: فریادبیات

پویانما: فریادبیات،غالمحسناحمدی
تدوین: امیناحمدی

عرفیع موسیقی: شهابزار
عرفیع صدا:شهابزار
تهیه کننده: فریادبیات

Director: Faryad Bayat
Script: Faryad Bayat                                                                                            
Animator: Faryad Bayat,
Gholam Hassan Ahmadi
Editor: Amin Ahmadi                                                          
Music: Shahab Zare Rafe’e
Sound: Shahab Zare Rafe’e
Producer: Faryad Bayat

چکیـده: فـردیکهبهحفظمحیطزیسـتبیاعتناسـتبرایخـوردنناهار
بـهطبیعـتمـیرود،بـاپرندههادرگیـرمیشـودودرنهایتطبیعـتاورا

میبلعد.

Synopsis: A Person who is careless about preserving the environment 
goes to nature to eat the lunch there, then struggles with the birds 
and finally nature swallows him.

انهار درچمزنار Lunch on the Grass             




فریاد بیات
متولد۱۳۶۱،تهران.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشناز

دانشگاهتربیتمدرس.ازجملهآثاراومیتوانبه
انیمیشنهایکوتاه»منتغ!«،»قندتلخ«،»تراکنشناموفق«

و»ببینمنچهخوبمیگم«اشارهکرد.

Faryad Bayat
Born 1982, Tehran. MA in animation at Tarbiat 
Modarres University. “Reazon!”, “Bitter Suger” “Failed 
Transaction” and “See How I Tell It Nice” are some of 
her notable short animation films. 
 

4’:10”/Iran/2019
 



137 ن الملل    پویانما�ی کوتاه مسابقه ب�ی

کارگردان:ناتالیامیرزایان
فیلمنامه:ناتالیامیرزایان

پویانما:ناتالیامیرزایان،الیزاوتاآسترتسوا،
دریادمنتییوا،نیکوالیبلوو.

تدوین:ناتالیامیرزایان
موسیقی:آندریفیگا

صدا:ایگوریاکوول،دنیسدوشین
تهیه کننده:بوریسماشکووتسف

Director: Natalia Mirzoyan
Script: Natalia Mirzoyan
Animator: Natalia Mirzoyan,
Elizaveta Astretsova, Daria 
Dementieva, Nikolay Belov
Editor: Natalia Mirzoyan
Music: Andrey Figa
Sound: Igor Yakovel, Denis Dushin
Producer: Boris Mashkovtsev

چکیـده: ماشـامیخواهـدبـاپـدرومـادرشبهجشـنسـالنوبـروداما
آنهـااورابـامادربزرگـشتنهـامیگذارنـدومیرونـد...

Synopsis: Masha wants to go to the New year party with her 
parents but they leave her with grandma instead...

مامان  بزرگ مبارک! Merry grandmas!

8’:07”/Russia/2020
 

ناتالیا میرزایان
متولد1982،ارمنستان.دانشآموختهگرافیکدرانستیتو
هنرهایتزئینیوکاربردیسنتپترزبورگ.ازسال2004در
استودیوانیمیشنسنتپترزبورگمشغولبهکاراستودر

کارگردانیوپویانماییسریالهای»سمشاریکی«و»قلمرویم«
همکاریداشتهاست.افزونبراین،ناتالیابهعنوانفیلمسازی

مستقلنیزفعالیتدارد.

Natalia Mirzoyan
Born, Armenia in 1982. She studied graphics at the St. 
Petersburg Institute for Decorative and Applied Art. She 
has worked at the Petersburg Animation Studio since 
2004, where she participated in directing and animating 
the children’s series “Smeshariki” and “Kingdom 
M”. In addition to this, Natalia Mirzoyan works as an 
independent film-maker.

کارگردان:دانیلبروسان
فیلمنامه:دانیلبروسان،ژالونتهآ 

پویانما:دانیلبروسان
تدوین:دانیلبروسان 
موسیقی:آرجیدی2 

صدا:جاشکون
تهیه کننده:نانسیکانگاس،دانیلبروسان

Director: Daniel Bruson
Script: Ja’Lantea, Daniel Bruson
Animator: Daniel Bruson
Editor: Daniel Bruson
Music: RJD2
Sound: Josh Kun
Producer: Nancy Kangas,
Daniel Bruson

چکیـده: »مـن«شـعریاسـتبـهقلـموبـاصـدایژالونتـهآ،پسـرک
چهارسـالهایکـهحـسمیکنـدبـااسـمجدیـدش:جـی.مانـی،روزگار

جدیـدیدرزندگـیاشآغـازخواهـدشـد.

Synopsis: “Me” is a poem written and recited by Ja’Lantea, a 
four-year-old boy who feels a new day should come with his 
new name: J-Money.

»من«: شعری از جی.ماین Me, By J-Money

1’:07”/Brazil, USA/2018
 

دانیل بروسان
گرافیستوکارگردانانیمیشنمستقلاهلبرزیل.ازآثار

انیمیشنمطرحاومیتوانبهموزیکویدئوی»سدراهت
نخواهدشد«)2020(برایژاکوبکولیه،انیمیشنهای

کوتاه»داستانپتی«)۲۰۱۵(،بهترینفیلمپورتفولیودرانیما
موندی۲۰۱۶و...اشارهکرد.

Daniel Bruson
An independent animation director and graphic artist 
from Brazil. Animation highlights include the music 
video “He Won’t Hold You” (2020) for Jacob Collier, the 
short films “Pete’s Story” (2015), Best Portfolio Film at 
Anima Mundi 2016 and...
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کارگردان:استباناسکییلدالینگر،
دانیلِلسی

فیلمنامه:استباناسکییلدالینگر،
دانیلِلسی

پویانما:تیمانیماالتینا
تدوین:کاتالیناکروگر

موسیقی:-
صدا:کاتالیناکروگر

تهیه کننده:استباناسکییلدالینگر،
دانیلِلسی

کارگردان:انریکهدیهگو
فیلمنامه:انریکهدیهگو

پویانما:انریکهدیهگو،دنیارناندث
تدوین:انریکهدیهگو
موسیقی:نئونیموس

صدا:تیالام
تهیه کننده:انریکهدیهگو

Director: Esteban Ezequiel 
Dalinger, Daniel Iezzi
Script: Esteban Ezequiel Dalinger, 
Cesar Daniel Iezzi
Animator: ANIMA LATINA team
Editor: Catalina Kruguer
Music: -
Sound: Catalina Kruguer
Producer: Esteban Ezequiel 
Dalinger, Daniel Iezzi

Director: Enrique Diego
Script: Enrique Diego 
Animator: Enrique Diego, 
Dani Hernandez
Editor: Enrique Diego
Music: Neonymous
Sound: TLM
Producer: Enrique Diego

چکیـده:انیمیشـنیکوتاهباپیامـیتاثیرگذاردربارهمهاجـرت،فیلمیبرپایه
اسـنادوشـواهدواقعـیکـهبیـشاز۵۰انیماتـورازیـازدهکشـورامریکای

التیـندرسـاختآنهمکاریداشـتهاند.

چکیـده:مینوتـاردرهزارتویـیبـهحبـسابـدمحکـوماسـتوسـالییکبار
بـایـکقربانـیانسـانیتغذیهمیشـود.تسـوسبایکهـدفعـازم،منازل

مختلـفماجـراراطـیمیکنـد؛ایـنکـهآنهیوالرابکشـد.

Synopsis: “MIGRANT” is an animated short film with a powerful 
message in favor of migration, built on real testimonies that were 
animated by more than 50 animators from 11 countries in Latin America.

Synopsis: The Minotaur was imprisoned for life in the labyrinth 
and is fed once a year with human sacrifices. Theseus goes into 
its passages with a single purpose: to kill the monster.

مهاجر

مینواتر

Migrant

Minotaur

 

استبان اسکی یل دالینگر
دانشآموختهکارشناسیارشدمدیریتسازمانهایفرهنگیوخالق.

مدیر»انیماالتینا«،جشنوارهفیلمهایانیمیشنامریکایالتین
)بوئنوسآیرس،آرژانتین(.اوبهعنوانژورنالیستبارسانههای

مختلفیهمکاریدارد.
دانیل ِلسی

متولد۱۹۶۴،بوئنوسآیرس.دانشآموختهبیولوژیازدانشگاه
بوئنوسآیرس.اودرسال۲۰۱۵،درکتابخانهکنگرهملی،یک

مجموعهفیلمانیمیشنتولیدکردهاست.

انریکه دیه گو
عضوموسسومدیربخشخالقیتاستودیوپررونچو.اوفعالیتی

بینارشتهایداشتهاماکارگردانیانیمیشنبارزترینآنهابوده
است.اوتاکنونچندینفیلمکوتاهانیمیشنساختهکه»غار«و

»چهرهیماه«ازجملهآنهابهشمارمیروند.

Esteban Ezequiel Dalinger 
Master in Administration of Cultural and Creative Sector 
Organizations. Director of “ANIMA LATINA”, Latin American 
Animated Film Festival (Buenos Aires, Argentina). He 
collaborates as a journalist for different media.
Daniel Iezzi
Born 1964, Buenos Aires. He has graduated in Biology from 
the UBA. In 2015 he produced an Argentine Animated Film 
Series at the Library of the National Congress. 

Enrique Diego 
He is the co-founder and creative director of Perruncho 
Studio. He has a multidisciplinary career with directing 
as his most significant. He has directed multiple short 
animation films such as “Cave” and “Moon’s Face”.

5’:38”/Argentina/2019
 

8’:29”/Spain/2019
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کارگردان:داهیجئونگ
فیلمنامه:داهیجئونگ

پویانما:داهیجئونگ،سئورواُه
تدوین:داهیجئونگ
موسیقی:هائهُونکیم

صدا:جوسوکلی،ُونکیم
تهیه کننده:داهیجئونگ

کارگردان:سزاردیاثمِلندث
فیلمنامه:سزاردیاثمِلندث
پویانما:سزاردیاثمِلندث
تدوین:سزاردیاثمِلندث
موسیقی:سزاردیاثمِلندث
صدا:سزاردیاثمِلندث
تهیه کننده:پدروکوّیانتس

Director: Dahee Jeong
Script: Dahee Jeong
Animator: Dahee Jeong, 
Seoro Oh 
Editor: Dahee Jeong
Music: Haewon Kim
Sound: Jusuk Lee, Won Kim
Producer: Dahee Jeong

Director: Cesar Diaz Melendez
Script: Cesar Diaz Melendez
Animator: Cesar Diaz Melendez
Editor: Cesar Diaz Melendez
Music: Cesar Diaz Melendez
Sound: Cesar Diaz Melendez
Producer: Pedro Collantes

چکیـده: درعـرضدهدقیقـه،درخـتآفریقایـیبائوبـاب،هشـتهـزارم
میلیمتـررشـدمیکنـد،گریهونـد،سـریعترینسـگدنیـادرهمینمدت

زمـانمیتوانـد12کیلومتـربـدودو...

چکیـده: زندگـیمیتوانددرهمهجاشـکلگیرد،طبیعترفتـارغریبیدارد
وطـولروزهـامیتوانـدتنهـابـهدقایقیخالصهشـود.هرچنـدهمهچیز

بـهچشـمماآشناسـتامـاهیچچیزسـرجایخودشنیسـت.

Synopsis: In the space of 10 minutes, the African baobab tree 
grows 0.008mm, the fastest dog in the world, the Greyhound, 
can run 12km  and...

Synopsis: Life can arise anywhere, nature behaves strangely 
and days can last for minutes. Although everything is familiar to 
us, nothing is what it seems in this place.

حرکت ها

موئدرا

Movements

Muedra

10’:15”/South Korea/2019
 

8’:50”/Spain/2019
 


سزار دیاث مِلندث 

دیاثکارخودرادرسال۱۹۹۴بهعنوانانیماتوردوبعدیدرمادرید
آغازکردوهماینکبیشتردرزمینهانیمیشنشنیواستاپموشن

فعالیتدارد.اوبهعنوانانیماتوردرفیلمهایمشهوریچون
»جزیرهسگها«)وساندرسون(،»آنومالیزا«)چارلیکافمن(

و»فرانکنوینی«)تیمبرتون(همکاریداشتهاست.

Cesar Diaz Melendez 
He started in 1994 as 2D animator in Madrid, and now 
focused in sand and Stop motion animation. He has 
involved in the production of great titles like “Isle of 
Dogs” (Wes Anderson), “Anomalisa” (Charlie Kaufman) 
and Frankenweenie (Tim Burton).

داهی جئونگ
دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشندرمدرسهملی

هنرهایتزئینیپاریس.چندینفیلمکوتاهانیمیشنساخته
ازجمله»مردرویصندلی«)۲۰۱۴(،برندهکریستالجشنواره

انسی،»خالی«)۲۰۱۶(،برندهیجایزهبزرگجشنوارهانیمیشن
هیروشیما،و»حرکتها«)2019(کهدربخشدوهفته
کارگردانانجشنوارهکنبهنمایشدرآمدهاست.

Dahee Jeong
MA in Animation at the ENSAD, Paris. She directed several 
short animation films, including “Man “on the Chair” 
(2014), which won the Cristal at the Annecy International 
Animated Film Festival, the “Empty” (2016), which won 
the Grand Prix at the Hiroshima International Animation 
Festival and “Movements” (2019), which was presented 
at the Director’s Fortnight of the Cannes Film Festival.
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کارگردان:آتسوشیوادا
فیلمنامه:آتسوشیوادا
پویانما:آتسوشیوادا
 تدوین:آتسوشیوادا

موسیقی:ماسومیتاکینو
صدا:ماسومیتاکینو
تهیه کننده:نابوآکیُدی

کارگردان:دانیلاشپاچک
فیلمنامه:باربوراکالرووا،
توماسکونسینسکی

پویانما:توماسهاِیک،
توماسُهلوب

تدوین:-
موسیقی:زدنکبینا
صدا:ماتوسگُدیک

تهیه کننده:لودکهورکی

Director: Atsushi Wada
Script: Atsushi Wada
Animator: Atsushi Wada
Editor: Atsushi Wada
Music: Masumi Takino
Sound: Masumi Takino
Producer: Nobuaki Doi

Director: Daniel Spacek
Script: Barbora Klarova,
Tomas Koncinsky
Animator: Tomas Hajek,
Tomas Holub
Editor: -
Music: Zdenek Bina
Sound: Matous Godik
Producer: Ludek Horky

چکیده:پسریباسگشدرحالنرمشکردناست...

چکیـده:یـاالّ،یـاالّ!دالـیموشـک!یـاال،یـاال،کارزشـتیه!بچـههاهـرروز
مرتـبایـنجملـهرامیشـنوند،امـاچـراآنکار،کارزشـتیاسـت؟

Synopsis: A boy is doing an exercise with his dog...

Synopsis: Now then, now then! Peek-a-boo! Now then, now then, 
that’s naughty! Children hear such sentences day in, day out - but 
why is it naughty?

نرمش کردن من

یااّل، یااّل! دایلّ موشک!

My Exercise

Now then, now then! 
Peek-a-boo!

 

آتسوشی وادا
متولد1980.دانشآموختهدانشگاهکیواوکویاوزاکا،موسسه
سینماییتصویرمتحرکودانشگاههنرهایتوکیو.اودرحال

حاضررویانیمیشنکوتاهجدیدش»پرندهایدرشبهجزیره«کار
میکند.

دانیل اشپاچک
دانیل،بیستسالتجربهسابقهتصویرسازیدارد.دراینسالها
درپروژههایپرشماریدرمقامتصویرساز،کانسپتآرتیست،

طراحهویتبرند،مدیرهنریو...مشغولبهکاربودهاست.او
هماکنونساکنپراگاستوهرازگاهیهمیوتهبوریسوئد.
اوهمچنینیکیازموسسینآژانستصویرسازیعلم»نورنون

کالکتیو«است.

Atsushi Wada
Born in 1980. Graduated from Osaka kyoiku 
University, Image Forum Institute of Moving image 
and Tokyo University of the Arts. He is working on his 
new short film titled: “ Bird in the Peninsula”.

Daniel Špaček
He is an illustrator with over 20 years of experience. 
Over the years he worked on many different 
projects and types of work, ranging from illustration, 
animation, concept art, through corporate identity 
design, to art direction and much more. He lives 
in Prague, Czech Republic and currently partially 
in Gothenburg, Sweden. Co-founder of Neuron 
Collective science visualization agency. 

2’:36”/Japan/2020
 

1’:00”/Czech/2018
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کارگردان:نیکوالسبیانکو-ِلوَرن
فیلمنامه:نیکوالسبیانکو-ِلوَرن
پویانما:نیکوالسبیانکو-ِلوَرن

 تدوین:ژولیرمبوویل
موسیقی:آدرینشوالیه

صدا:ماریدویو 
تهیه کننده:سباستینحسینوت

کارگردان:سیمونهجامپائولو
فیلمنامه:سیمونهجامپائولو،سِورن 

کولیس-سوزوکی
پویانما:مونیکاسانتانا،یولیانآماکر،
ماریولینپرتن،آندرآاشنایدر،املیین

داود،برنور-مهیر،نینوکریستن
تدوین:سیمونهجامپائولو،درنمیلستون

موسیقی:فالویوگارگانو
صدا:توماسگازمان،اتیینکومپیس،

لویککرِیدن،نویزینیبرز
تهیه کننده:گابریالدوگارا

Director: Nicolas Bianco-Levrin
Script: Nicolas Bianco-Levrin
Animator: Nicolas Bianco-Levrin
Editor: Julie Rembauville
Music: Adrien Chevalier
Sound: Marie Doyeux
Producer: Sébastien Hussenot

Director: Simone Giampaolo
Script: Simone Giampaolo, 
Severn Cullis-Suzuki
Animator: Monica Santana, Julian 
Amacker, Majorlaine Perreten, 
Andrea Schneider, Emilien Davaud, 
Brunner - Meyer, Nino Christen 
Editor: Simone Giampaolo, Darren 
Millstone
Music: Flavio Gargano
Sound: Thomas Gassmann, Etienne 
Kompis, Loïc Kreyden, Noisy 
Neighbours
Producer: Gabriella de Gara

چکیـده: درحالـیکـهزنـشفکـرمیکنـداودریـکسـمینارتجـاریدر
پاریـساسـت،ژان-لوکجاییدرلوئیزیاناسـواربرقایقـیدرنهریکوچک

بـهپیشمـیرود.

چکیـده: انیمیشـنکوتـاهاپیزودیکـیکهبهسـخنرانیسـورنسـوزوکیدر
مجمـعسـازمانملـلدرریودوژانیـرو)1992(رنـگوجـاندادهاسـت...

Synopsis: While his wife believes him at a coroporate seminar 
in Paris, Jean-Luc is sitting on a boat moving in the bayou 
somewhere in Louisiana.

Synopsis:  Only a Child is an omnibus animation short that gives 
shape and color to Severn Suzuki’s original speech at the UN 
Summit in Rio (1992)...

پوست کهنه

فقط یک بچه

Old Skin

Only a child

7’:37”/France/2020
 

6’:47”/Switzerland/2020
 


سیمونه جامپائولو

دانشآموختهکارشناسیانیمیشنرایانهایدرمرکزملی
انیمیشنرایانهایبرنموثانگلستان.اودرکارنامهخود

کارگردانی،طراحیاستوریبوردوپویانماییبیشازدهفیلم
کوتاهانیمیشنداردکهبرخیازآنهادرجشنوارههایبینالمللی

متعددیجوایزوافتخاراتیکسبکردهاند.

Simone Giampaolo
BA in Computer Animation at the National Centre for 
Computer Animation in Bournemouth (UK). Throughout 
his career he’s directed, story-boarded and animated 
on over ten animated short films, some of whom have 
been screened at several international film festivals 
gaining recognition and also winning some awards. 

نیکوالس بیانکو-ِلوَرن
نیکوالسبههمراهژولیرمبوویلپانزدهسالیاستکهدر
نگارشوکارگردانیانیمیشنهایکوتاهبایکدیگرهمکاری
دارند.ایندوبهتازگیساختفیلم»عجوزهپیر«رابهپایان
رساندهاند؛انیمیشنیکهفیلمنامهاشدربازارجشنوارهفیلم

انسیبرندهجایزهوتوسطکانالپلوسپیشخریدشدهاست.

Nicolas Bianco-Levrin
Nicolas Bianco-Levrin and Julie Rembauville has been 
writing and directing animated short films for about 
15 years. They have just finished OLD HAG, whose 
screenplay was awarded in 2016 at the Annecy Film 
Market and pre-bought by Canal +.
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کارگردان:فرانکدیون
فیلمنامه:فرانکدیون

پویانما:ژیلکوولیه،گابریلژاکل،
توماسَمشار

تدوین:فرانکدیون
موسیقی:پییرکاّیه 

صدا:پییرایودراپو،لیزهودالک،
بنوآکوآلیه

تهیه کننده:ریشاردفاندنبوم

کارگردان:سوفیاکندل
فیلمنامه:سوفیاکندل،آرتمموسکالف
پویانما:رومانافرموف،الگاروگووا،

سونیاکندل
تدوین:سونیاکندل

موسیقی:س.زیلوتی
صدا:آرتمفادییف

تهیه کننده:بوریسماشکووتسف

Director: Franck Dion
Script: Franck Dion
Animator: Gilles Cuvelier, 
Gabriel Jacquel, Thomas Machart
Editor: Franck Dion
Music: Pierre Caillet
Sound: Pierre Yves Drapeau, 
Lise Wedlock, Benoit Coallier
Producer: Richard Van Den Boom

Director: Sofia Kendel
Script: Sofia Kendel, 
Artem Moskalev
Animator: Roman Efremov, Olga 
Rogova, Sonya Kendel
Editor: Sonya Kendel
Music: S. Ziloti
Sound: Artem Fadeev
Producer: Boris Mashkovtsev

غخانـهدار،کهرسـیدگیبهامـوراتخانهو چکیـده:زندگـیروزانـهیـکمر
بچههـاومـادرپیـرشازپایشاندختهاسـت.

چکیده:ماجرایروزتولدپیشتو.

Synopsis: The daily life of a little hen housekeeper, torn between 
her work, her children and her old mother.

Synopsis: The story of Pishto’s Birthday. 

شوق فتح آمسان ها

روز تولد پیشتو

Our aspirations take us 
to the stars

Pishto’s Birthday

 

فرانک دیون
دیوندرابتدابهتحصیلبازیگریدریکموسسهامریکاییو

سپسدر»تئاتردلآرشه«پرداخت.درهمانحین،شیفتهسینما
شدوبهشکلخودآموختهایبهمجسمهسازیوطراحیونقاشی

مشغولشد.اوبانشریاتمختلفهمکاریدارد،برایتئاتر
طراحیصحنهمیکندوبرایفیلمهایمستند،انیمیشنمیسازد.

سوفیا کندل
متولد1987،روسیه.دانشآموختهطراحیگرافیکازدانشگاه
دولتیاُرنبورگ.اوهمچنیندانشآموختهانیمیشندرمدرسه

استودیویفیلمانیمیشن»شار«استوتحصیالتخودرادرآن
جاباساختفیلم»پیشتوداردمیرود«بهپایانبردهاست.

Franck Dion
He first took lessons to become an actor in the 
American Center, then in the “Théâtre de l’Archet”.
At the same time, he became passionate about 
cinema and learned by himself to sculpt, to draw 
and to paint. He worked with editors and magazines, 
designed theatre sceneries and animations for 
documentary films. 

Sofia Kendel
Born 1987, Russia. BA in graphic design at Orenburg 
State University. She graduated in animation at 
School-Studio of Animated Films “SHAR” with 
diploma film “Pishto is leaving”.

11’:09”/France/2019
 

10’:56”/Russia/2020
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کارگردان:اَلشاندرهسیِکیرا
فیلمنامه:اَلشاندرهسیِکیرا

پویانما:میگللیما،نیکوالسفونگ،
داویدشامبول،اَلشاندرهسیِکیرا،

ژانیبوکرا
تدوین:نیکوالسدوفرزن

موسیقی:کریستوفپتشاناتز
صدا:لورنمارَتن

تهیه کننده:رودریگوآریاس،میکائلکارتن،
تییریزامپاروتی،سرژکسِتمون

کارگردان:لوکاسدورِکیم
فیلمنامه:لوکاسدورِکیم
پویانما:برانچاستودیو
تدوین:لوکاسدورِکیم

موسیقی:آنتواندوشن،بیبی 
صدا:-

تهیه کننده:نیکوالسدوروزانبو

Director: Alexandre Siqueira
Script: Alexandre Siqueira
Animator: Miguel Lima, Nicolas 
Fong, David Chambolle, Alexandre 
Siqueira, Jeanne Boukraa
Editor: Nicolas Dufresne
Music: Christophe Petchanatz
Sound: Laurent Martin
Producer: Rodrigo Areias, Mickaël 
Carton, Thierry Zamparutti, Serge 
Kestemont

Director: Lucas Durkheim
Script: Lucas Durkheim
Animator: Brunch Studio
Editor: Lucas Durkheim
Music: Antoine Duchene, 
Beeby 
Sound: -
Producer: Nicolas de Rosanbo

چکیـده: اسـکاربچهایاسـتکهدارددربـاغپدرومادرشبزرگمیشـود.
هیـچکـسجنسـیتاورانمیداندولیخـودشادعاداردکهمرداسـت...

چکیـده: چنـدماهـیاسـتکـهپنـجسـربازجـواندرماموریتـیوسـط
کوهسـتانهایافغانسـتانزمینگیـرشـدهوحسـابیحوصلهشـانسـر

رفتــهاست...

Synopsis: Oscar is a child who sprouts in his parents’ garden. 
Nobody knows his biological sex but he claims the masculine gender.

Synopsis: For months now, a group of five young soldiers have 
been stuck, bored, on a mission in the middle of the Afghan 
mountains...

پرسک ارغواین

آر. ِای. اس

Purpleboy

R.A.S.

13’:55”/Portugal, France, Belgium/2019
 

5’:17”/France/2019
 


لوکاس دورِکیم

دانشآموختهمدرسهانیمیشنگوبلندرسال2017.فیلم
غالتحصیلیگروهیاوبانام»تعطیلی«بهفهرستنهایی فار
غالتحصیلی، جشنوارهانسی2018راهیافتهاست.اوپسازفار
بهعنوانتصویرسازوهمچنینطراحاستوریبورددرشرکتهای

تبلیغاتیمشغولبهکاربودهاست.



Lucas Durkheim
He graduated from the prestigious Gobelins animation 
school in 2017. His collective graduation film “off 
Season” was shortlisted at 2018 Annecy animation 
festival. Since graduating, Lucas has been working 
as an illustrator, and storyboard artist for advertising 
companies.

َالشاندره سیِکیرا 
متولد1980،برزیل.اودرسال2010تحصیلخوددررشته
غالتحصیلی انیمیشنمدرسهالپودریهفرانسهرابافیلمفار
عآفتابگردان«بهپایانرساندهاست.»پسرک »سفربهمزار

ارغوانی«آخرینفیلمانیمیشنکوتاهاوست.

Alexandre Siqueira
Born 1980, Brazil. In 2010 he finished the animation 
filmmaking course at la Poudrière school, where he 
directs “Journey to the Sunflowers Fields”. “Purpleboy” 
is his latest animated short film.
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کارگردان:پیوترمیلچارک
فیلمنامه:پیوترمیلچارک
پویانما:پیوترمیلچارک
تدوین:ماریوشکوش

موسیقی:-
صدا:بالژیکافارسکی

تهیه کننده:ماتئوشمیخاالک،
پیوترفورمانکییویچ

کارگردان:خوانپابلوماچادو
فیلمنامه:خوانپابلوماچادو
پویانما:خوانپابلوماچادو
 تدوین:خوانپابلوماچادو
موسیقی:ناتانآینهورن

صدا:ناتانآینهورن 
تهیه کننده:مدرسهدیزاینامیلکُل

Director: Piotr Milczarek
Script: Piotr Milczarek
Animator: Piotr Milczarek
Editor: Mariusz Kuś
Music: -
Sound: Błażej Kafarski
Producer: Piotr Furmankiewicz, 
Mateusz Michalak

Director: Juan Pablo Machado
Script: Juan Pablo Machado
Animator: Juan Pablo Machado
Editor: Juan Pablo Machado
Music: Nathan Einhorn
Sound: Nathan Einhorn
Producer: Ecole Emile Cohl

چکیـده:انیمیشـنیسـادهدربـارهآگاهـیجمعـی.دربـارهاینکـهچهطور
رفتـارنسـنجیده،مـارابـهپیـرویکورکورانهازجمـعوامـیداردو...

چکیـده:بزرگتریـنبـرجدنیـابـرفـرازابرهاقـدبرافراشـتهاسـت.گروهی
شـوالیهدالوربااسـتفادهازگیسـویسـفیدبلندیکهازآنجاآویزاناسـت،

ازبـرجبـاالمیرونـدو...

Synopsis: ‘The Rain’ is a simple animated film on collective 
consciousness. It talks about how no accountability for our 
actions pushes us to thoughtlessly follow the crowd...

Synopsis: The Tallest tower in the world rises above the clouds. 
A group of brave knights climb it using long white hair hanging 
around… 

ابران

راپونزل

Rain

Rapunzel

 

پیوتر میلچارک
متولد1977،وودژلهستان.دانشآموختهانیمیشنوجلوههای
ویژهدرمدرسهفیلموودژ،کههماکنوندرآنجابهعنوان

استادیارمشغولبهکاراست.ازآثاراومیتوانبهانیمیشنهای
کوتاه»کمیکبوک«،»جنگدنیاها«،»آقایآآآی«و»سوسک«

اشارهکرد.

خوآن پابلو ماچادو
متولد1993.دانشآموختهکارشناسیانیمیشندرمدرسهدیزاین
امیلکُل.»راپونزل«کهباالهامازافسانهمشهوریبههمیننام

غالتحصیلیاواست. ساختهشده،فیلمفار

Piotr Milczarek
Born 1977, Lodz. He studied animation and special 
effects at the Film School in Lodz, where he is 
currently working as an assistant. He has directed 
short films such as ‘The Comic Book,’ ‘The War of the 
Worlds,’ ‘Mr. Mister’ and The Cockroach.” 

Juan Pablo Machado
Born 1993, Colombia. BA in animation at Ecole Emile 
Cohl. “Rapunzel” inspired by the famous tale is his 
graduation film.    

5’:00”/Poland/2019
 

3’:37”/France/2019
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کارگردان:میخالسوخا
فیلمنامه:میخالسوخا 
پویانما:میخالسوخا

 تدوین:میخالسوخا 
موسیقی:یانکوواپیچ

صدا:یانکوواپیچ،بارتکبارانووسکی 
تهیه کننده:پیوترشچپانویچ،

یاکوبکارُووسکی

کارگردان:ساماورتی
فیلمنامه:فلوراِکواس

پویانما:ساماورتی،کلودیاسورریباس
تدوین:ساماورتی،آلکسسروانتس

موسیقی:ساماورتی
صدا:ساماورتی

تهیه کننده:آلکسسروانتس

Director: Michał Socha
Script: Michał Socha
Animator: Michal Socha
Editor: Michał Socha
Music: Jan Kwapisz
Sound: Jan Kwapisz,
Bartek Baranowski
Producer: Piotr Szczepanowicz,   
Jakub Karwowski

Director: Sam Orti
Script: Flora Cuevas
Animator: Sam Orti, Claudi  
Sorribas
Editor: Sam Orti, Alex Cervantes
Music: Sam Orti
Sound: Sam Orti
Producer: Alex Cervantes 

چکیـده: داسـتانایـنانیمیشـنکوتـاهدراتاقـیاتفـاقمی افتـدکههیچ
راهـیبـهبیـروننـداردوقهرمـانداسـتاندرآنگیـرافتـادهاسـتودر

نهایـتپرنـدهایآزادشمیکنـد.

چکیـده: درجهانـیظلمانـیکـهدروغویرانـشکـردهوترسسـراپایشرا
گرفتـه،مـاهمچنـانبـهروالخود-ویرانگـرزندگـیهرروزهمـاندرمسـیر

انقـراضونابـودیادامـهمیدهیـم.

Synopsis:  This animated short movie takes place in room with 
no way out, where main hero is closed inside. Finally, the main 
character is released by a bird.

Synopsis: In a dark world, devastated by lies and dominated 
by fear, we continue with our self-destructive routines towards 
extinction. 

ااتق

روال روزمره: ممنوعیت

Room

Routine: The Prohibition

6’:00”/Poland/2018
  

8’:15”/Spain/2020
 


سام اورتی

سام،بیستسالاخیرزندگیاشرامشخصاوقفاستاپموشن
کردهاست.اوبادوفیلمکوتاهش»تجسمات«و»ویسنتا«
وفیلمبلندش»پسازآن«جوایزمتعددیازجشنوارههای

بینالمللیدنیادریافتکردهاست.

Sam Orti
Sam has devoted the last 20 years of his life to 
animation films specializing in stop-motion.  With his 
films like “Embodiments”or “Vicenta” and by his latest 
feature film “After That, he has won numerous awards 
in many international film festivals.

میخال سوخا
متولد191،لهستان.دانشآموختهکارشناسیانیمیشناز

آکادمیهنرهایزیبا.کارگردان،گرافیست،پویانماوتصویرساز.
اوداستانپردازیماهراستوسبکمنحصربهفردوجذابش

بااستقبالچشمگیرمخاطبانبینالمللیروبروشدهاست.

Michał Socha
Born 1981, Poland. Director, graphic designer, animator 
and illustrator. BA in animation at the Academy of Fine Arts. 
He is a wizard of storytelling and through his unique and 
compelling style he has captured audiences worldwide.
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کارگردان:اودآلوپالژ
فیلمنامه:اودآلوپالژ 

پویانما:اودآلوپالژ،ویولتدلووآ،
لوئیزونُشمبون،پییرموسکه

تدوین:اودآلوپالژ
موسیقی:هائوانهاین
صدا:دیویدنلیسن

تهیه کننده:زوروبابل،نووانیما

کارگردان:نولونرابرتز
فیلمنامه:نولونرابرتز 

پویانما:سباستینروکسل،لورنروسی،
ماریبوشه،ژولیینپررون،مارکوااَلر،

پیوترنیکوف،اشلیبادی،اسکارکارامبانو،
فوزیحمنادی
تدوین:نولونرابرتز

موسیقی:اروانشاندون
صدا:سدریکدنوز

تهیه کننده:بارباراشوئرر

Director: Aude Ha Leplège
Script: Aude Ha Leplège
Animator: Aude Ha Leplège, 
Violette Delvoye, Louison 
Chambon, Pierre Mousquet
Editor: Aude Ha Leplège
Music: Hao Nhien
Sound: David Nelissen
Producer: Zorobabel, Novanima

Director: Nolwenn Roberts
Script: Nolwenn Roberts
Animator: Sebastien 
Rouxel,Laurent Rossi, Marie 
Bouchet, Julien Perron, Marco 
Allard, Piotr Nikov, Ashley Body, 
Oscar Carambano, Faouzi Hamnadi 
Editor: Nolwenn Roberts
Music: Erwann Chandon
Sound: Cedric Denooz
Producer: Barbara Schuerrer

چکیـده:البـالیهـزارمشـغلهروزمـره،زوجپیـریماجـرایبیـنویتنامو
فرانسـهدردورانجنـگرابـراینوهشـانتعریـفمیکننـد.

چکیـده:دریـکصبـحبهـاریآفتابـی،مـوشکوچکـیتصمیـممـیگیرد
رویایـشرامحقـقسـازد،رویایـیدیوانـهوار:پـروازکـردندوشـادوش

پرسـتوها.

Synopsis: Between two household chores, an old couple tells their 
grand-daughter their life story between Vietnam and France, during 
the war.

Synopsis:  By a sunny spring morning, a small mouse decides 
to make his dream come true, quite a crazy dream: flying with 
swallows. 

سایگون سور مارن

رویای َسـم

Saigon sur Marne

Sam’s Dream

 

اودآ لوپالژ
غالتحصیلیازمدرسهانیمیشن متولد1990،پاریس.بعدازفار

الپودریه،بهویتنامرفتتاکشوریراکهدربارهاشبسیارشنیدهبود
وهیچوقتآنراندیدهبود،کشفکندوپسازبرگشتفیلم

کوتاه»سایگونسورمارن«راکارگردانیکرد.

نول ون رابرتز
دانشآموختهمدرسهانیمیشن»امکا«.اوبهعنوانطراح

استوریبرددرساختفیلمهای»سوگلیها«و»مننفرتانگیز3«
برایشرکت»ایلومینیشنمکگاف«همکاریداشتهاست.»زندگی

مندرمریخ«،»عبور«و»رویایسم«ازآثارمطرحاویند.

Aude Ha Leplège
born 1990, Paris. After graduation from l’école de la 
Poudrière, she flew to Vietnam in order to discover that 
country she has heard a lot about but has never seen, 
and came back with the short film project: ‘Saigon on 
Marne’. 

Nolwenn Roberts
Graduated in 2011 from EMCA animation school, 
Nolwenn Roberts has worked as a Storyboard Artist for 
Illumination Macguff in Paris on the movies “Minions” 
and “Despicable Me 3” .“My Life on Mars”, “Passing By”, 
“Sam’s Dream” are among her notable titles. 

14’:12”/Belgium, France/2019
 

7’:18”/France/2018
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کارگردان:دلوینجودرمدیوس
فیلمنامه:دلوینجودرمدیوس

پویانما:دلوینجودرمدیوس،آرداش
ماتاهی،آراداشینیای،آشیشچاکراواتی،
آمبادیراوی،آریامانکوشیک،درویش
موتو،ماندیراویآر،ناروموگایتی،
ریتیکی،شریاسکیبی،سوپانیش
ساهاره،وامپاتیسری،چارانردی
تدوین:دلوینجودرمدیوس

موسیقی:-
صدا:دلوینجودرمدیوس

تهیه کننده:دلوینجودرمدیوس

کارگردان:داستینریس
فیلمنامه:داستینریس

پویانما:داستینریس،یائلشارر،
یوناتانووست

تدوین:داستینریس،فیلییشتی
موسیقی:ااُلولرویک

صدا:لویککریدن،توماسگازمان
تهیه کننده:ساسکیافونفیراگ

Director: Delwyn Jude Remedios
Script: Delwyn Jude Remedios
Animator: Delwyn Jude Remedios, 
Adarsh Mathai, Adarshini A, Ashish 
Chakravarti, Ambady Ravi, Aryaman 
Kaushik, Darvish Muthu, Mandira 
VR, Narumugai T, Ritiki, Shreyas KB, 
Swpanish Sahare,
Vampati Sri, Charan Reddy
Editor: Delwyn Jude Remedios
Music: -
Sound: Delwyn Jude Remedios
Producer: Delwyn Jude Remedios

Director: Dustin Rees
Script: Dustin Rees
Animator: Dustin Rees, 
Yael Schärer, Jonathan Wüst
Editor: Dustin Rees, Fee Liechti
Music: Olav Lervik
Sound: Loïc Kreyden, Thomas 
Gassmann
Producer: Saskia von Virag

چکیده: اینفیلمدربارهآسیبیاستکهبهواسطهآلودگیها،شکارغیرقانونی،
وازبینبردنجنگلها،بهگونههایمختلفجانوریواردمیآید.

چکیـده: یـکبرقـکارمشـغولکارشـبانهخـودیعنـیراهانداختـنعالئـم
غوبیاعتنـابـهدنیـااسـتاماعاقبـتپیمیبـردکه شـهریاسـت.فـار

بایـدبهکـدامعالئـمتوجـهکند.

Synopsis: The film expresses the harm done to our planet’s 
species with relation to poaching, pollution, and deforestation. 

Synopsis: An electrician follows his nightly routine setting up signs 
in the city. He goes through life unnoticed and out of touch with the 
world, until he realizes to which signs, he should be paying attention to.

تبار ما را نجات دهید

عالمئ

Save Our Species

Signs

1’:54”/India/2020
 

10’:40”/Switzerland/2020
 


داستینریس

متولد1981،زوریخ.دانشآموختهانیمیشنازمدرسه
هنرودیزاینلوِسرن.فیلمهایپیشیناو»باج«،»خط

مرزی«،»بلینگر«و»نظافتچی«درجشنوارههایبینالمللی
متعددیبهنمایشدرآمدهاند.

Dustin Rees
Born 1981, Zurich.He graduated at the Lucerne School 
of Art and Design. Dustin’s previous animated short 
films “Ransom”, “Borderline”, “The Bellinger” and 
“The Cleaner” have been screened at numerous 
international film festivals.

دلوین جود رمدیوس 
دانشآموختهانیمیشندرموسسهملیدیزایناحمدآباد

هند.استادیاردانشکدهدیزاینموسسهتکنولوژیحیدرآباد.
اوهمچنینبهعنوانویژوالدیزاینردرموسسهآموزش

الکترونیکبمبئیمشغولبهکاربودهاست.

Delwyn Jude Remedios
Masters in Animation Film Design at the National 
Institute of Design (NID) Ahmedabad. He is an Assistant 
Professor at the Department of Design at the Indian 
Institute of Technology Hyderabad. He has worked as  
a Visual Designer in the e-Learning industry in Mumbai. 
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کارگردان:کاتالیناماتاموروس
فیلمنامه:-

پویانما:کاتالیناماتاموروس
تدوین:-

موسیقی:ماریافرنانداناروائث
صدا:ماریافرنانداناروائث

تهیه کننده:کاتالیناماتاموروس

کارگردان:فردریکایون،لوئیزمرکادیه
فیلمنامه:فردریکایون،لوئیزمرکادیه

پویانما:ژیلکوآریه،سوآدَودل،
ماریونگییو

تدوین:الیزهزورفلوفاّجانلی 
موسیقی:والدیمیرزورفلوفاّجانلی،

پریامدزموند
صدا:پییرکاّیه،دانیلگریس،متیوالنگله

تهیه کننده:ریچاردفاندنبوم،
ژان-فرانسوآبیگو،کّمیرولو

Director: Catalina Matamoros
Script: -
Animator: Catalina Matamoros
Editor: -
Music: María Fernanda Narvaez
Sound: María Fernanda Narvaez
Producer: Catalina Matamoros

Director: Frédéric Even,Louise 
Mercadier
Script: Frédéric Even,Louise 
Mercadier
Animator: Gilles Coirier,Souad 
Wedell,Marion Le Guillou
Editor: Elisa Zurfluh Faggianelli
Music: Vladimir Zurfluh Faggianelli, 
Priam Desmond
Sound: Pierre Caillet,Daniel 
Gries,Matthieu Langlet
Producer: Richard Van Den Boom, 
Jean-François Bigot, Camille Raulo

غازهیاهـویبیـرونخانه،خانوادهایسـهنفـردرمییابندکه چکیـده:فـار
چـهگونـهمواهبسـادهایراکـهدرروالزندگـیعادیهرروزهشـانپنهان

اسـت،کشـفکنندوازآنلـذتببرند.

چکیـده:سـهخواهربـافاجعهایقریبالوقوعدسـتوپنجهنـرممیکنند:
بـهزیـرآبرفتـِنعنقریِبزمینهایـیکهدرآنهـازندگیمیکنند.

Synopsis: Without the outside noise, a family of three learns 
to rediscover and enjoy the daily presents that exist in their 
everyday routines.

Synopsis: Three sisters are facing an impending disaster: the 
imminent flooding by the sea of the lands where they live.

مواهب ساده

خواهرانه

Simple Presents

Sororal

 

کاتالینا ماتاموروس
کاتالیناانیماتوروتصویرسازتحسینشدهکلمبیایی،دانشآموخته
کارشناسیارشدانیمیشنازدانشگاهکالیفرنیایجنوبیامریکا
است.آخرینفیلماوبانام»مامهاجریم«درجشنوارههای

بینالمللیمتعددیحضورداشتهونامزددریافتجایزهمعتبر
انیمیشنآمریکایالتین،جایزهکیرینوشدهاست.

فردریک ایون، لوئیز مرکادیه
هردوکارگردانانیخودآموختهاند:فردریکدردانشگاهسوربن
ادبیاتعمومیومطالعاتتطبیقیخواندهولوئیزدردانشگاه
پاریسیکعلوماجتماعیودرآتلیهبوزارپاریسانیمیشن
ومجسمهسازی.نخستینکارمشترکآنهاانیمیشنکوتاه
»مسخ«،اقتباسیآزادازداستانکوتاهکافکابودهاست.

Catalina Matamoros
She is an award-winning animator and illustrator 
from Colombia. She holds a Master’s Degree in 
Animation from the University of Southern California. 
Her latest film “We are the immigrants” has been in 
several festivals around the world and a finalist at the 
2018 Ibero-American Animation Quirino Awards.

Frédéric Even, Louise Mercadier
Frédéric Even and Louise Mercadier are two 
self-taught directors: he graduated in general literature 
and comparative studies at the Sorbonne; she studied 
social science at Paris I University and sculpture and 
animation at the beaux-arts ateliers in Paris. Their first 
self-produced animated short film, “Metamorphosis” 
has been a loose adaptation of Kafka’s short story. 

1’:20”/Colombia/2020
 

14’:56”/France/2019
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کارگردان:باستَیندوبوآ
فیلمنامه:باستَیندوبوآ 

پویانما:لوکاسموراندی،ماتیلدهلوموآل،
مایلینکانیولی،مرتیپوته،کلسیفونگ،

ژولیبوسکه،اولیویهَلدو،لئابنکلن،
لورهکلمانسو،کریستوفکنگَر،شارلاورار،
فابَینکُر،گابریلژاکل،توماسَمشار،ژیل

کوولیه،کلرترول،
تدوین:-

موسیقی:آنتا،جانهانترجونیور،جاناتان
اسالت،وندیرُک،آنتونیوویوالدی

صدا:وندیرک
تهیه کننده:اَمییلتِننبام

کارگردان:الیوورینن
فیلمنامه:الیوورینن
پویانما:الیوورینن
تدوین:الیوورینن
موسیقی:یانیلتو
صدا:یانیلتو

تهیه کننده:ترهیوانانن

Director: Bastien Dubois
Script: Bastien Dubois
Animator: Lucas Morandi, Mathilde 
le Moal, Mylene Cagnoli, Myrtille 
Pautet, Kelsi Phung, Julie Bousquet, 
Olivier Ladeuix, Léa Bancelin, Laure 
Clemansaud, Christophe Congard, 
Charles Ouvrard, Fabien Corre, 
Gabriel Jacquel, Thomas Machart, 
Gilles Cuvelier, Claire Trolle
Editor: -
Music: Anetha, Vandy Roc, Antonio 
Vivaldi, John Hunter Jr, Jonathan Slott
Sound: Vandy Roc
Producer: Amiel Tenenbaum

Director: Elli Vuorinen
Script: Elli Vuorinen
Animator: Elli Vuorinen
Editor: Elli Vuorinen
Music: Jani Lehto
Sound: Jani Lehto
Producer: Terhi Väänänen 

چکیـده: دهسـالتمـاموانمـودمیکـردمکـهدارمبـایادگارهـایپدربزرگم
ازجنـگالجزایـر،فیلـممیسـازم.امـروزامـامطمئـننیسـتمکهآیـادلم

میخواهـدحرفـشرابشـنومیـانه.

چکیده: انیمیشـنیتجربیدرقالباستاپموشـنباحضورشـخصیتهای
کالسـیکهنرفولکلوریکادوارمختلف.

Synopsis: For ten years, I’ve pretended to make a movie out of 
my grandfather’s Algerian war souvenirs. Today, I’m not sure I 
want to hear what he has to say.

Synopsis: Still Lives is an experimental stop motion animation starring 
traditional figurines from folk art from various times and places. 

یادگار یادگار

طبیعت های یب جان

Souvenir Souvenir

Still Lives

15’:10”/France/2020
 

6’:02”/Finland/2019
 


الی وورینن

کارگردانمستقلساکنروستاهایفنالند.دانشآموخته
کارگردانیانیمیشنازآکادمیهنرهایتورکو.تاکنونپنجفیلم
ساختهکهدرجشنوارههایمتعددیبهنمایشدرآمدهوجوایز

کسبکردهاند.

Elli Vuorinen
She is an independent animation director, who lives 
and works in rural Finland. She graduated as an 
Animation Director from Turku Arts Academy. Her five 
previous films have been shown at various festivals 
and won numerous awards. 

باستَین دوبوآ
متولد1983،لیلفرانسه.

دانشآموختهکارگردانیانیمیشنرایانهایازدانشکدهگرافیک
رایانهسوپنفوکوِمشهروالنسییندرسال۲۰۰۶.اولینفیلم

انیمیشناوبانام»ماداگاسکار:روزنوشتهاییکسفر«نامزد
دریافتجایزهاسکارشدهودربیشاز200جشنوارهفیلمدنیا

ازجملهساندنسبهنمایشدرآمدهاست.

Bastien Dubois
Born 1983, Lille. 
He earned his diploma in CGI Directing from Supinfo-
com Valenciennes in 2006. His first independent film 
“Madagascar, a Journey Diary” has been nominated for 
Oscar and screened in more than 200 international film 
festivals including Sundance.
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کارگردان:یوالبانکوفسکا
فیلمنامه:یوالبانکوفسکا
پویانما:یوالبانکوفسکا 
تدوین:یوالبانکوفسکا
موسیقی:اسکیلبارد
صدا:یوالبانکوفسکا

تهیه کننده:اوایاسترشبسکا،یرژی
کاپوشچینسکی،پیوترشپچانوویچ

کارگردان:ماتیاپیساچیچ،
تِورتکوراسپولیچ

فیلمنامه:میماسیمیچ،یاسنازماک
پویانما:کریستیاندولیچ

تدوین:ماتیاپیساچیچ،تِورتکوراسپولیچ 
موسیقی:نوآپیساچیچ
صدا:دیانپهیوویچ

تهیه کننده:دیانامالِدنوویچ

Director: Jola Bańkowska
Script: Jola Bańkowska
Animator: Jola Bańkowska
Editor: Jola Bańkowska
Music: Skillbard
Sound: Jola Bańkowska
Producer: Ewa Jastrzębska, Jerzy 
Kapuściński, Piotr Szczepanowicz

Director: Matija Pisacic,
Tvrtko Raspolic
Script: Mima Simic, Jasna Zmak
Animator: Kristijan Dulic
Editor: Matija Pisacic, 
Tvrtko Raspolic
Music: Noa Pisacic
Sound: Dejan Pejovic
Producer: Dijana Mladenovic

چکیـده:تاملـیدربارهزندگیانسـانمدرندرعصـرفناوریهایهمهگیر.با
نگاهـیبهاسـتوریها،عملکـردمحبوببسـیاریازپلتفرمهایرسـانههای

جمعی.

چکیـده:لنـدناوایلقرنبیسـتم.گلوریااسـکات،کارآگاهمشـهور،ودسـتیار
باوفایـشمـریلمبـرت،شـبیآرامرادردفترکارشـانسـپریمیکنند...

Synopsis: ‘Story’ is a reflection about modern man in an age 
of omnipresent technology. Looking through stories - a popular 
function in many social media platforms. 

Synopsis: The early 20th century London. Famous detective Gloria 
Scott and her faithful companion Mary Lambert are spending a quiet 
evening in their office...

استوری

ماجراهای گلوریا اسکات
قتل در کلیسای جامع

Story

  THE ADVENTURES OF GLORIA SCOTT
Murder in the Cathedral

 

یوال بانکوفسکا
کارگردانوانیماتورلهستانیمقیملندن.دانشآموختهانیمیشن
درآکادمیهنرهایزیبایورشو.»استوری«اولینفیلمحرفهایاو

درشصتونهمیندورهازجشنوارهبرلینبهنمایشدرآمده
وجوایزیدرجشنوارهفیلمهاییدراردن،فرانسه،یونانولهستان
کسبکردهوهماکنوندرجشنوارههایمتعددیدرسراسردنیا

درحالنمایشاست.

ماتیا پیساچیچ 
متولد۱۹۷۵،زاگرب.دانشآموختهانیمیشندرمدرسههنرهای
کاربردیودیزاینزاگرب.عضوفعالانجمنهنرمندانتجسمی

عرصههنرکاربردیوانجمنهنرمندانمستقلکرواسی.

تِورتکو راسپولیچ
دانشآموختهسینماوکارگردانیدرآکادمیهنرهایدراماتیک

زاگرب.کارگردان-همکارثابتتلویزیونملیکرواسی.

Jola Bańkowska
Polish director and animator living in London. She 
studied animation at the Academy of Fine Arts in 
Warsaw. Her debut film, “Story” had its premiere at 
the 69th Berlinale, won awards in Jordan, France, 
Greece and Poland and is currently screening at 
dozens of festivals around the world. 

Matija Pisacic
Born 1975, Zagreb. She has studied in animation at 
Zagreb School of Applied Arts and Design. He is an active 
member of Association of Croatian Visual Artists in 
Applied Arts and Croatian Freelance Artists’ Association.

Tvrtko Raspolic 
He has studied in Film and Directing at the Academy 
of Dramatic Arts in Zagreb. He is a regular director-
collaborator at the Croatian National Television.

4’:49”/Poland/2019
 

15’:39”/Croatia/2020
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کارگردان:کرولفریمن
فیلمنامه:کرولفریمن

پویانما:ایمهینمکنامارا
تدوین:کرولفریمن

موسیقی:کریسمکالفلین
صدا:کریسمکالفلین 
تهیه کننده:جاناتانکالرک

کارگردان:سیکیسونگ
فیلمنامه:سیکیسونگ

پویانما:سیکیسونگ،باببلوینز،
یانبونی،مالیمککندلس،ریچزیم

تدوین:سیکیسونگ
موسیقی:آلکسیسگرپسس

صدا:آلکسیسنامیک،لونبندر
تهیه کننده:دایاناوارد،آشیمآهوجا

Director: Carol Freeman
Script: Carol Freeman
Animator: Eimhin McNamara
Editor: Carol Freeman
Music: Chris McLoughlin
Sound: Chris McLoughlin
Producer: Jonathan Clarke

Director: Siqi Song
Script: Siqi Song
Animator: Siqi Song, Bob Blevins, 
Ian Boone, Molly 
McCandless, Rich Zim
Editor: Siqi Song
Music: Alexis Grapsas
Sound: Alex Nomick, Lon Bender
Producer: Diana Ward, 
Ashim Ahuja

چکیـده: پرنـدهونهنـگداسـتانیاسـتدربـارهنهنـگجوانـیاسـتکـه
میکوشـدرویپـایخـودشبایسـتد.

چکیـده: درتعطیـالتسـالنـویچینـی،پیداکردنسـکهالیشـیرینیبه
معنـایآناسـتکـهیابنـدهسـالپربرکتـیدرپیـشخواهـدداشـت.زن

جوانـیدرراهسـفربـهوالیتـیجدیـد،کـوزهاشراگـممیکند...

Synopsis: The Bird & The Whale is a story about a young whale 
struggling to find his voice. 

Synopsis: In Chinese New Year holidays, finding the coin inside 
the dumplings means having a blessed year ahead. A young 
woman loses a jar on her journey to a new country...

پرنده و هننگ

سکه

The Bird & The Whale

The Coin

7’:03”/Ireland/2018
 

6’:43”/China, USA/2019
 


سیکی سونگ   

کارگردانوانیماتورچینیمقیمکالیفرنیا.انیمیشنهایکوتاه
اوافتخاراتدرخشانیچوننامزدیجایزهاسکاروجوایز

جشنوارههایمعتبرساندنس،جنوبازجنوبغربیوآسیفا-
هالیوودبهدستآوردهاست.سيکیازدانشآموختگانموسسه
هنرهایکالیفرناوسنترالآکادمیهنرهایزیبایچیناست.

Siqi Song
She is an Oscars-nominated director and animator from 
China, currently based in California.Her animated short 
films have been recognized by Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences, Sundance, SXSW, and ASIFA-
Hollywood. Siqi is an alumnus of California Institute of 
the Arts and China Central Academy of Fine Arts.

کرول فریمن
ازموسسیناستودیویمستقلاستاپموشن»پیِپر

َپنتر«است.باتکنیکهایتجربیمتنوعیازآثارنقاشی
دستیگرفتهتااستاپموشنباعروسک،بهخلقآثارخود
پرداختهاست.اولینفیلمحرفهایاو»پرندهونهنگ«در

جشنوارههایبینالمللیمتعددیبهنمایشدرآمدهوبیش
از۴۰جایزهدریافتکردهاست.

Carol Freeman
She is a co-founder of indie stop motion studio “Paper 
Panther”. She works in a broad range of experimental 
techniques from hand painted work to classic stop 
motion puppets. Her debut short film “The Bird & The 
Whale” has been celebrated at festivals worldwide 
winning over 40 awards.



152International Competition  Short Animation

کارگردان:شیواصادقاسدی
فیلمنامه:شیواصادقاسدی
پویانما: شیواصادقاسدی

تدوین: محمدناصری،شیواصادقاسدی
موسیقی:امیرپورخلجی

صدا: چنگیزصیاد
تهیه کننده: امورسینماییکانونپرورش

فکریکودکانونوجوانان

Director: Shiva Sadegh Asadi
Script: Shiva Sadegh Asadi
Animator: Shiva Sadegh Asadi
Editor: Mohammad Naseri, Shiva 
Sadegh Asadi
Music: Amir Pourkhalaji
Sound: Changiz Sayyad
Producer: IIDCYA (Kanoon)

چکیـده:پسـربچهایدوسـتداردعضـوگـروهتئاترمدرسـهباشـداماتنها
نقشـیکـهبـهاوپیشـنهادمیشـودنقـشیکخرچنگاسـت

Synopsis: It is the story of a boy who wants to be in the school’s 
theater group but the only role offered to him is that of a crab.

خرچنگ The Crab                               

 

شیوا صادق اسدی
متولد۱۳۶۲،تهران.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشناز
دانشگاههنرتهران.فیلمکوتاه»بچهگربه«اودربخشمسابقه

جشنوارهاَنسی،جیفونی،تریکیومنوفیلمکوتاهبرلین)اینترفیلم(
بهنمایشدرآمدهاست.فیلمهایاوتاکنوندرجشنوارههایی
چونپویانماییتهران،انیمایکوفبالروس،تفوزیگرجستانو....

نیزجوایزمتعددیکسبکردهاند.

Shiva Sadegh Asadi
Born 1983, Tehran.MA in animation at Art University 
of Tehran. Her short film titled “Kitty” has been 
shown in official competition section of Annecy, 
Giffoni, Ticky Women Realities, Interfilm,… her films 
have been awarded in numerous fim festivals like 
Tehran Biennal of Animation, Animaevka, Tefouzi…

10’:50”/Iran/2019
 

کارگردان:اهوراشهبازی
فیلمنامه: اهوراشهبازی،وحیدهشیرازی

پویانما: اهوراشهبازی
تدوین:اهوراشهبازی

موسیقی: کیارشبختیاری
صدا:کیارشبختیاری

تهیه کننده:اهوراشهبازی،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Ahoora Shahbazi
Script: Ahoora Shahbazi, Vahideh 
Shirazi                                                                                            
Animator: Ahoora Shahbazi
Editor: Ahoora Shahbazi                                     
Music: Kiarash Bakhtiari
Sound: Kiarash Bakhtiari
Producer: Ahoora Shahbazi, DEFC

چکیـده: کالغبـادیـدنپـروازبلندعقاببرفـرازجنگل،محـلزندگیخود
راتـرکمیکند.

Synopsis: Seeing an eagle flying high over the forest, a crow leaves 
home to follow him.

کالغ                               The Crow


اهورا شهبازی

متولد۱۳۵۷،تهران.
همکاریباچنداستودیویتولیدفیلمانیمیشن

بعنوانانیماتور،سوپروایزر،طراحاستوریبوردوکارگردان.
کارگردانچندفیلمکوتاهوسهمجموعهانیمیشنتلویزیونی

Ahoora Shahbazi
Born 1978, Tehran. 
He has been involved in a number of animation 
productions as animator, supervisor, storyboard 
designer and director. He has directed some short 
and three TV animation series.    

8’:47”/Iran/2020
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کارگردان:سوفیانابوک
فیلمنامه:سوفیانابوک 
پویانما:سوفیانابوک
تدوین:سوفیانابوک
موسیقی:ایناژالیانا
صدا:سوفیانابوک 

تهیه کننده:آنامروچک

Director: Sofya Nabok
Script: Sofya Nabok
Animator: Sofya Nabok
Editor: Sofya Nabok
Music: Inna Zhelannaya
Sound: Sofya Nabok
Producer: Anna Mroczek

چکیده: سـهخواهردرجشـنکوتاهترینشـبسـال،بهرودخانهایمیروند
تـاطبقسـنتتـاجگلیدرآببیندازنـدوفالخواهربزرگتـررابگیرند.

Synopsis: Three Sisters go to the River on Kupala Night, to fulfill 
the rite of throwing a wreath to see the Elder Sister’s future.

سیل The Flood

9’:20”/Poland/2020
 

سوفیا نابوک
متولد1993،روسیه.دانشآموختهانیمیشنوجلوههایویژه
غالتحصیلیاوبهنام»سیل« درمدرسهوودژلهستان.فیلمفار

اولینفیلمحرفهایاوبهشمارمیرود.

Sofya Nabok
Born 1993, Russia. She studied Animation and Special 
Effects at Lodz Film School. Her diploma project was 
also her debut film that titled “The Flood”. 

کارگردان:محبوبهکالیی
فیلمنامه: محبوبهکالیی
پویانما:محبوبهکالیی
تدوین: محبوبهکالیی
موسیقی: مریمچالش
صدا: بهروزپرهیزگار

تهیه کننده:محبوبهکالیی،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Mahboobeh Kalaee
Script: Mahboobeh Kalaee                                                                                           
Animator: Mahboobeh Kalaee  
Editor: Mahboobeh Kalaee
Music: Maryam Chalesh
Sound: Behrouz Parhizgar
Producer: Mahboobeh Kalaee,
DEFC

چکیده: بازیهایپسرکلکنتی... Synopsis: Games of a stuttering boy ...

دیوار چهارم The Fourth Wall                    

محبوبه کالیی
متولد1371،قم.

نویسنده،کارگردان،تصویرگر،گرافیست.
دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشن

دردانشکدهسینماوتئاتر.
ساختچندینانیمیشنکوتاهوتجربی.

Mahboobeh Kalaee
Born 1992, Qom.
MA in animation at Cinema and Theatre Faculty, Art 
Uinversity of Tehran. She is a scriptwriter, illustrator, 
graphic designer and animation director. She has 
directed a number of short and experimental 
animation films.

9’:50”/Iran/2020
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کارگردان:ماریولینپرتن
فیلمنامه:ماریولینپرتن 
پویانما:ماریولینپرتن

 تدوین:زولتانهوروات،
ماریولینپرتن

موسیقی:یانُولسی
صدا:یوناتانوانسته 

تهیه کننده:نیکوالسبورله،آرنودمیونک

کارگردان:فرنتسروفوس
فیلمنامه:بخشهاییازانجیلمقدس
پویانما:شاندورجانی،میهایکوشاراش،

اریکابوریان،اریکاریها
تدوین:شاندوربکیشی
موسیقی:آتیالپاچای
صدا:ایمرهماداچی

تهیه کننده:فرنتسروفوس،شوفیاهایدو

Director: Marjolaine Perreten
Script: Marjolaine Perreten
Animator: Marjolaine Perreten
Editor: Zoltan Horvath, 
Marjolaine Perreten
Music: Yan Volsy
Sound: Jonathan Vaneste
Producer: Nicolas Burlet, 
Arnaud Demuynck

Director: Ferenc Rófusz
Script: The Holy Bible
Animator: Sándor Csányi, Mihály 
Kosaras, Erika Burián, Erika Riha
Editor: Sándor Békési
Music: Attila Pacsay
Sound: Imre Madácsi
Producer: Ferenc Rófusz, 
Zsófia Hajdú

چکیـده:گروهـیازحیوانـاتجنـگل،باهـدفسـاختوسـایلیدرابعادو
اندازههـایخـود،یواشـکیقطعههایدوچرخـهایرهاشـدهراجدامیکنند

ومیبرنـد.

چکیـده:بـابازآفرینیتابلویمشـهور»شـامآخـر«اثرلئونـاردوداوینچیدر
قالـبیـکفیلمکوتاه،سـعیبرتجلیـلدوبارهایـنشـاهکارداریم...

Synopsis: A group of forest animals secretly collects parts from 
abandoned bicycles, with the intention of constructing vehicles 
adapted to their size.

Synopsis: By recreating the famous piece of art “The Last Supper” from 
Leonardo da Vinci as a short movie, we would like to commemorate 
this masterpiece.

آخرین روز اپییز

شام آخر

The last day of autumn

The Last Supper

 

ماریولین پرتن
متولد1990،لوزان.

دانشآموختهرشتهطراحیمولتیمدیاازمدرسههنر
وارتباطاتلوزانسوئیس.

فرنتس روفوس
برندهجایزهاسکارسال1981برایبهترینانیمیشنجهانبا
فیلم»مگس«.بسیاریازفیلمهایشدرجشنوارههایمتعدد

بینالمللیجوایزوافتخاراتیکسبکردهاند.روفوسدرسال2011
جایزهمعتبرکوسوتمجارستانراازآنخودکردهودرسال2018
نیزبهخاطرمجموعهدستاوردهاوموفقیتهایحرفهایخود
موفقبهکسبعنوانافتخاری»هنرمندملت«شدهاست.

Marjolaine Perreten
Born 1990, Lausanne. She graduated in Multimedia 
Design from ERACOM (École Romande d’Arts 
et Communication). 

Ferenc Rófusz
He was the recipient of the 1981 Oscar for 
writing, animating and directing the “The Fly.” 
Many of his films have been distinguished with 
numerous international awards for his directorial 
accomplishments. in 2011 he was awarded with 
the prestigious Kossuth prize. Recognizing his 
professional achievements, he has received the 
“Artist of the Nation” title in November 2018.

   

7’:21”/Switzerland, Belgium, France/2019
 

10’:33”/Hungary/2018
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کارگردان:فردریکزیگل،
بنژامنمورار

فیلمنامه:فردریکزیگل
پویانما:فردریکزیگل،بنژامنمورار،

ژوستینکالیبر،نیناکریستن،
استلهگاتلن

تدوین:بنژامنمورار
موسیقی:لوکگوت

صدا:کیلیانویلیم،توماسگازمان
تهیه کننده:مروانعبداهللعیسی

کارگردان:آلیناناتاخینا
فیلمنامه:آلیناناتاخینا

پویانما:آلیناناتاخینا،کریستینا
پوپالوسکایا،آلکساندرپانوف

تدوین:آلیناناتاخینا 
موسیقی:وِیچسالورونژین

صدا:آنتونِلوکین
تهیه کننده:فدورپوپوف

Director: Frederic Siegel, 
Benjamin Morard
Script: Frederic Siegel
Animator: Frederic Siegel, 
Benjamin Morard, Justine Klaiber, 
Nina Christen, Estelle Gattlen
Editor: Benjamin Morard 
Music: Luc Gut
Sound: Kilian Vilim, Thomas 
Gassmann
Producer: Marwan Abdalla Eissa

Director: Alina Natakhina
Script: Alina Natakhina
Animator: Alina Natakhina, 
Kristina Poplavskaya,
Alexander Panov
Editor: Alina Natakhina
Music: Viacheslav Ronzhin
Sound: Anton Levkin
Producer: Fedor Popov

چکیـده: یـکتکنسـینماهـوارهدرخلیجـیانـزواگزیـدهوتنهـاازطریـق
ارسـالپیامـکبـادوسـتانشدرارتبـاطاسـت...

چکیـده: داسـتانگلـهایگـرگورابطهپیچیدهشـانبـاآدمها.سردسـتهی
پیـرگلـه،اعضـایخانـوادهاشرادرجریانیکشـکارازدسـتدادهوحاال

تـالشمیکنـدتولههایـشراازخطـرنجـاتدهد.

Synopsis: A satellite technician keeps solitude at bay by 
constantly texting with his old friends...

Synopsis: The story about the pack of wolves and their hard 
relationship with people. The old leader of the pack lost his family in 
one of hunts. And now he tries to save his pups from danger. 

مدار تهنا

گّله

The Lonely Orbit

The Pack

9’:21”/Switzeland/2019
 

8’:40”/Russia/2019
 




آلینا ناتاخینا
آلینادرسال2017دررشتهکارگردانیانیمیشنازموسسهملی
غالتحصیلشدهاست. سینماتوگرافیگراسیموفروسیهفار

»گاو«و»شکارببر«ازجملهفیلمهایاوهستند.

Alina Natakhina
In 2017, she graduated in animation from All-Russian 
state institute of cinematography of Gerasimov. “The 
Cow” and “Tiger Hunt” are two of her notable titles. 

فردریک زیگل 
فردریک،کارگردانانیمیشنوازاعضایگروههنریتیم

تومولتزوریخاست.اودرسال۲۰۱۵بافیلم»روبنمیرود«
غالتحصیلشدهاست. ازمدرسههنرودیزاینلوِسرنفار

بنژامن مورار
بنژامنکارگردان،انیماتورواستوریبوردآرتیستمقیمزوریخ
غالتحصیلیازمدرسههنرودیزاینلوِسرن، است.پسازفار
بهاتفاقدوستانشگروههنریتیمتومولتراراهاندازیکرده

کهدرآنبهتولیدانیمیشنوفیلمکوتاهمشغولاند.

Frederic Siegel 
He is a Swiss animation director and member of the 
Zurich-based collective Team Tumult. He graduated in 
2015 from the Lucerne School of Art and Design with the 
film “Ruben Leaves”.
Benjamin Morard
Benjamin Morard is a Zurich-based director, animator 
and storyboard artist. After graduating from the Lucerne 
School of Art and Design he co-founded the creative 
collective Team Tumult where he creates commissioned 
animations and directs short films. 
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کارگردان:میخالیسکوالپایدیس
فیلمنامه:گئورگیابلونیکوالئو

پویانما:آندریاپوروتی،النیکاترینه
دمتریو،دمترانتاکاکی،ماراساّوا،لیدیا

هوییبرگتسژان
تدوین:میخالیسکوالپایدیس 

موسیقی:النیِارا
صدا:آندرآستراخونیتیس

تهیه کننده:میخالیسکوالپایدیس

Director: Michalis Kalopaidis
Script: Georgia Bloo Nikolaou
Animator: Andria Pourouti, Eleni 
Catharine Demetriou, Demetra 
Ntakaki, Maria Savva, Lydia 
Huijbregts Jaen
Editor: Michalis Kalopaidis
Music: Eleni Era
Sound: Andreas Trachonitis
Producer: Michalis Kalopaidis

چکیـده:»طوطیخانـم«بـاالهـامازیـکداسـتانواقعـیسـاختهشـدهو
تفسـیریهنرمندانـهاززندگـیزنـیاسـتکـهازترستنهـامـردندرخانه،

تصمیـمگرفـتبـاطوطیهایـشدرخیابـانزندگـیکنـد.

Synopsis: ‘The parrot lady’ is inspired by a true story. The film works 
as an artistic interpretation of a woman’s life who chose to live on the 
streets with her parrots, afraid of dying alone in her home.

طوطی خامن The Parrot Lady

 

میخالیس کوالپایدیس
دانشآموختهکارشناسیارشددررشتهمطالعاترسانهوفرهنگ
دردانشگاهمیدلسکسلندن.تهیهکنندهانیمیشنوموسس

زِدممدیا،بزرگترینوقدیمیتریناستودیویانیمیشنقبرس.او
همچنینعضوموسسانجمنانیمیشنقبرسورییسانجمن

سینماییفارماگوستادرشهرالرناکااست.

Michalis Kalopaidis
MA in Media and Cultural Studies from Middlesex Uni-
versity, London. Animation Producer and the Founder 
of Zedem Media, Cyprus’ largest and longest running 
Animation Studio. He is also a founding member of 
the Cyprus Animation Association and the President of 
the Larnaka Famagusta Cinema Society. 

6’:45”/Cyprus/2020
 

کارگردان:حمیدمحمدیحجةآبادی
فیلمنامه:علیحضرتپور

پویانما: حميدمحمدیحجةآبادی
تدوین: حميدمحمدیحجةآبادی

موسیقی: محمدنصرتی
صدا: حسینقورچیان

تهیه کننده: حميدمحمدیحجةآبادی،
مرکزگسترشسینمایمستندوتجربی

Director: Hamid Mohammadi 
Hojjatabadi
Script: Ali Hazratpour
Animator: Hamid Mohammadi 
Hojjatabadi                                                                                    
Editor: Hamid Mohammadi 
Hojjatabadi                                                                                    
Music: Mohammad Nosrati 
Sound: Hossein Ghourchian
Producer: Hamid Mohammadi 
Hojjatabadi, DEFC                                                                                    

چکیـده: دردهـهچهلنویسـندهایکـهموردآزاروتهدیـدنیروهایامنیتی
قـرارگرفتـهودیگـرقـادربهنوشـتننیسـت،درهراسـیدائمیخـودرادر

فضایـیمیانکابـوسوواقعیـتمیبیند.

Synopsis: In the 40s, a writer is harassed and threatened by 
security forces, rendering him unable to write. In an incessant fear, 
he finds himself in a world between nightmares and reality. 

گذشته  The Past


حمید محمدی حجةآبادی

متولد۱۳۵۵،کرج.ليسانسكارگردانیانیمیشن.
بیشاز23سالتجربهدرزمینهپویانمایی

انیمیشنهایاستاپموشن.

Hamid Mohammadi Hojjatabadi        
Born 1976, Karaj. BA in animation directing. He has 
been involved in the production of numerous 
stop-motion animation films as animator. 

8’:52”/Iran/2020
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کارگردان:برونوکائتانو
فیلمنامه:برونوکائتانو،

مانوئلروآسمورِیرا 
پویانما:ریتاسامپایو،تیموندادزول،

امانوئلِنوادو،کلودیسورریباس
 تدوین:برونوکائتانو 

موسیقی:فیلیپراپوسو
صدا:کارلوسکائتانو،میگلگونچالِوش
تهیه کننده:برونوکائتانو،مایکلپروئنسا

Director: Bruno Caetano
Script: Bruno Caetano, Manuel 
Ruas Moreira
Animator: Rita Sampaio,Timon 
Dodswell, Emanuel Nevado, 
Claudi Sorribas
Editor: Bruno Caetano
Music: Filipe Raposo
Sound: Carlos Abreu, Miguel 
Gonçalves
Producer: Bruno Caetano, 
Michael Proença

چکیـده: درشـهریکـهورودبـهطبیعـتممنـوعاسـت،جنایتـیکوچـک
مـردیسـادهومعمولـیبـهپیامدهـایغیرمنتظـرهایمیانجامـد.

Synopsis: In a city where nature has been forbidden, a small crime 
by a simple man triggers a chain of unexpected consequences.

 جنایت خاص آقای جیِِ عجیب
و غریب 

The peculiar crime of oddball 
Mr.Jay

10’:50”/Portugal/2019
 

برونو کائتانو
کارگردانخودآموختهانیمیشناستاپموشن،کهبیشتر

بهعنوانکارگردان،انیماتوروتهیهکنننددرگروههنریکوال
مشغولبهکاراست.

Bruno Caetano
Self-taught stop motion animator, Works mostly as a 
director, producer and animator at COLA - Audiovisual 
Collective.


مونا عبداله شاهی
متولد۱۳۶۳،تهران.

دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشن.

کارگردان:موناعبدالهشاهی
فیلمنامه:موناعبدالهشاهی

پویانما:امیرکاظمی
تدوین:احسانتوسلیزاده
موسیقی:یوسفقربانی

صدا:سحرشهامت
تهیه کننده:احسانتوسلیزاده

Director: Mona Abdollahshahi
Script: Mona Abdollahshahi                                                                                           
Animator: Amir Kazemi
Editor: Ehsan Tavassolizadeh                                           
Music: Yousef Ghorbani
Sound: Sahar Shahamat
Producer: Ehsan Tavassolizadeh                                           

چکیـده:درروزگاریکـهتاریکـیبـرجهانسـایهافکندهاسـتدسـتهایاز
پرنـدگانبـهدنبـالیافتـنآتـشسـرخیهسـتندتـابـهگفتهافسـانهای

قدیمـیپایـانسـیاهیرارقـمبزنند.

Synopsis: In an age when darkness has overshadowed the 
world, a group of birds go on quest for the Red Fire to mark the 
end of darkness, according to ancient legend.

آتش رسخ The Red Fire                       

 

Mona Abdollahshahi
Born 1984, Tehran. 
MA in animation.

11’:00”/Iran/2020
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کارگردان:شارلوتآرِن
فیلمنامه:شارلوتآرِن
پویانما:شارلوتآرن
تدوین:شارلوتآرن

موسیقی:-
صدا:شارلوتآرن

تهیه کننده:شارلوتآرِن

Director: Charlotte Arene
Script: Charlotte Arene
Animator: Charlotte Arene
Editor: Charlotte Arene
Music: -
Sound: Charlotte Arene
Producer: Charlotte Arene

چکیـده:»الِمـغآبـوآغ«اصطالحـیاسـتدرزبـانفرانسـهبـهمعنـای
»نوشـیدندریـا«وبهمفهومکاربسـیارسـختاسـتوتقاضـایبیشاز

حـدازکسـیداشـتن.آنسـالمـنبـادریامشـکلیداشـتم.

Synopsis: «La Mer à Boire» is a French idiom that translates as 
“drinking the sea”. It means, a task too great to undertake, or asking 
too much of someone. I had some trouble with the sea that year.

آب دریا برای خوردن خییل 
زیاد است

The sea is too much 
to drink

 

شارلوت آِرن
دانشآموختهتصویرسازیدر»اکولاستیین«وانیمیشندر

مدرسهملیهنرهایتزئینیپاریس.فعالیتاودرعرصهانیمیشن
بههمکاریاوبامحققان،فیزیکدانانومستندسازانانجامیده
است.اغلبکارهایاوترکیبیاستازانیمیشنوفیلممستند،
آثاریکههموارهمیکوشندامورانتزاعیومفاهیمدشواررابامزه

وحکمتآمیزجلوهدهند.

Charlotte Arene
She studied illustration at Ecole Estienne and 
animation at ENSAD, Paris. Her practice of animation 
soon led her to collaborate with researchers, 
physicists and documentary filmmakers. The majority 
of her work mixes documentary with animation, and 
always tries to make abstract and complex concepts 
look fun and intuitive.

1’:53”/France/2019
 

کارگردان: محسنصالحیفرد
فیلمنامه:محسنصالحیفرد
پویانما: محسنصالحیفرد

تدوین: سعیدقندهاری
موسیقی: رضاآیتی
صدا: پویازمانیان

تهیه کننده:محسنصالحیفرد،انجمن
سینمایجوانایران

Director: Mohsen Salehifard
Script: Mohsen Salehifard                                                                                             
Animator: Mohsen Salehifard   
Editor: Saeid Ghandehari                                                          
Music: Reza Ayati
Sound: Pouya Zamanian
Producer: Mohsen Salehifard, 
IYCS

چکیده: مجسمهسازبرایساختمجسمهایدچارمشکلمیشود. Synopsis: A sculptor has trouble making a sculpture.

پیکره                        The Statuette


محسن صالحی فرد

متولد۱۳۶3،نجفآباد.
ساختچندفیلمکوتاهانیمیشن.

برندهجوایزازجشنوارههایملیوبینالمللی.

Mohsen Salehifard
Born 1984, Najafabad. He has directed a number of 
short animation films participated and awarded in 
national and international film festivals. 

8’:30”/Iran/2020
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کارگردان: بهروزسلیمانینذیر،فرنازموذن،
شیرینسلیمانینذیر

فیلمنامه:بهروزسلیمانینذیر
پویانما:فرنازموذن،
شیرینسلیمانینذیر

تدوین: بهروزسلیمانینذیر
موسیقی: علیمقتدایی
صدا: زهرهعلیاکبری
تهیه کننده: فرنازموذن

Director: Behrouz Soleimani Nazir, 
Farnaz Moazzen,
Shirin Soleimani Nazir
Script: Behrouz Soleimani Nazir
Animator: Farnaz Moazzen, Shirin 
Soleimani Nazir
Editor: Behrouz Soleimani Nazir
Music: Ali Moghtadaei
Sound: Zohreh Ali Akbari
Producer: Farnaz Moazzen 

چکیـده:پرنـدهایازکـوچجـامیمانـدوتصمیـممیگیردمسـیرکـوچرا
پیـادهطـیکند.

Synopsis: Story of a bird left behind from migration who decides 
to walk the migration route.

راهی The Wayfarer                        

 

شیرین سلیمانی نذیر
متولد۱۳۶۳،کرج.دانشآموختهکارشناسیهنرهایتجسمی

دردانشگاهرسام
فرناز موذن

متولد۱۳۵۶،شهرکرد.دانشجویدکترایپژوهشهنر.حضور
درجشنوارههایگوناگونسینماییوعکاسی.

بهروز سلیمانی نذیر
متولد۱۳۵2،تهران.دانشآموختهکارشناسیکارگردانیسینما

دردانشگاهسوره.عضوانجمنمستندسازانایران


Shirin Soleimani Nazir
Born 1984, Karaj. BA in fine arts at Rassam Institute of Higher 
Education.
Farnaz Moazzen
Born 1977, Shahrekord. PHD student in art study. Attended in 
numerous film and photography contests.
Behrouz Soleimani Nazir

 Born 1973, Tehran. BA in film directing at Sooreh Art University.
 Official member of Iran Documentary Filmmakers Association
 

7’:00”/Iran/2019
 

کارگردان:امیرمهران
فیلمنامه: امیرمهران
پویانما:جاللنعیمی
تدوین: امیرمهران

موسیقی:پژمانخلیلی
صدا:آرشقاسمی،محمدقاسمی

تهیه کننده:امیرمهران،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Amir Mehran
Script: Amir Mehran                                                                              
Animator: Jalal Naeimi 
Editor: Amir Mehran                                                          
Music: Pejman Khalili
Sound: Arash Ghassemi, 
Mohammad Ghassemi
Producer: Amir Mehran,
DEFC

چکیـده:پیرمـردیکـهسـالهاپیـشدوسـتانخـودرادریکعملیـاتاز
دسـتدادهاسـت،پسازسـیسـالدرجسـتوجویبقایایآنهاسـت.

Synopsis: An old man who lost his friends in an operation at 
war front years ago is looking for their remains after thirty years.

هننگ سفید The White Whale

 

امیر مهران
متولد۱۳۶۰،سبزوار.

ساختبیشازهشتفیلمانیمیشنوتجربی
وفعالدرزمینهجلوههایبصریوتبلیغات.

Amir Mehran
Born 1981, Sabzevar. He has directed more than eight 
short and experimental films and has been involved 
in the production of numerous promotional and 
special effects projects.   

10’:06”/Iran/2020
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کارگردان:کریستیانفرانتساشمیت
فیلمنامه:کریستیانفرانتساشمیت
پویانما:کریستیانفرانتساشمیت
تدوین:کریستیانفرانتساشمیت

موسیقی:آلکساندراوبررادر
صدا:آلکساندراوبررادر 

تهیه کننده:کریستیانفرانتساشمیت

Director: Christian Franz Schmidt
Script: Christian Franz Schmidt
Animator: Christian Franz Schmidt
Editor: Christian Franz Schmidt
Music: Alexander Oberrader
Sound: Alexander Oberrader
Producer: Christian Franz Schmidt

چکیـده:زیالهـا،خانوادهبزرگیازسوسـمارها،ازدریابیرونمیآیندومتوجه
میشـوندکـهانسـانهاوهیوالهـایدیگـر،درمحـلهمیشـگیپیکنیک

آنهاسـکونتیافتهاند.

Synopsis: The Zillas, a huge family of lizards, emerge from the 
sea and notice that their traditional picnic area is inhabited by 
humans and other monsters.

زیالها به پیک نیک یم روند The Zillas have a picnic

 

کریستیان فرانتس اشمیت
دانشآموختهانیمیشندرمدرسهفیلمبابلزبرگشهرپوتسدام

آلمان.اوعضوهیاتانتخابجشنوارهبینالمللیفیلماشتوتگارت
ومدیربخشانیمیشن»مدیاایجنسی«مونیخبودهاست.

Christian Franz Schmidt
He has studied in animation at HFF Potsdam 
Babelsberg. He has been a member of preselection 
committee of Stuttgart (ITFS) and the head of 
Animation at a Mediaagency in Munich.

4’:45”/Germany/2019
 

کارگردان:ِسوتالناآندریانووا
فیلمنامه:ِسوتالناآندریانووا

پویانما:ِسوتالناآندریانووا،آناستازیا
استارچنکو،الگافدورووا،اوگنیاژیرکووا،

گئورگبوگوسالوسکی 
تدوین:ِسوتالناآندریانووا

موسیقی:گروهموسیقیفولکوریک
»لیندو«دوبروونیک

صدا:آلکسیپروسویرین
تهیه کننده:بوریسماشکووتسف

Director: Svetlana Andrianova 
Script: Svetlana Andrianova 
Animator: George Boguslavsky, 
Anastasia Starchenko, Olga 
Fedorova, Evgenia Zhirkova, 
Svetlana Andrianova
Editor: Svetlana Andrianova 
Music: FA “LINDO” Dubrovnik
Sound: Alexey Prosvirin
Producer: Boris Mashkovtsev

چکیده:فیلمیبراساسافسانهمونتهنگروئی»خانهیسهخواهر«. Synopsis: Film is based on Montenegrin legend “House of the 
Three Sisters”.

سه خواهر Three sisters

ِسوتالنا آندریانووا
دانشآموختهگرافیکوانیمیشنرایانهایدرموسسهملی
فیلمسازیروسیه.ازسال2001بهعنوانگرافیسترایانه
وکارگردانانیمیشندراستودیو»داگوفیلم«مشغول

بهکاراست.

Svetlana Andrianova
She has been graduated in computer graphics and 
animation from VGIK. Since 2001 works as a computer 
graphics artist and animation director at the “DAGO 
Film” studio. 

8’:36”/Russia/2019
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کارگردان:الکسبویا
فیلمنامه:الکسبویا

پویانما:الکسبویا،دانیالژکینا
تدوین:تئودوریوشف

موسیقی:یودیتگروبر-استیتزر
صدا:اولیویاکَلورت

تهیه کننده:یِلناپوپوویچ

کارگردان:رژیناپسوآ
فیلمنامه:آبیِفیژو

پویانما:رژیناپسوآ،آندرهمارکه،
آلکساندربراگا،سیلویترووه،
ِدیلِهیوارد،مارکروبینه

تدوین:آبیِفیژو 
موسیقی:نورمنروژه
صدا:نورمنروژه

تهیه کننده:آبیفیژو،ژولیُری،رژینالد
دوگیلبون

Director: Alex Boya
Script: Alex Boya
Animator: Alex Boya, 
Daniela Zekina
Editor: Theodore Ushev
Music: Judith Gruber-Stitzer 
Sound: Olivier Calvert 
Producer: Jelena Popović
 

Director: Regina Pessoa
Script: Abi Feijó
Animator: Regina Pessoa, André 
Marques, Alexandre Braga, Sylvie 
Trouvé, Dale Hayward,
Marc Robinet
Editor: Abi Feijó
Music: Normand Roger
Sound: Normand Roger
Producer: Abi Feijó, Julie Roy, 
Reginald de Guillebon

چکیده: یکخلبانجنگیدرفرودیاضطراریباهواپیماواردپنجرهآپارتمانش
میشود...

چکیـده: ایـنفیلـمبرگرفتـهازخاطـراتشـخصیوتصویـریرژینـاودر
سـتایشدایـیتومـاساواسـت،مـردیفروتـنبـایـکزندگـیسـادهو

گمنـامانه.

Synopsis: A war pilot crash-lands through his apartment 
window...

Synopsis: From Regina’s personal and visual memories, a 
tribute to her uncle Thomas, a humble man with a simple and 
anonymous life. 

توربین هواپیما

دایی توماس، حسابدار روزها

Turbin

Uncle Thomas, 
Accounting for the Days

18’:00”/Canada/2018
 

13’:02”/Portugal, Canada, France/2020
 


رژینا پسوآ

دانشآموختهنقاشیدردانشکدههنرهایزیبایدانشگاهپورتو.
ازسال1992درعرصهسینمایانیمیشنمشغولبهکاراست.
فیلمهایاودرجشنوارههایبینالمللیمختلف،افتخارات

وجوایزبسیاریکسبکردهاند.

Regina Pessoa
 She has a painting degree at the Faculty of Fine Arts 
of the University of Porto. In 1992 she starts working 
in animation cinema. Her films obtained a vast 
recognitionand won countless awards in international 
film festivals. 

آلکس بویا
بویا،کارگردانبلغاریاالصلمقیممونترالکانادا،سبکطراحی
خاصیداردوهمزماندلبستهموقعیتهایعجیبودرعین

حالصمیمیوجذاباست.

Alex Boya
Bulgarian-born, Montreal-based animator Alex Boya, 
with a distinctive design style and penchant for the 
simultaneously engaging and bizarre.
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کارگردان:کالپسنگوی،اوپامانیا
بهاتاچاریا

فیلمنامه:کالپسنگوی،اوپامانیا
بهاتاچاریا

پویانما:کالپسنگوی
تدوین:انورعلم،گوآراوواکانکار،ایشا

مانگالمورتی،شاهینشریف،نیکونجپاتل 
موسیقی:ترویواسانت
صدا:ترویواسانت

تهیه کننده:کالپسنگوی،اوپامانیا
بهاتاچاریا

کارگردان:سزاردیاثمِلندث
فیلمنامه:سزاردیاثمِلندث
پویانما:سزاردیاثمِلندث
تدوین:سزاردیاثمِلندث
موسیقی:سزاردیاثمِلندث
صدا:سزاردیاثمِلندث

تهیه کننده:سزاردیاثمِلندث

Director: Kalp Sanghvi, Upamanyu 
Bhattacharyya
Script: Kalp Sanghvi, Upamanyu 
Bhattacharyya
Animator: Kalp Sanghvi
Editor: Anwaar Alam, Gaurav 
Wakankar, Isha Mangalmurti, 
Shaheen Sheriff, Nikunj Patel
Music: Troy Vasanth
Sound: Troy Vasanth
Producer: Kalp Sanghvi, 
Upamanyu Bhattacharyya

Director: Cesar Diaz Melendez
Script: Cesar Diaz Melendez
Animator: Cesar Diaz Melendez
Editor: Cesar Diaz Melendez
Music: Cesar Diaz Melendez
Sound: Cesar Diaz Melendez
Producer: Cesar Diaz Melendez

چکیده:درکلکتهایدیگرگونه،هندوستانبهخاطرباالآمدنسطحآبدیگر
قابلسکونتنیست؛دراینمیانهببریبهیکخانوادهکهدرخیابانهای
سیلزدهآوارهشده،حملهمیبردواوضاعشکلهولناکتریبهخودمیگیرد.

چکیده:سفرآبومشکالتماباآن.

Synopsis: In a version of Kolkata, India rendered unlivable by 
sea level rise, things take a dark turn when a family of climate 
change refugees are ambushed by a tiger on the flooded streets.

Synopsis:  The water journey and our problems with it.

گذشنت از آب

آب

Wade

Water

 

کالپ سنگ وی، اوپامانیا بهاتاچاریا
دانشآموختهموسسهملیدیزاین.آنهاازموسسیناستودیوی
گوستانیمیشنکلکتههستندودرپروژههایمختلفانیمیشن
وتصویرسازیباسفارشدهندگانمعتبریچونپنگون،آمازون،

سونیهندوپزشکانبدونمرز،همکاریداشتهاند.

سزار دیاث مِلندث 
دیاثکارخودرادرسال1994بهعنوانانیماتوردوبعدیدرمادرید
آغازکردوهماینکبیشتردرزمینهانیمیشنشنیواستاپموشن

فعالیتدارد.اوبهعنوانانیماتوردرفیلمهایمشهوریچون
»جزیرهسگها«)وساندرسون(،»آنومالیزا«)چارلیکافمن(و

»فرانکنوینی«)تیمبرتون(همکاریداشتهاست.

Kalp Sanghvi, Upamanyu Bhattacharyya
Graduated from NID Ahmedabad. In 2015, They 
helped co-found Ghost Animation, Kolkata. They 
have worked on various animation and illustration 
projects for clients including Penguin, Amazon, Sony 
Entertainment India and Doctors Without Borders.

Cesar Diaz Melendez 
He started in 1994 as 2D animator in Madrid, and 
now focused in sand and Stop motion animation. 
He has involved in the production of great titles like 
“Isle of Dogs” (Wes Anderson), “Anomalisa” (Charlie 
Kaufman) and Frankenweenie (Tim Burton). 

10’:38”/India/2019
 

1’:30”/Spain/2020
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کارگردان:یوجیشو
فیلمنامه:یوجیشو
پویانما:یوجیشو
تدوین:یوجیشو 

موسیقی:کاترینمکاتیر
صدا:یوجیشو 

تهیه کننده:یوجیشو

Director: Yujie Xu
Script: Yujie Xu
Animator: Yujie Xu
Editor: Yujie Xu
Music: Catherine McAteer
Sound: Yujie Xu
Producer: Yujie Xu

چکیـده: رهگـذرازپینجوامـیرود،میگویندآکاردئـونهیچوقتنمیتواند
بایکاسـبسـفیدسخنگوید.

Synopsis: The bystander leaves after whispering, they say an 
accordion could never talk to a white horse.

اسب سفید White Horse

7’:00”/UK, China/2019
 


یوجی شو

یوجیشو،کارگردانیاستمقیملندنوپکن.اوبهبررسی
روابطانسانیوتصویرکردناحساساتفردیآدمهاعالقهمند

است.

Yujie Xu
Yujie Xu is an animation director based in London and 
Beijing. Her interests lay in exploring human relations 
and visualizing personal sentiments. 

کارگردان: پژمانعلیپور
فیلمنامه:پژمانعلیپور
پویانما: پژمانعلیپور،

مرضیهمیثمیآزاد
تدوین:پژمانعلیپور
موسیقی:پژمانخلیلی
صدا:مهرشادملکوتی

تهیه کننده:پژمانعلیپور،مرکزگسترش
سینمایمستندوتجربی

Director: Pejman Alipour
Script: Pejman Alipour                                                                                  
Animator: Pejman Alipour, Marzieh 
Meysami Azad     
Editor: Pejman Alipour    
Music: Pejman Khalili    
Sound: Mehrshad Malakouti
Producer: Pejman Alipour,
DEFC  

چکیـده: رابطـهعاشـقانهدختـروپسـریجـواندرایامبمبارانشـیمیایی
سردشت.

Synopsis: The story deals with a love affair between young 
couple in the days of chemical bombing of Sardasht.

ابدها کجا یم میرند Where the Winds Die           

پژمان علی پور
متولد۵۴،سردشت.کارگردانفیلمکوتاهومجموعه

انیمیشن.

Pejman Alipour    
Born 1975, Sardasht. He has directed a number of 
short films and animation series. 

12’:54”/Iran/2020
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کارگردان:آلینههوشلی
فیلمنامه:آلینههوشلی 

پویانما:آلینههوشلی،هلنوولستون،
آنائیسُویرول 

تدوین:مارسلدرکرمسی
موسیقی:توماسشرانتس،

ساموئلشرانتس
صدا:پتربراکر

تهیه کننده:مارسلدرکرمسی،
میشلواناتس

Director: Aline Höchli
Script: Aline Höchli
Animator: Aline Höchli, Helen 
Woolston, Anaïs Voirol 
Editor: Marcel Derek Ramsay
Music: Thomas Schranz, Samuel 
Schranz
Sound: Peter Bräker
Producer: Marcel Derek Ramsay, 
Michèle Wannaz

چکیـده:حلزونهـابـرایهماهنـگشـدنبـاضرباهنـگزندگـیدرشـهر
حشـرات،دشـواریهایبسـیاریدارند.حاالبحرانیاقتصادیدامنگیرشهر

شـدهوزنبورهـایکارگـرراهحـلرافقـطدریکچیـزمیبینند...

Synopsis: Slugs have a hard time keeping up with the pace 
of life in the city of insects. When a financial crisis hits, the 
industrious bees only see one solution…

چرا حلزون ها اپ ندارند Why Slugs Have No Legs 

 

آلینه هوشلی
دانشآموختهکارشناسیانیمیشندردانشگاهعلوموهنرهای

کاربردیلوِسرنسوئیس.

Aline Höchli
BA in animation at the Lucerne University of Applied 
Sciences and Arts.

10’:44”/Switzerland/2019
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کارگردان:رائول»روبین«موراِلسرِیس
فیلمنامه:رائول»روبین«موراِلسرِیس
پویانما:مارکروبینه،پییربوویه،مورتن

ریزبرهانسن
تدوین:ِاروهگیشار

موسیقی:یانوولسی،پابلوپیکو
صدا:یانوولسی،گرگوآرَونسان،ماتیو

النگله
تهیه کننده:رژینالِدگیلُبن،نیکوالسبورله

کارگردان:آندریپیوترموراوسکی
فیلمنامه:یانستلیژوک،آناستلیژوک
پویانما:پاولگارباچ،گرازینافیرالگ،
کریستیناپیسارسکا،بئاتاسترزلتسکا
تدوین:روبرترزاتسا،گرازینافیرالگ

موسیقی:روبرتاوچنیو
صدا:روبرتاوچنیو

تهیه کننده:ماوگورزاتابوسک-سرافینسکا

Director: Raul ‘Robin’ Morales 
Reyes
Script: Raul ‘Robin’ Morales Reyes 
Animator: Marc Robinet, Pierre 
Bouvier, Morten Riisberg Hansen 
Editor: Herve Guichard
Music: Yan Volsy, Pablo Pico
Sound: Yan Volsy, Gregory Vincent, 
Matthieu Langlet
Producer: Reginald de Guillebon, 
Nicolas Burlet

Director: Andrzej Piotr Morawski
Script: Jan Steliżuk, Anna Steliżuk
Animator: Paweł Garbacz, Grażyna 
Firląg, Krystyna Pisarska, Beata 
Strzelecka
Editor: Robert Rząca, Grażyna 
Firląg
Music: Robert Ochnio
Sound: Robert Ochnio
Producer: Małgorzata Bosek-
Serafińska

رائول »روبین« موراِلس رِیس
رائول،نویسنده،طراح،موزیسین،رقصندهوفیلمسازیمکزیکی

است.اودرسال2012فیلمپرافتخار»ترومپتنواز«رابا
حمایتانستیتوسینمایمکزیکساختوجوایزمتعددیدر
جشنوارههایجهانکسبکرد.درسال2017،باپروژه»ببربی
خطوخال«جایزهرزیدانسسیسلیکواقامتهنریفولیماژ

جشنوارهاَنسیراازآنخودکرد.

آندری پیوتر موراوسکی
موراوسکی،کارگردانوانیماتورلهستانیمتولد۱۹۴۸است.او
تاکنونفیلمهایانیمیشنمتعددیبرایکودکانونوجوانان
ساختهوجوایزبسیاریکسبکردهاست.ازمهمترینآثارش
میتوانبه»ماجراهایعجیبکوزیلکاماتولکا«،»دوبرومیر

مبتکر«،»یاسکوپالسک«و»زوبربوفالو«اشارهکرد.موراوسکی
درسال2020درسن72سالگیدرگذشت.

Raul ‘Robin’ Morales Reyes
Raúl is a Mexican author, designer, musician, dancer 
and filmmaker. In 2012 he made the international 
awarded ‘The Trumpeter’ with the support of the 
Mexican Institute of Cinematography. In 2017, he 
won the Ciclic Residence and Folimage Artist-in-
Residence in Annecy with his last film ‘A Tiger with 
No Stripes’.

Andrzej Piotr Morawski
Polish director and animator, born 1948. Made 
dozens of animated films both for children and adults. 
Has Received many awards for his work. His most 
recognizable films are: “Dziwne przygody Koziołka 
Matołka”, “Pomysłowy Dobromir”, “Jacek i Placek”, 
“Zubr Pompik”. Died at the age of 72, in 2020.

چکیـده:بچـهببـریبـراییافتـنخطوخـالگمشـدهاشراهیسـفری
درازوپرماجـرامیشـود.



چکیـده:آگـینقاشـیمنظـرهایمیکشـدکهتصویـردوشـیزهیبرگیدر
پیـشزمینـهآنقـراردارد.امادوشـیزهبرگـیبهیکبارهناپدیدمیشـود.



Synopsis: A little tiger decides to take a long journey in 
search of his stripes. 

Synopsis: Aggie makes a picture of the landscape with Leafy Maiden 
in the foreground. Leafy Maiden disappeared suddenly.  

برِب یب خط و خال

آیگ و برگ ها

A Tiger with no Stripes

Aggie and the Leaves

8’:33”/Switzerland, France/2018
 

9’:59”/Poland/2019
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کارگردان:آالّوارطانیان
فیلمنامه:لوسینهوارطانیان،آندری

گورشکوف
پویانما:کاریناپوگورلووا،آالّوارطانیان،

نادژدافدوتووا
تدوین:آالّوارطانیان

موسیقی:ترانهیمحلی»نوشخواری
درختسیب«

صدا:آنتونِلوکین
تهیه کننده:بوریسماشکووتِسف

کارگردان:گوئندالینگامبوآ،اُرنالّماکّیا،لیا
برتلز،مارگورومون

فیلمنامه:استودیوتاباسکو
پویانما:استودیوتاباسکو 
تدوین:استودیوتاباسکو

موسیقی:ایسیبابا
صدا:-

تهیه کننده:استودیوتاباسکو

Director: Alla Vartanyan
Script: Lusine Vartanyan,Andrey 
Gorshkov
Animator: Alla Vartanyan, Karina 
Pogorelova, Nadezhda Fedotova
Editor: Alla Vartanyan
Music: folk music “Apple tree 
wassail” by Jon Boden
Sound: Anton Levkin
Producer: Boris Mashkovtsev

Director: Gwendoline Gamboa, 
Ornella Macchia,Lia Bertels,Margot 
Reumont
Script: Studio Tabass Co
Animator: Studio Tabass Co
Editor: Studio Tabass Co
Music: ICI BABA
Sound: - 
Producer:Studio Tabass Co

آالّ وارطانیان
غالتحصیلدانشکدهاقتصاد متولدمسکودرسال1989.فار
دانشگاهدولتیلومونوسوفمسکو.درسال2013دررشته

انیمیشنمدرسهتحصیالتعالیهگرافیکاسکریمودرسال
2015دررشتهکارگردانیانیمیشناستودیوسویوزمولتفیلم

غالتحصیلیویاپیزودیبانام مشغولبهتحصیلشد.فیلمفار
»تیپتاپ«ازمجموعه»دوچرخه«است.

گوئندالین گامبوآ: تحصیالتخودرادرمدرسهعالیملیهنرهای
تصویریالکمبربروکسلسپریکردهوفیلمهایکوتاهشدربسیاری
ازجشنوارههایفیلمدنیابهنمایشدرآمدهاست.ُارنالّ ماکّیا: آثاراو

دامنهایداردازانیمیشنتجربیتااستاپموشن.درسال2016باهمراهی
دوستانشاستودیویتاباسکوراراهاندازیکردهاست.

 لیا برتلز: لیاپسازتحصیلدرمدرسهعالیملیهنرهایتصویری
الکمبربروکسلهماکنونبهعنوانانیماتوردرفیلمهایبلندوسریالهای

متعددیمشغولبهکاراست.مارگو رومون: مارگورومونبههمراه
دوستانشاستودیوتاباسکوراراهاندازیکردهودرحالایدهپردازیو

نگارشفیلمنامهفیلمکوتاهبعدیاشبانام»درآغوشفشردن«است.

Alla Vartanyan
Born in Moscow,1989. Graduated from Moscow State 
University Lomonosov, Faculty of Economics. In 2013, 
she entered the animation department at the British 
Higher School of Design, Scream School, and then in 
2015, she took directing courses at the Soyuzmultfilm 
studio. She made her first student film “Tip-Top” as 
part of the almanac “Bicycle”. 

Gwendoline Gamboa: As a director trained at La Cambre, 
she has shown her short films in numerous international 
film and animation festivals. Ornella Macchia: Her work 
ranges from experimental animation to stop motion. In 
2016, she created with friends the Studio TABASS co.
Lia Bertels: After studying animation cinema at La Cambre 
and working as an animator in various productions (series 
and feature films).Margot Reumont: he founded the 
animation studio TABASS Co. with a few other partners. 
Recently, she is developing her next short film “Câline”.

چکیـده: حکایتآموزندهیطنزآمیزیبرآمدهازسـنتفولکلـوربریتانیادرباره
قـدرتمهربانـیوهمیـاریمتقابل.دربخشهایـیازانگلیسواسـکاتلند،

کهنسـالتریندرخـتسـیبهربـاغرا»درخـتآقـا«مینامیدهاند.


چکیـده: گلولهآتشـیدرشـبداردگریـهمیکند.رفقایشـانوحیواناتو
دیگـرموجـوداتبامـزهجنـگل،تـالشدارندبابرپاییجشـنیکـهرقصو

کلیعروسـکوکیکهایخوشـمزهدارد،خوشـحالشکنند.


Synopsis: An instructive humorous tale about the power of kindness 
and mutual assistance, based on English traditions. In some parts of 
England and Scotland, the oldest apple tree in the garden was called 
the Apple Tree man.

Synopsis: A small fire is crying into the night. His friend, animals 
and other funny creatures are trying to cheer him up by throwing 
a party with dances, toys and cakes!

درخت آقا

نوزاد

Apple Tree Man

Baby

10’:43”/Russia/2020
 

3’:26”/Belgium/2020
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کارگردان:نیکوالبیانکو-لووَرن
فیلمنامه:نیکوالبیانکو-لووَرن
پویانما:نیکوالبیانکو-لووَرن
تدوین:نیکوالبیانکو-لووَرن
موسیقی:َمکسانسکَمَلن

صدا:ژولیرمبوویل
تهیه کننده:نیکوالبیانکو-لووَرن

کارگردان:ناتالیاگروفِپل
فیلمنامه:آلیناسوکولووا،ایریناِالشانسکایا
پویانما:ماریاکوِنوا،ِاکاترینابویکووا،ناتالیا

گروفپل
تدوین:ناتالیاگروفِپل

موسیقی:سرگئیگئوکچاِئف
صدا:آنازوبووا

تهیه کننده:بوریسماشکووتِسف

Director: Nicolas Bianco-Levrin
Script: Nicolas Bianco-Levrin
Animator: Nicolas Bianco-Levrin
Editor: Nicolas Bianco-Levrin
Music: Maxence Camelin
Sound: Julie Rembauville
Producer: Nicolas Bianco-Levrin

Director: Natalia Grofpel
Script: Alina Sokolova,Irina 
El’shanskaya
Animator: Maria Koneva, Ekaterina 
Boykova, Natalia Grofpel
Editor: Natalia Grofpel
Music: Sergey Geokchaev
Sound: Anna Zobova
Producer: Boris Mashkovtsev

نیکوال بیانکو-لووَرن
گروهدونفرهبیانکو-لوورنورمبوویل15سالیاستکهدرکار
نوشتنوکارگردانیفیلمهایکوتاهانیمیشناست.ایندوبه

تازگیساختفیلم»عجوزهپیر«رابهپایانرساندهاندکهفیلمنامه
آندرسال2016دربازارفیلمجشنوارهانسیبرندهجایزهوخود

فیلمبهکانال+فرانسهپیشفروششدهاست.

ناتالیا گروفِپل
غالتحصیلرشتهانیمیشنکالج متولدیکاترینبورگروسیه.فار

غالتحصیلرشتهانیمیشنوگرافیک هنرشادرادرسال2007.فار
رایانهازمدرسهفیلمگراسیموفمسکودرسال2015.مدرس
غالتحصیلیدر مدرسهفیلمگراسیموف.گروفِپلپسازفار

پروژههایمتعددانیمیشندرمقامکارگردان،پویانماوآرتیست
همکاریداشتهاست.

Nicolas Bianco-Levrin
The director’s duo has been writing and directing an-
imated short films for about 15 years. They have just 
finished “Old Hag” which its screenplay was awarded 
in 2016 at the Annecy Film Market and pre-bought 
by Canal +.

Natalia Grofpel
Born and raised in Yekaterinburg. In 2007 she graduated 
from the Art College. I.D. Shadra at the animation depart-
ment (master S. Ainutdinov). In 2015, she graduated from 
VGIK with a degree in animation and computer graphics 
(workshop of N. Orlova and M. Kurchevskaya).Actively 
works on various animation projects as a director, artist 
and animator. Lecturer at VGIK.

چکیـده:یکبـاردیگـرشـنلقرمـزیبایـدبـرایمادربزرگـش،کیـکویـک
شیشـهمربـاوکـرهبیـاورد.ایـنبـارامـاگـرگبرسـرقـرارنیامدهاسـت.



چکیده:جیبهایبچههامیتواندمحلوقوعاتفاقاتباورکردنیایباشد.

Synopsis: Once again, Little Red Riding Hood has to bring a cake, 
a jar of jam and butter to his grandmother. But this time, the wolf 
is not at the rendezvous.

Synopsis: Children’s pocket can be a place incredible event.

  

مراقب گرگ ابش!

بزرگ و کوچک

Beware The Wolf!

Big and Small

00’:56”/France/2020
 

6’:00”/Russia/2020
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کارگردان:مینگسونگآه
فیلمنامه:مینگسونگآه
پویانما:مینگسونگآه،

ژانژولیینپوس
تدوین:مینگسونگآه

موسیقی:جیونیونگجو
صدا:فابینکروسیالک

تهیه کننده:امانوئلکوئیله

کارگردان:ژرِمیکوَزن
فیلمنامه:ژرِمیکوَزن
پویانما:ژرِمیکوَزن

تدوین:توماسگرانُرمی
موسیقی:پابلوپیکو

صدا:استودیوساُبسیدِین
تهیه کننده:امانوئلریز

Director: MIN Sung Ah
Script: MIN Sung Ah
Animator: MIN Sung Ah,
Jean-Julien Pous
Editor: MIN Sung Ah 
Music: June Young Joo
Sound: Fabien Crousillac
Producer: Emmanuel Quillet

Director: Jérémie Cousin
Script: Jérémie Cousin
Animator: Jérémie Cousin
Editor: Thomas Grandremy
Music: Pablo Pico
Sound: Studios Obsidienne
Producer: Emmanuel Ryz 

مین سونگ آه
مینسونگآهدرسال2007دررشتهانیمیشنازمدرسهملی
غالتحصیلشدهاست.بعدازکسبتجربههای هنرهایکرهفار
متعدددرصنعتانیمیشنکرهجنوبی،درسال2017بهفرانسه
نقلمکانمیکندواکنوندرشهربوردوزندگیمیکند.بوریا

پنجمینفیلمکوتاهاواست.

MIN Sung Ah
MIN Sung Ah graduated from The Korean National Uni-
versity of Arts (KNUA) in animation in 2007. After many 
experiences in South Korea in the animation sector, she 
moved to France in 2017 and now lives in Bordeaux. 
Boriya is her fifth short film.

چکیـده: بوریـا،دختـرک7سـاله،حوصلـهاشازاتفاقـاتتکـراریزندگـی
روزمرهدرروسـتاخسـتهشـدهاسـت.دلشمیخواهدباکسـیبـازیکند

امـافصـلدرواسـتوهمـهسـرگرمکارند.


چکیـده: سـکهایبـدهودندانـیبگیـر.ایـنشـعارمـوشکوچولـواسـت.
»بیبـاک«بـرایرسـیدنبهاهدافشراهپرفرازونشـیبیدرپیـشرودارد.



Synopsis: Boriya, a 7-year-old girl, is bored by the routine of daily 
life in the countryside. She would love to play with someone but it’s 
harvest time and everyone is busy.

Synopsis: A tooth to take, a coin to give: this is the motto of the 
little mouse. Valiant, she faces winds and tides to fulfill her mission.

بـوریا

فاتح

Boriya

Conquistador

17’:13”/France, South Korea/2019
 

3’:00”/France/2020
 

ژِرمی کوَزن 
ژرمیکوَزن)متولد1991(کارگردانفیلمهایانیمیشناست.
اودربرِتانیدررشتهگرافیکودرپاریسدررشتهسینما
غالتحصیلیاودرمدرسهفیلم تحصیلکردهاست.فیلمفار
الپودریهبانام»غرب«)2019(بهجشنوارههایفیلمکِلرمون
وجشنوارهانیمیشنرِنهراهیافتهاست.فاتح،اقتباسیاز

شعرُپلورَلناستواولینفیلمحرفهایاوبهشمارمیرود.

Jérémie Cousin
Born in 1991, Jérémie Cousin is an animated movies 
director. He studied graphic design in Brittany and motion 
design in Paris. In 2019 he graduated from school La Pou-
drière  and his graduation film was picked at Clermont-Fer-
rand short films festival and at Rennes’ National Animated 
Film festival. “Conquistador” is his first professional short 
movie, an adaptation from Paul Verlaine’s poem. 



170International Competition  Child & Young Adult

کارگردان:سوفیاُلگادیونگ،
سییتسکهکُک

فیلمنامه:سییتسکهکک
پویانما:سوفیالگادیونگ،یانکهفان

ِدنبیِخالر،برامُدندرز
تدوین:-

موسیقی:فایلوفسکی
صدا:یروئننادروپ

تهیه کننده:نانسیفورنوویل،ویِلمتییسن

کارگردان:آتلهبالکِست،ایَنردونِسد
فیلمنامه:سوایننیهوس
پویانما:آتلهبالکست
تدوین:آتلهبالکست،
هنرییتلوندباک

موسیقی:یوهانسرینگن
صدا:پتردیکسون

تهیه کننده:تورگیرساندش،
یانایَنرهاگن

Director: Sophie Olga de Jong, 
Sytske Kok
Script: Sytske Kok
Animator: Sophie Olga de Jong, 
Janneke van den Biggelaar, Bram 
Donders
Editor: -
Music: Fay Lovsky
Sound: Jeroen Nadorp
Producer: Nancy Fornoville, 
Willem Thijssen

Director: Atle Blakseth, Einar 
Dunsæd
Script: Svein Nyhus
Animator: Atle Blakseth 
Editor: Atle Blakseth, Henriette 
Lundbakk
Music: Johannes Ringen
Sound: Peter Dixon
Producer: Torgeir Sanders, John 
Einar Hagen

آتله بالکِست
غالتحصیلیازکالجولداینروژ،درفیلمهای آتلهپسازفار
انیمیشنسینمایی،پروژههایجلوههایویژهوسریالهای

تلویزیونیمتعددیحضورداشتهاست.
ایَنر دونِسد

ایَنرانیماتور،موسسومدیرشرکتفیلمسازیگیمپویلنروژ
استوسالهاستدرعرصهتولیدسریالوآثارسینمایی،به

فعالیتمشغولاست.

Atle Blakseth 
Since graduating from Volda College in Norway, he 
has been involved in numerous animated feature 
films, VFX productions and television series. 
Einar Dunsæd
The animator and founder and director of the
Norwegian production company Gimpville has many 
years of experience in television series and film 
production.

چکیـده:یـکداسـتانکوچکوسرراسـتدربـارهدختریکـهازپدربزرگش
دوچرخهسـوارییـادمیگیـردوعاقبـتدرمییابـدکـهتـازهدرپایـانراه

اسـتکههـرماجـرایواقعـیآغازمیشـود.

چکیده:اینفیلم،روایتدلتنگیهایاندوهباربچهایاستبرایپدرش،
پدریکهپیشاونیست.

Synopsis: A small round story about a girl who learns to cycle 
from her grandfather and discovers that where the road ends 
real adventure begins.

Synopsis: The film tells of a child’s poignant longing for his 
absent father.

دوچرخه سواری

اباب

Cycle

Dad

2’:15”/Netherlands/2018
 

7’:40”/Norway/2019
 

سوفی ُالگا د یونگ
سوفیاُلگادیونگ)متولد۱۹۸۶(هلند.اوفیلم»فعال«اولینفیلم

طراحیبادستخودرادرسال2010کارگردانیکرد.
سی یتسکه کُک

متولد1970.ازساختههایاوانیمیشنکوتاهتحسینشدهاش
»دیوارچین«استکهدرجشنوارههایکلرمونواینترفیلمبرلین

برندهبرندهیجوایزیشدهاست.

Sophie Olga de Jong
Sophie Olga de Jong grew up in Bergen (NH, 1986) 
The Netherlands. Sophie produced her first hand-
drawn film: For the Time Being (2010). 
Sytske Kok
Born, 1970. Among other shorts she directed the 
internationally acclaimed short The Chinese Wall that 
won Clermont-Ferrand and Interfilm Berlin. 



171 ن الملل   کودک و نوجوان مسابقه ب�ی

کارگردان:ایواچریچ
فیلمنامه:ایواچریچ

پویانما:ایواچریچ،ایرابولیچ،
میامورات

تدوین:ایوورایِوزیچ،ایواچریچ
موسیقی:آندرآمارتینیونی،آموسکاپوچو
صدا:آندرآمارتینیونی،آموسکاپوچو

تهیه کننده:لوسهگروسیان

کارگردان:آنابولشاکووا
فیلمنامه:آنابولشاکووا
پویانما:آنابولشاکووا

تدوین:توماسگرانُرمی
موسیقی:فردریکمارُشن
صدا:استودیوساُبسیدِین

تهیه کننده:امانوئلریز

Director: Iva Ćirić
Script: Iva Ćirić
Animator: Iva Ćirić, Ira Bulić, Mia 
Murat
Editor: Ivor Ivezić, Iva Ćirić
Music: Andrea Martignoni, Amos 
Cappuccio
Sound: Andrea Martignoni, Amos 
Cappuccio
Producer: Luce Grosjean

Director: Anna Bolshakova
Script: Anna Bolshakova
Animator: Anna Bolshakova
Editor: Thomas Grandremy
Music: Frédéric Marchand
Sound: Studios Obsidienne 
Producer: Emmanuel Ryz 

ایوا چریچ
ایواچریچ)1983(دردانشگاهدررشتهکارشناسچاپو
طراحیکتابتحصیلکردهوازدانشگاههنربلگراددکترای
هنریدیجیتالدارد.هماکنونبهتصویرسازیوکارگردان
فیلمهایکوتاهانیمیشنمشغولاست.ایوااستادیارگروه

انیمیشنافِایِایوازبرگزارکنندگانجشنوارهفیلمانیمیشن
بالکانیمااست.

Iva Ćirić
Iva Ćirić (1983) graduated with a degree in Printmaking 
and Book design and has a Ph.D. in Digital Arts from 
the University of Arts in Belgrade. She has finally found 
herself in drawing illustrations and directing animated 
short films. Iva works as an assistant in the Animation 
department at FAA, organizes the Balkanima animated 
film festival. 

چکیـده: گلسـفیدتنهایـیدرمیـانگیاهـاندیگـریدرحـالرشـدکردن
اسـتوبـرایزنـدهمانـدنهـرروزدرتـالشوتقالسـت.



چکیـده: کسـانیکهمتفـاوتزیسـتنرابرگزیدهانـدبهخوبـیمیدانندکه
وقتـیصدهـاجفـتچشـمدرتوخیـرهگشـتهاندبایدآنراکهدرخشـش

بیشـتریدارد،برگزید.



Synopsis: A lonely white flower grows surrounded by other 
plants and every day he struggles to survive.

Synopsis: Those who choose to live in difference know it very 
well: when a hundred pairs of eyes stare at you, look for the 
one that shines.

ُاریگایم اب گل

گروتسک

Florigami

Grotesques

5’:30”/Croatia, Serbia/2018
 

3’:00”/France/2020
 

آنا بولشاکووا
آنابولشاکوواپسازاخذدیپلممعماریخوددرروسیه،

تحصیالتخودرادرسالهای2016تا2019درمدرسهانیمیشن
امیلکوهلدرشهرلیونفرانسهپیگرفتهاست.اولینفیلم

غالتحصیلیویبهنام»گروتسک«است. حرفهایاوفیلمفار

Anna Bolshakova
After her architect’s diploma in Russia, she is admitted 
at animation school Emile Cohl in Lyon, from 2016 to 
2019.For her first professional short movie, she directs 
“Grotesques” for Fresh out of school seventh.season.
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کارگردان:ژولیَرمبوویل،
نیکوالبیانکو-لووَرن

فیلمنامه:ژولیَرمبوویل 
پویانما:نیکوالبیانکو-لووَرن

تدوین:ژولیَرمبوویل
موسیقی:َمکسانسکَمَلن

صدا:َمریدوآیو
تهیه کننده:نیکوالبیانکو-لووَرن

کارگردان:گوستاووآلونسو
فیلمنامه:گوستاووآلونسو
پویانما:خاویرلوناکروک
تدوین:نیکوالسهیوز
موسیقی:آلواروگراناتا

صدا:سرخیوکورین،لوسیانوئوآرته
تهیه کننده:نوآمیفورر،گراسیال

ماتسا

Director: Julie Rembauville, 
Nicolas Bianco-Levrin
Script: Julie Rembauville
Animator: Nicolas Bianco-Levrin 
Editor: Julie Rembauville
Music: Maxence Camelin
Sound: Marie Doyeux
Producer: Nicolas Bianco-Levrin 

Director: Gustavo Alonso
Script: Gustavo Alonso
Animator: Javier Luna Crook
Editor:Nicolas Hughes
Music: Álvaro Granata
Sound: Sergio Korin,Luciano 
Huarte
Producer: Noemí Fuhrer, Graciela 
Mazza

چکیـده:کیکـی،قناریایاسـتکـهازداردنیافقطقفساشرامیشناسـد
وپیرزنـیکـهبـهاوآبودانهمیدهـد.اورویایپروازدرکنـارپرندگانآزاد

بیـرونقفسرادارد.

چکیده:پدریکهعشقبیقیدوشرطیبهپسرتازهاشدارد،عشقیکهبه
سرخوردگیوسردرگمیمیانجامد،تااینکهعاقبتدرمییابدپسرکگرفتار

سندرمداوناست.

Synopsis: Kiki the canary only knows his cage and the old lady 
who feeds him. He dreams of flying with the free birds from 
outside.

Synopsis: A father who goes through bewilderment and denial, 
to the unconditional love for his new son, upon discovering that 
he has Down syndrome.

َپری به انم یک  یک

آن ییک پرسم

Kiki The Feather

My Other Son

5’:47”/France/2020
 

11’:05”/Argentine/2019
 

ژولی َرمبوویل و نیکوال بیانکو-لووَرن
ژولیپیشازانتشارچندکتابکودکباهمراهینیکوالبیانکو-
لووَرن،دررشتهادبیاتوهنرهایدیداریشنیداریدرسوربن

تحصیلکردهاست.اودرحدودسیفیلمکوتاهانیمیشنساخته
کهدربسیاریازجشنوارههایدنیابهنمایشدرآمدهاند.اودر
اینفیلمهارویکردوحساسیتویژهایدرزمینهنگارشفیلمنامه

وطراحیصداازخودبهنمایشگذاشتهاست.

گوستاوو آلونسو
آلونسو،دانشآموختهیدانشکدههنرهایزیبایدانشگاهملی
الپالتایآرژانتینوکارگاههایآموزشیمدرسانیچونپینو

سوالناس،دالمیروسائنس،آلخاندروآگرستی،وازشرکتکنندگان
درآخرینکارگاهفیلمنامهنویسیگابریلگارسیامارکزدرسال2008
درسانآنتونیوِدلوسبانیوِسکوبااست.اوهمچنینچندین

گاهنگاریوکتابکودکنوشتهوبهچاپرساندهاست.

Julie Rembauville & Nicolas Bianco-Levrin
Julie Rembauville studied literature and audiovisual 
at the Sorbonne in Paris before publishing some 
books for children with Nicolas Bianco-Levrin. She 
wrote and directed with him about thirty distin-
guished animated short films at many international 
festivals, for which she takes special care in writing 
and creating sound.

Gustavo Alonso
Trained at the University of Fine Arts of the UNLP 
and in workshops with Pino Solanas, Dalmiro Sáenz, 
Alejandro Agresti, has been a fellow of the last Script 
Workshop given by Gabriel García Márquez during 
2008, in San Antonio de los Baños, Cuba. He has 
published chronicles, children’s books as well. 
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کارگردان:فیلیپپوشیواچ،باربوراوالتسکا
فیلمنامه:هیِنکترویاِنک

پویانما:وویِتککیس،لوسیسِترنادلووا،
باربوراوالتسکا

تدوین:مارِککرالووسکی
موسیقی:ماتوششیروکی
صدا:توبیاشپوتوچنی

تهیه کننده:پاولیانوشکوواکوباچکووا،
توماشِهروبی

کارگردان:آسیاکووانووا
فیلمنامه:هریستوگاِنف

پویانما:آپوستولستویانوف
تدوین:آسیاکووانووا

موسیقی:پتاردونداکوف
صدا:والدیسالوبویاجییف
تهیه کننده:آندریکوِلف

Director: Filip Pošivač, 
Barbora Valecká
Script: Hynek Trojánek
Animator: Vojtěch Kiss, Lucie 
Strnadelová, Barbora Valecká
Editor: Marek Kráľovský
Music: Matúš Široký
Sound: Tobiáš Potočný
Producer: Pavla Janoušková 
Kubečková, Tomáš Hrubý

Director: Assia Kovanova
Script: Hristo Ganev
Animator: Apostol Stoyanov
Editor: Assia Kovanova
Music: Petar Dundakov
Sound: Vladislav Boyadjiev
Producer: Andrey Koulev

چکیـده: جهـانعنقریـببهزیرآبخواهدرفتوکسـانیکهسـوارکشـتی
نشـدهاند،بایـدهـرچـهزودتـردرآنجاییبـرایخوددسـتوپاکنند.



چکیـده: یـکبرگهیکاغذ،یکمسـالهریاضـی،یکبادبـاکو....دوبچه:یک
پسـرویـکدخترکهجوابمسـالهراپیـداخواهندکرد.



Synopsis: The world will soon be under water and anyone who 
is not on the Ark will parish.

Synopsis: А sheet of paper, a math problem, a kite and… two 
children: a boy and a girl who will find the answer.

ظرفیت تکمیل!

ابدابدک کاغذی

Overboard!

Paper Kite

12’:02”/Czech/2019
 

8’:20”/Bulgaria/2019
 

آسیا کوونووا
متولد1973درصوفیه.کارشناسارشدکارگردانیانیمیشناز
آکادمیتئاتروفیلمبلغارستاناست.درسگفتارهاییدرباره
طراحیانیمیشنرادردانشگاهآزادوارنابرگزارکردهاست.او

تصویرسازوطراحکتابهاومجالتمتعددیبودهاست.عضو
آسیفاواتحادیهفیلمسازانبلغارستانوازسال2011مدیرهنری

فستیوالبینالمللیانیمیشنوارنااست.

فیلیپ پوشیواچ و باربورا والتسکا
فیلمکوتاهمشترکفیلیپوباربورا»خزهپوش«)۲۰۱۵(

دربسیاریازجشنوارههایمعتبردنیاهمچوناُتاوا،الیپزیگ،
جشنوارهکودکانشیکاگو،آنیماتکا،انیفیلمو...بهنمایشدرآمده
است.باربوراهماکنونبهتصویرسازیکتابکودکمشغول

استوفیلیپدرمرحلهپیشتولیدفیلمبلندش»تونی،شلیو
نابغه«.

Assia Kovanova
Born in Sofia, 1973. Graduated from the National 
Academy of Theater and Film Arts with a M.A. in 
animation directing. Illustrator and designer of various 
books and magazines. Member of ASIFA and the Union 
of Bulgarian Film Makers. Since 2011 she is an art 
director and designer of the World Festival of Animated 
Film, Varna.

Filip Pošivač & Barbora Valecká
In 2015 they finished a short film Deep in Moss, 
which was screened at many festivals - HAFF, Ottawa 
IAF, Chicago Intl. Children’s Film Festival, DOK 
Leipzig, Animateka or Anifilm. He is now preparing 
his feature debut Tony, Shelly & Genius. Bára currenly 
illustrates books for children.
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کارگردان:آنگالاشتفن
فیلمنامه:آنورومبوت

پویانما:الیزاپووتسیهناک-آلوارز
تدوین:-

موسیقی:کلودیاکایزر،مارتینلیکِلدر
صدا:آندرآسمولشِلگل،

کریستیانِهک
تهیه کننده:توماسمهیر-هرمان

کارگردان:خوآنکارلوسموستاسا
فیلمنامه:خوآنکارلوسموستاسا

پویانما:پابلولوپز،خوآنکارلوسموستاسا
تدوین:خوآنکارلوسموستاسا

موسیقی:-
صدا:خوآنکارلوسموستاسا،پیکلند

استودیو
تهیه کننده:پابلولوپز،خوآنکارلوس

موستاسا

Director: Angela Steffen
Script: An Vrombaut
Animator: Eliza Płocieniak-Alvarez
Editor: -
Music: Claudia Kaiser,Martin 
Lickleder
Sound: Andreas Mühlschlegel, 
Christian Heck
Producer: Thomas 
Meyer-Hermann

Director: Juan Carlos Mostaza
Script: Juan Carlos Mostaza
Animator: Pablo López, J.C. 
Mostaza
Editor: J.C. Mostaza 
Music: -
Sound: J.C. Mostaza, Peakland 
Studios
Producer: J.C. Mostaza, Pablo 
López

چکیـده:عنکبـوتوصلـهدوزدرکارخـودبهمشـکلیبرخوردهاسـت:دلش
میخواهـدبـاتارهـایخـودآهنگـیبزندامـاآهنـگبـدازآبدرمیآید.

آیارفقایوصلهدوزشمیتوانندگرهازمشکلشبازکنند؟

چکیده:کالرادخترکینهسالهایاستکهدیدکجومعوجیبهواقعیتدارد.
کالرادرگودالیمیافتدکهرهاییوبیرونآمدنازآنفقطباتقالیبسیارو

کمکدوستانونزدیکانشممکناست.


Synopsis: Patchwork Spider has a problem: he wants to play 
music on his web, but the music sounds bad! if the Patchwork 
Pals find a way to help him?

Synopsis: Clara is a nine-year-old girl with a distorted view of 
reality. She’ll fall into a pit from which she can only make her way 
up through great effort and assistance from the people close to her.

عنکبوت وصله دوز

انعکاس

Patchwork Spider

Reflection

3’:54”/Germany/2019
 

11’:03”/Spain/2020

آنگال اشتفن
متولد1979،داننبرگآلمان.درحینتحصیلدرآکادمیفیلم
بهسبکشخصیوشاعرانهایدستیافتکهخودرادرفیلم
غالتحصیلیاش»لِبنزادر«جلوهگرساختهاست.مجموعه فار

انیمیشناوبانام»وصلهدوزها«جایزهبهترینسریالانیمیشن
پیش-دبستانیجشنوارهیکارتونزآندِبیونیز)2014(وجایزه

بهترینسریالانیمیشنتلویزیونیاکسپویانیمیشنبوئنوسآیرس
راازآنخودکردهاست.



خوآن کارلوس موستاسا
متولد1979،واالدولیداسپانیا.موستاسامهندسرایانهودکترای
ارتباطتصویریشنیداریاست.اوکارخودرابادنیایگرافیکو
جلوههایویژهرایانهایآغازکردهوفیلمهایکوتاهانیمیشنو

داستانیاشتاکنونبیشازصدجایزهبینالمللیازجشنوارههای
جهانبرایشبهارمغانآوردهاند.اوازموسسینشرکتفیلمسازی

کاتدرالمدیااست.

Angela Steffen
Angela Steffen was born in Dannenberg, Germany in 
1979. Whilst at the Filmakademie she developed a 
personal and poetic style culminating in Lebensader, 
her diploma Film. Her series “Patchwork Pals” won 
“Best Preschool Series”at Cartoons on the Bay  
Festival in Venice in 2014 and the “Award for the best 
TV series” at the Expotoons in Buenos Aires.

Juan Carlos Mostaza
 J.C. Mostaza (Valladolid 1979) is a computer engineer
 and PhD in Audiovisual Communication. He started
 in the world of computer generated graphics and
 VFX, winning more than 100 international awards for
 his short animation and fiction films. He is currently
 a founding partner of the production company The
 .Cathedral Media Productions S.L
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کارگردان:ماریونَلکور
فیلمنامه:ماریونَلکور 

پویانما:ماریونَلکور،کّمیاوتوآر،مارین
بَلن،اوگوبراوو،لیالپوِست

تدوین: کَتریناََلدونیز،ماریونَلکور
موسیقی:َنتانِبله
صدا:َمتیوزیگراگُن

تهیه کننده:نیدیاسانتیاگو،ادینالیار،
داویدبُرن

کارگردان:سرگئیکیبوس
فیلمنامه:سرگئیکیبوس

پویانما:اُلگااستاِلو،تیرینساراپیک-کیوی
تدوین:سرگئیکیبوس

موسیقی:مارییوریینس
صدا:اکهواستریک

تهیه کننده:ِکردیاوئنگو،
آندرسماند

Director: Marion Lacourt
Script: Marion Lacourt
Animator: Marion Lacourt, Camille 
Authouart, Marine Blin, Hugo 
Bravo, Lila Peuscet
Editor: Catherine Aladenise, 
Marion Lacourt
Music: Nathan Blais
Sound: Mathieu Z’Graggen
Producer: Nidia Santiago, Edwina 
Liard, David Braun

Director: Sergei Kibus
Script: Sergei Kibus
Animator: Olga Stalev,
Triin Sarapik-Kivi
Editor: Sergei Kibus
Music: Mari Jürjens
Sound: Ekke Västrik
Producer: Kerdi  Oengo,Andres 
Mänd

چکیـده: شـبکهاعضـایخانـوادهدرگیرمراسـمومقدماتپیـشازخوابند،
پسـرک،گرگـیراازتـهجعبـهایکـهزیـرتخـتخوابـشپنهـانکـرده،بیرون
میکشـد.گـرگبـهجانگوسـفندمیافتـد،اتاقخوابپسـرکراُقـرقمیکند

و...



چکیـده: حکایتتجربهییکگربهازشـفقتورهایـیبهروایتصاحبش
اسـتکهدردهه80دراسـتونیعصرجماهیرشـورویمیگذرد.

Synopsis: At night, while family members indulge in curious rituals 
before sleeping, a child invokes a wolf from the bottom of a box 
hidden under his bed. Disturbing sheep then besiege the door of 
his bedroom…

Synopsis: A tale of freedom and compassion, set in the 1980s 
Soviet Estonia, as experienced by a cat and recounted by its owner.

گوسفند، گرگ و یک فنجان 
قهوه...

تئوفراستوس

Sheep, Wolf and a Cup of 
Tea...

Teofrastus

12’:14”/France/2019
 

15’:00”/Estonia/2019
 

سرگئی کیبوس
سرگئیکارگردان،انیماتوروفیلمبرداراست.اودانشآموختهرشته
غالتحصیلرشتهکارگردانیسینما عکاسیازپلیتکنیکتالینوفار
درمدرسهفیلمورسانهبالتیکاست.اوفیلمهایداستانیکوتاه
متعددیرافیلمنامهنویسیوکارگردانیکردهودرفیلمهایمستند

مختلفی،تصویربرداربودهاست.


Sergei Kibus
Sergei is a director, animator and cinematographer. 
He studied photography at Tallinn Polytechnic School 
and studied media and film directing at Baltic Film and 
Media School. He has written and directed short fiction 
and drama, and worked as a cinematographer with 
different documentary productions.

ماریون َلکور
ماریونتصویرساز،گراوورسازوفیلمسازاستودرپاریس

زندگیوکارمیکند.اودررشتهلیتوگرافیدردانشگاههنرهای
غالتحصیلمدرسهعالی زیبایهامبورگتحصیلکردهوفار

هنرهایتزئینیپاریساست.گوسفند،گرگویکفنجانقهوه،
اولینفیلمحرفهایاوبهشمارمیرود.

Marion Lacourt
Marion Lacourt is an illustrator, an engraver and by 
extension a film maker, living and working in Paris. She 
graduated from the École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs (ENSAD) in Paris, after studying lithog-
raphy at the University of Fine Arts of Hamburg. Sheep, 
Wolf and a Cup of Tea... is her first professional film.
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کارگردان:فاطمهغرویمنجیلی
فیلمنامه: فاطمهغرویمنجیلی
پویانما:فاطمهغرویمنجیلی
تدوین:فاطمهغرویمنجیلی
موسیقی:امیرحسینجلیلی
صدا: امیرحسینجلیلی

تهیه کننده: فاطمهغرویمنجیلی،مرکز
گسترشسینمایمستندوتجربی

Director: Fatemeh Gharavi Manjili    
Script: Fatemeh Gharavi Manjili  
Animator: Fatemeh Gharavi Manjili  
Editor: Fatemeh Gharavi Manjili  
Music: Amir Hossein Jalili 
Sound: Amir Hossein Jalili
Producer: Fatemeh Gharavi Manjili 
& DEFC

چکیـده: دخترکـیبـرایپیـداکـردنتخمیـکپرنـدهکوچولوبهسـفریدر
سـرزمینپرندههـامـیرودودرنهایـتبـاپیرزندسـتدرازیکـهتخمهارا

مـیدزدد،مالقـاتمیکند.

Synopsis: A girl goes on a journey to the Land of Birds in search 
of a little bird’s egg, finally meeting an old woman with long 
hands who steals the eggs.

دست و تخم مرغ The Hand and The Egg          

فاطمه غروی منجیلی
متولد1370،رشت.

دانشآموختهکارشناسیارشدکارگردانیانیمیشنازدانشگاه
هنرتهران.همکاریدرطراحیشخصیتومتحرکسازی

چندینفیلمانیمیشنوبازیکامپیوتری.

Fatemeh Gharavi Manjili 
Born 1991, Rasht. MA in animation directing At Art 
university of Tehran. She has worked as character 
designer and animator in several animation and video 
game projects.    

5’:50”/Iran/2020
 

کارگردان:مریمکشکولینیا
فیلمنامه:مریمکشکولینیا

براساسنوشتهیسوسنطاقدیس
پویانما: مریمکشکولینیا،

بهارکیامقدم
تدوین:محمدناصری

موسیقی:کیاوشصاحبنسق
صدا: زهرهعلیاکبری

تهیه کننده:امورسینماییکانونپرورش
فکریکودکانونوجوانان

Director: Maryam Kashkouliniya                                                                  
Script: Maryam Kashkouliniya
Based on a short story by Sousan 
Taghdis
Animator: Maryam Kashkouliniya, 
Bahar Kiya Moghaddam
Editor: Mohammad Naseri
Music: Kiyavash SahebNasagh
Sound: Zohreh Ali Akbari
Producer: IIDCYA (Kanoon)         

چکیـده: شـیركوچولویـیدریـکباغوحـشبـهدنیـامیآیدودرقفسـی
آهنـیكـهازاولتـاآخـرآنفقطدهقدماسـتزندگیمیکنـد.گاهیتوی

قفـسراهمـیرود؛امافقـطدهقدم.

Synopsis: A Little Lion has been born in a zoo and now living in 
an iron cage. Sometimes he walks there in the cage but just ten 
steps and no more.

قدم یازدهم The Eleventh Step                    

مریم  کشکولی نیا
متولد۱۳۴۵شیراز.فعالیتدررشتهیگرافیکوتصویرسازی
ازسال1370وفعالیتدرزمینهیانیمیشنازسال1382.وی
کارگردانیومتحرکسازیچندینانیمیشنکوتاهرادرکارنامه
خودداردکهاینفیلمهادرجشنوارههایمعتبربینالمللی

همچونجشنوارهاَنسیفرانسهو...حضورداشتهوجوایزینیز
دریافتکردهاست.اوعضوهیاتانتخابوداوریجشنوارههای

متعددداخلیبودهوهمچنیندرجشنوارهبینالمللیانسی
2017بهعنوانداورحضورداشتهاست.

Maryam Kashkouliniya
Born 1966, Shiraz. She has worked in animation 
industry since 2003. She has been involved as director 
and animator in some award-winning short films 
attended in notable film festivals like Annecy,…and 
won numerous prizes in national and international film 
events. She has been lecturer in Tehran university, tutor 
in dozens of masterclasses and workshops, and juror in 
Annecy 2017.  

11’:00”/Iran/2020
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کارگردان:ِلنافوندورِهن
فیلمنامه:لنافوندورهن

پویانما:لنافوندورهن،نیلزهدینگر
تدوین:فیلیشتی

موسیقی:مارتینوائسپ
صدا:کریستوفاشتاینمان
تهیه کننده:شاتنکابینت

کارگردان:ِاکاترینافیلیپووا
فیلمنامه:اکاترینافیلیپووا

پویانما:کارینا،پوگورِلووا،الیزاوتاخارشنکو،
کنستانتیینآرفییف،کاریناآخِمت

گاریوواو...
تدوین:اکاترینافیلیپووا

موسیقی:آناتولیماچوِلنکو
صدا:نیکوالیخیتروک

تهیه کننده:بوریسماشکووتِسف

Director: Lena von Döhren
Script: Lena von Döhren
Animator: Lena von Döhren,
Nils Hedinger
Editor: Fee Liechti
Music: Martin Waespe
Sound: Christof Steinmann
Producer: Schattenkabinett Gmbh

Director: Ekaterina Filippova
Script: Ekaterina Filippova
Animator: Karina Pogorelova, 
Elizaveta Kharchenko, Konstantin 
Arefiev, Karina Akhmetgareeva,...
Editor: Ekaterina Filippova
Music: Anatoly Machulenko
Sound: Nikolay Khitruk
Producer: Boris Mashkovtsev

چکیـده: آنبـاال،پرنـدهکوچک،بـاگلهایدرختافرایشسـرگرموخوش
اسـت.صـدایوزووزمرمـوزیاوراراهـیسـفریاکتشـافیدرجهـان

جادویـیگلهـامیکند.



چکیده: داستانقایقکوچکیکهدلشمیخواستپروازکند.

Synopsis: High above, the little bird enjoys the flowers of its 
maple tree. A mysterious humming that needs to be fathomed 
sends him on a journey into a magical world of flowers.

Synopsis: The story of a boat that wanted to fly.

پرنده کوچک و زنبورها

قایق کوچیک که دلش 
یم خواست پرواز کند

The Little Bird and The Bees

 The Little Boat That
Wanted to Fly

4’:22”/Switzerland/2020
 

6’:51”/Russia/2020
 

ِاکاترینا  فیلیپووا
غالتحصیلانستیتویبینالمللی متولدمسکودرسال1990.فار

غالتحصیلرشته زبانهایاسالو.بازیگرتئاتروسینما.فار
کارگردانیفیلمانیمیشنازمدرسهاستودیویشاردرسال
2015.دانشآموختهانجمنسینمایتجربیجواناناستودیو
سویوزمولتفیلممسکو.ازفیلمهایاومیتوانبه»بچه

سرراهی«)2013(،»دختروگلولهبرفی«)2016(،»پرنده«)2016(،
»بزها«)2018(و»زندانبان«)2018(اشارهکرد.



Ekaterina Filippova
Born in Moscow in 1990. Graduated from International 
Slavic Institute, profession film and theatre actress. In 
2015 finished studio school Shar with specialization in 
stage direction for animated films. Has been studying 
in experimental youth association at producing studio 
“Souzmultfilm”, The foundling2013) ) The girl and the 
snowball (2015) The Birdie (2016) Goats(2018) Trunky 
2018.

ِلنا فون دورِهن
غالتحصیلکارشناسیرشتهارتباطات متولدبرلین.فار

دیداریشنیداریازآکادمیِخریتریتِولهلنددرسال2012
وکارشناسیارشدانیمیشنازدانشگاههنرهاوعلومکاربردِی
لوسرنسوئیس.ازفیلمهایاومیتوانبه»پرندهکوچک
وبرگ«)2012(،»پرندهکوچکوسنجاب«)2014(و»پرنده

کوچکوکرمصدپا«)2017(اشارهکرد.

Lena von Döhren
Born in Berlin. 2017 Bachelor Audio Visuell 
Communication, Gerrit Rietveld Academy, Netherlands 
2012 Master Animation, HSLU, Switzerland. 
The little Bird and the Leaf (2012) 
The little Bird and the Squirrel (2014) 
The little Bird and the Caterpillar (2017)
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کارگردان:ساتوشیتاکاهاشی
فیلمنامه:تاکاشیایتو،هیرویوکی
کینوشیتا،ساتوشیتاکاهاشی

پویانما:یوسوکهساکائی
تدوین:برنتفارست

موسیقی:توموکوساساکی
صدا:دلفیساوند

تهیه کننده:اوچیداهاروهیرو

کارگردان:میخائیلآلداشین،
ماریاسوسنینا

فیلمنامه:ماریاسوسنینا
پویانما:کاریناپوگورلووا،آنایودینا

تدوین:ماریاسوسنینا
موسیقی:ویتالیبازلییوسکی

صدا:سوفیاتریفانووا
تهیه کننده:بوریسماشکووتِسف

Director: Satoshi Takahashi
Script: Takeshi Ito, Hiroyuki 
Kinoshita, Satoshi Takahashi
Animator: Yosuke Sakai
Editor: Brent Forrest
Music: Tomoko Sasaki
Sound: Delfi Sound
Producer: Uchida Haruhiro

Director: Mikhail Aldashin, Mariya 
Sosnina
Script: Mariya Sosnina
Animator: Karina Pogorelova, Anna 
Yudina
Editor: Mariya Sosnina
Music: Vitaly Bazilevsky
Sound: Sofiya Trifonova
Producer: Boris Mashkovtsev

چکیـده:درنیمههـایشـب،سـرراهرفتـنبهتوالـت،یکدختربـههمراه
عروسـکیکـهدوسـتاوسـت،پابـهجنگلیخیالـیمیگذارندکـهدرآنبا

عروسـکهاییمخـوفمواجهمیشـوند.

چکیده:روزیروزگاریشاهزادهخانمیعاشقراهزنیمیشود...



Synopsis: In the middle of the night on the way to the 
bathroom, a girl & her doll friend enter an imaginary forest 
where they encounter eerie toys & oncoming water. 

Synopsis: Once the princess fell in love with a bandit ...

قـله

شاهدخت و راهزن

The Peak

 The Princess and the
Bandit

5’:10”/Japan/2019
 

3’:29”/Russia/2020

ساتوشی تاکاهاشی
متولدتوکیویژاپن.کارحرفهایخودرادرُپلیگونپیکچرزآغازکرد
وسپسدرهمانروزهایآغازینکارمارزاانیمیشنپَلنتبهعنوان
مدلسازسهبعدیبهاینکمپانیپیوست.ازآثارمهماومیتوانبه
»کاپیتانهارالکراهزنفضایی«)2013(،»بیشهیشاد«)2015(،
»هدیه«)2016(و»بادهیواپسین«)2017(اشارهکرد.



ماریا سوسنینا
متولد1975،پرمروسیه.تحصیلدراستودیومدرسهفیلمشاردر
غالتحصیلی»دربارهیمن«.تحصیلدررشته سال2006بافیلمفار

انیمیشنعروسکیدراستودیواستائر.
میخائیل آلداشین

غالتحصیلکارشناسیارشدتولیدفیلمدرمدرسهملیسینمای فار
روسیه)1987(.ازسال2017مدیرهنریاستودیویفیلمسازی

سویوزمولتفیلم.

Satoshi Takahashi
Born in Tokyo, Japan. He started his career at Polygon 
Pictures, then joined Marza Animation Planet at 
its inception era.Works: “Space Pirate Captain 
Harlock”(2013), “Happy Forest” (2015), “The Gift” 
(2016), “Ultimate Bowl” (2017)

Mariya Sosnina
Born 1975 in Perm. 
Graduated from ShAR School-Studio (2006), the 
diploma film “About Me”; in 2004 she studied puppet 
animation at the Staer studio.
Mikhail Aldashin
Graduated from VGIK majoring in feature film 
production (1987). since 2017, artistic director of the 
Soyuzmultfilm film studio.
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کارگردان:ورِنافلز،مارکآنگله
فیلمنامه:ورِنافلز

پویانما:تیمننزا،نوئلوینزن،کریس
اشتوت،مارسلاونکاف

تدوین:ورنافلز
موسیقی:آلکساندرولفداوید،آندرآس

فایفر
صدا:کریستیانهک
تهیه کننده:ورنافلز

کارگردان:آناکوزینا
فیلمنامه:آناکوزینا،میخائیلآلداشین

پویانما:آناکوزینا
تدوین:آناکوزینا

موسیقی:آلکسیسمیرنوف،یوگنیتوروتا
صدا:نیکوالیخیتروک

تهیه کننده:بوریسماشکووتسف

Director: Verena Fels, Marc Angele
Script: Verena Fels
Animator: Tim Nendza, Noel 
Winzen, Chris Stodt, Marcel Unkauf
Editor: Verena fels
Music: Alexander Wolf David, 
Andreas Pfeiffer
Sound: Christian Heck
Producer: verena Fels

Director: Anna Kuzina
Script: Anna Kuzina,Mikhail 
Aldashin
Animator: Anna Kuzina
Editor: Anna Kuzina
Music: Alexey Smirnov, Eugene 
Turuta
Sound: Nikolay Khitruk
Producer: Boris Mashkovtsev

چکیده: پروازمیکنیدولینهبررویصندلی!اینقانوناتوبوسسریعالسیر
توربوباساست.یافتنیکدوستواقعیبرایگرگجوانیکهدرسـفری
سریعالسیردرجستجویرفاقتواقعیاست،یکروزکارتماموقتجانفرساست.



چکیده: پرندهایکهمسـئولمرتبکردنوسـروسـاماندادنبهآسـمان
اسـتدرحیـننظافـت،سـتارهایراازآسـمانبـهزمیـنمیانـدازد.حـاال

اینجـارویزمیـن،بچههـاسـتارهراپیـداکردهانـد.

Synopsis: You fly with no seat! That’s the rule in the Turbobus. 
To get one is a hard day job for a young wolf on his turbo-journey 
to find real friendship.

Synopsis: A bird that keeps order in the sky accidentally drops a 
star during cleaning. And on the earth, children find her.

تویب و اتوبوس رسیع السیر

ستاره گرم

Tobi and the Turbobus

Warm Star

7’:32”/Germany/2020
 

4’:29”/Russia/2020
 

آنا کوزینا
غالتحصیلدانشکدهگرافیکانستیتویهنرو آناکوزینافار

صنعتمسکواست.بهعنوانتصویرسازدرنشرمشخریاکوف
کارکردهوچندینکمیکبوکدرنروژمنتشرکردهاست.وی
همچنیندانشآموختهیانجمنجوماستودیوفیلمسازی
سویوزمولتفیلممسکوبهریاستمیخائیلآلداشیناست.



وِرنا فلز
فیلماولورنابانام»موبایل«دربیشاز300جشنوارهبهنمایش
درآمدهوبیشاز۴۵جایزهودهتقدیرویژهدریافتکردهاست.

مارک آنگله
کارخودرابهعنواننورپردازدرشرکترومگالیترآغازودرآنجا
ناظرچندینپروژهسهبعدیسازیمعماریبودهوهماکنون
مسئولبخشکامپوزیتشرکتکالوداسکیپآلماناست.

Anna Kuzina
Anna graduated from the Moscow Art and Industry In-
stitute, Faculty of Graphic Design. Worked as illustrator 
in AST, Meshcheryakov publishing house. Published in 
comic books in Norway. Study: Experimental Youth as-
sociation of Soyuzmultfilm film studio, Moscow, Russia, 
head – Mikhail Aldashin.

Verena Fels 
Her first film MOBILE was screened at over 300 film 
festivals and won 45 prizes and 10 honorable mentions. 
Marc Angele
He started working as a Lighting Artist for Raumgleiter 
where he supervised various Architectural Visualisa-
tions and now works as 3D Artist and Compositor for 
Cloudscape GmbH. 
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کارگردان:مهینجواهریان
فیلمنامه:مهینجواهریان

پویانما: نگارزنجانی،پژمانفیروزبخت
تدوین:محمدناصری
موسیقی: مسلمرسولی
صدا: محمودمحقق

تهیه کننده: امورسینماییکانونپرورش
فکریکودکانونوجوانان

Director: Mahin Javaherian                                         
Script: Mahin Javaherian
Animator: Negar Zanjani, Pejman 
Firouzbakht
Editor: Mohammad Naseri 
Music: Moslem Rasouli
Sound: Mahmoud Mohaghegh
Producer: IIDCYA (Kanoon)         

چکیـده:ایـنفیلـمتوسـطشـعروریتـموموسـیقی،ودرغالـببازیهـای
کودکانـهسـعیدرتقویـتمهارتهـایکـودکاندرهمـکاریوارتبـاطگیـریبا
یکدیگـرراداردودرایـنضمـنآنهـاراباسـاختوابزارکاریمشـاغلمختلف

آشـنامیکند.

Synopsis: Through poems, rhymes, music, children’s games, 
the film tries to strengthen children’s skills of cooperation and 
communication with each other while introducing them to the 
tools used in different occupations.

بعله! What With?    

مهین جواهریان
کارشناسیارشدکارگردانیانیمیشنازدانشگاهتهران.عضوهیئت
مؤسسودبیرانجمنآسیفابهمدت21سال.کارگردان،تهیهکننده،
مدرسومؤلفدرزمینهانیمیشن.کارگردانفیلمهایمتعددی
همچون:یکیبودیکینبود،بارونمیادجرجر،دویدمودویدم،

ارشمیدسو...

Mahin Javaherian
MA in Animation Directing at University of Tehran. 
Founding member and secretary of ASIFA, Iran for 
21 years. An acclaimed animation director,Producer, 
researcher and lecturer in the field of animation. 
Some of her notable films are: once upon a time, 
Hajar’s Wedding, I ran and ran, Archemides…     

7’:15”/Iran/2019
 



ن الملل مسابقه ب�ی
تجریب
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کسری یزدانی
متولد1370شوش.یزدانیبرندهقلمزرینجشنبزرگ

انیمیشنایراناستوفیلمهایشدرجشنوارههایبینالمللی
فیلمهمچونویدئوآرتموئستراوفرستفیلمفیلممیکرز

بهنمایشدرآمدهاست.

Kasra Yazdani 
Born 1991, Shush. He has won the Golden Pen of Iran 
Animation Guild and his films participated in numerous 
film festivals like First-Time Filmmakers, III Muestra de 
Video Arte Faenza. 

کارگردان:رایتولوجینگیی
فیلمنامه:شومان

پویانما:رایتولوجینگیی 
تدوین:رایتولوجینگیی 
موسیقی:ادیتویینز

صدا:-
تهیه کننده:رایتولوجینگیی

Director: Raito Low Jing Yi
Script: Schumann
Animator: Raito Low Jing Yi
Editor: Raito Low Jing Yi
Music: Edith Wiens
Sound: -
Producer: Raito Low Jing Yi

چکیـده:ازنـگاهیـکزنبـااولینتجربهیعاشـقانهیاوآشـنامیشـویم،
تجربـهایکـهبـهقلـبجوانـشرنگوحـالوهـوایدیگریمیبخشـد.

Synopsis: Explores the perspective of a woman as she experiences 
the first tinge of love as it colors her teenage heart for the first time. 

شکوفه Blossom

4’:23”/Taiwan/2020
 

رایتو لو جینگ یی
رایتولوجینگییکارگردانانیمیشنمالزیاییمقیمتایوانو

غالتحصیلیاوبا متخصصانیمیشناستاپموشناست.فیلمفار
نام»فیسو«درهشتادجشنوارهبینالمللیفیلمبهنمایشدرآمده

است.


Raito Low Jing Yi
Raito Low Jing-Yi, an animation director from 
Malaysia based in Taiwan. expert in stop-motion 
animation. His university graduation film ‘Fisso’ has 
been screened in 80 film festivals around the world.

کارگردان:کسرییزدانی
فیلمنامه: کسرییزدانی
پویانما:کسرییزدانی
تدوین: کسرییزدانی
موسیقی: کسرییزدانی
صدا: کسرییزدانی

تهیه کننده: کسرییزدانی

Director: Kasra Yazdani
Script: Kasra Yazdani
Animator: Kasra Yazdani
Editor: Kasra Yazdani 
Music: Kasra Yazdani
Sound: Kasra Yazdani
Producer: Kasra Yazdani           

چکیـده:  ایـنفیلمبراسـاستجربههـاینزدیکبهمرگکارگردانسـاخته
شـدهاست.

Synopsis: The film is based on the director’s near-death 
experiences.

تجربه ی  Experience of                               

2’:02”/Iran/2019
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کارگردان:ناتالیاسپییخاال
فیلمنامه:ناتالیاسپییخاال 

پویانما:ناتالیاسپییخاال،اورشوالدامانسکا،
کاتاژیناآدامکیهویچ

تدوین:ناتالیاسپییخاال
موسیقی:پیمونلکلر
صدا:پیمونلکلر

تهیه کننده:آگاتاگوالنسکا/مدرسهفیلم
وودژلهستان

Director: Natalia Spychala
Script: Natalia Spychala
Animator: Natalia Spychala,Urszula 
Domańska,Katarzyna Adamkiewicz
Editor: Natalia Spychala
Music: Pimon Lekler
Sound: Pimon Lekler
Producer: Agata Golańska | The 
Lodz Film School in Poland

چکیـده:جنبـشخوابگردانآونگ،سـازوکارحرکتیخاصـیایجادمیکند.
صـوتوتصویـردرهـمبافتـهمیشـوندوموسـیقیوقایـعتکـراریرا

برمیسـازند.



Synopsis: The hypnotizing pendulum sets a particular mechanism 
in motion. The sound interweaves with the image, creating the 
music of repetitive events.

مرمرها Marbles

5’:31”/Poland/2019

ناتالیا سپییخاال
غالتحصیلمدرسهفیلموودژلهستان،انیماتوروکارگردان. فار
افزونبرساختفیلمهایانیمیشن،باراهاندازیپروژههاییکه

ترکیبانیمیشنباادبیاتوتئاتروموسیقیوفناوریهایجدید
است،مشغولتجربهورزیهایتازهدرعرصهاستاپموشنو

تکنیکهایدیجیتالاست.

Natalia Spychala
Graduate of the Łódź Film School, Poland, director 
and animator. In addition to making short animated 
films, I explore stop motion and digital techniques 
by co-creating projects that combine animation with 
literature, theatre, music and new technologies. 

کارگردان:پارسابزرگانی
فیلمنامه:پارسابزرگانی،پارساصفا

پویانما:پارسابزرگانی
تدوین:پارسابزرگانی،پارساصفا

موسیقی: پارساستوده
صدا: بهرادخدیوی

تهیه  کننده:پارسابزرگانی

Director: Parsa Bozorgani 
Scrip: Parsa Bozorgani, Parsa Safa                         
Animator: Parsa Bozorgani 
Editor: Parsa Bozorgani, 
Parsa Safa                                                 
Music: Parsa Sotoudeh
Sound: Behrad Khadivi
Producer: Parsa Bozorgani                          

چکیده:درسال۱۳۹۴ویدیوییازکشتنسگهایولگردبهوسیلهتزریق
اسیددرشهرشیرازدرفضایمجازیمنتشرشد.هیچفردیانهادیمسئولیت

ایناتفاقرانپذیرفت.

Synopsis: In 2015, a video of stray dogs being killed using 
injection of acid in Shiraz went viral. No individual or institution 
claimed responsibility for the incident.

زوزه Howling

پارسا بزرگانی
متولد۱۳۷۵،تهران.دانشجویرشتهسینمادردانشگاهسوره.

درسال98اولینانیمیشنتجربیخودبهنام»زوزه«راتولیدو
کارگردانیکردهاست.اینفیلمدریکسالگذشتهدر۲۵فستیوال
جهانیچونبرمن،آتن،زلینو...راهیافتهوبرندهچهارجایزه

همچونجایزهcetaازفستیوالاسپکتراملهستانوجایزهبهترین
فیلمدانشجوییازجشنوارهسانفرانسیسکوشدهاست.

Parsa Bozorgani
Born 1996, Tehran. Film student in Sooreh Art 
University. He has made his first experimental 
animation titled “Howling” in 2020, it has 
participated in 25 international festivals like Zlín, 
Nffty, NDNFF, Bremen, Athens digital art  and won 
four prizes including Ceta at Spectrum (Poland) and 
best student film at SFFFF. (San Francisco)  
  

8’:26”/Iran/2018
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کارگردان:ماکسهاتلر
فیلمنامه:-

پویانما:ژانگریِون،ایرساچو
تدوین:-
موسیقی:-

صدا:داویدکامپ،
اسکایکونگ

تهیه کننده:رلنتلسِملت

Director: Max Hattler
Script: -
Animator: Zhang Riwen, Iresa Cho 
Editor: -
Music: -
Sound: David Kamp,
Sky Kung
Producer: Relentless Melt

چکیده: اینانیمیشنتجربیازمنظرکانسپچوآلفیلمهاینگاتیو،وازطریق
پویانماییعکس،نگاهدیگرگونهایبهمحیطشهریوساختمانهایهنگ

کنگدارد,


Synopsis: This experimental animation approaches Hong Kong’s 
built environment from the conceptual perspective of celluloid film, 
by applying the technique of film animation to the photographic image

سلسله ای از خطوط موازی Serial Parallels

9’:00”/Hong Kong, Germany/2019
 

ماکس هاتلر
هنرمندومدرسدانشگاه،متخصصدرحوزهانیمیشن

انتزاعی،ویدئواینستالیشنوپرفورمنستصویریشنیداری.
برندهجوایزیچونسوپرنووا،کنالینزوبهترینفیلمجشنواره
انیمیشنبَردفورد.مقیمهنگکنگواستادیارمدرسهرسانههای

خالقدانشگاههنگکنگ.

Max Hattler
He is an artist and academic who works with abstract 
animation, video installation and audiovisual 
performance. Awards include Supernova, Cannes Lions, 
Bradford Animation Festival. He lives in Hong Kong 
where he is an Assistant Professor at School of Creative 
Media, City University of Hong Kong.

کارگردان: عقیلحسینیان
فیلمنامه: عقیلحسینیان
پویانما: عقیلحسینیان
تدوین:عقیلحسینیان
موسیقی:عقیلحسینیان
صدا:عقیلحسینیان

تهیه کننده:عقیلحسینیان

Director: Aghil Hosseinian                                                                             
Script: Aghil Hosseinian
Animator: Aghil Hosseinian
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Aghil Hosseinian
Sound: Aghil Hosseinian     
Producer: Aghil Hosseinian

چکیده: چرخدندهاثریاستتجربیازتلفیقصداوتصویرفلزات. Synopsis: An experimental work combining the sound and 
image of metals.

چرخ دنده Sprocket

1’:30”/Iran/2020
 

عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

Aghil Hosseinian
Born, 1989. MA in graphic design. Stop motion 
animator and director. 
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کارگردان:آرتورِسنرا
فیلمنامه:آرتورسنرا،پائولوویالرا

پویانما:آرتورسنرا،دیهگوآِکل،جکسون
آباکاتو

تدوین:آرتورسنرا
موسیقی:تیاگوگِدس،تیاگوسالگادو

صدا:تیاگوگدس
تهیه کننده:آرتورسنرا

Director: Arthur B. Senra
Script: Arthur B. Senra, Paulo Vilara
Animator: Arthur B. Senra, 
Diego Akel, Jackson Abacatu
Editor: Arthur B. Senra
Music: Thiago Guedes,Tiago 
Salgado
Sound: Thiago Guedes
Producer: Arthur B. Senra

چکیـده: حیوانـیعجیب،ویـکدیکتاتـوری:مردانیبدونبـال،پرندگانی
بـدونپا.

Synopsis: Strange animal, the dictatorship: men without wings, 
birds without feet.

حیوان عجیب Strange Animal

5’:02”/Brazil/2019
 

آرتور سنرا
دانشآموختهرشتهفیلموویدئو،باگرایشروندهایخالقدر
عرصهتصویروکالم.ازسال2016تا2018عضوهیاتانتخاب
جشنوارهمعتبربلواوریزونتهبرزیلبودهاست.هماکنوندر

برزیلزندگیمیکندوازاعضایهیاتانتخابچندینجشنواره
فیلماست.



Arthur B. Senra
He studied Film and Video and has a specialization in 
Creative Processes in Words and Image. From 2016 
to 2018 he was curator and programmer of the Sesc 
Palladium movie theater in Belo Horizonte. Currently 
lives in Brasilia and works as curator and programmer 
of film festivals.

کارگردان:کریستوباللئون،خوآکین
کوسینیا

فیلمنامه:کریستوباللئون،خوآکین
کوسینیا،آلخاندراموّفات

پویانما:کریستوباللئون،خوآکین
کوسینیا،ناتالیاگیزه

تدوین:کریستوباللئون،خوآکینکوسینیا
موسیقی:آرشیوی
صدا:کلودیاوارگاس

تهیه کننده:کاتالیناورگارا،نیلزعطااهلل

Director: Cristóbal León,
Joaquín Cociña
Script: Joaquín Cociña, Cristóbal 
León & Alejandra Moffat
Animator: Joaquín Cociña,Cristóbal 
León & Natalia Geise
Editor: Joaquín Cociña,
Cristóbal León
Music: Archive
Sound: Claudio Vargas
Producer: Catalina Vergara, Niles 
Atallah

چکیـده:ماریـا،زنجوانـیاسـتکـهپـسازگریختـنازچنگفرقـهایاز
متعصبیـنمذهبـیآلمانی،بهخانهایدرجنوبشـیلیپناهآوردهاسـت.او

بـااسـتقبالگـرمتنهاسـاکنینآنجـایعنیدوخـوکروبرومیشـود.

Synopsis: Maria, a young woman finds refuge in a house in the south 
of Chile after escaping from a sect of German religious fanatics. She is 
welcomed into the home by two pigs, the only inhabitants of the place. 

خانه ی گرگ The Wolf House

73’:28”/Chile/2018
 

کریستوبال لئون، خوآکین کوسینیا
غالتحصیلدانشگاهکاتولیکایسانتیاگویشیلی هردوفار
هستند.فیلمهایشاندرجشنوارههایمعتبریچونلوکارنو

وروتردامبهنمایشدرآمدهاست.اولینفیلمبلندشان»خانهی
گرگ«نیزنخستینباردرجشنوارهبرلینسال2018بهنمایش

درآمدهاست.


Cristóbal León, Joaquín Cociña
They were educated at the Universidad Católica, 
Santiago de Chile. Their films have premiered at 
Rotterdam and Locarno among other international 
film festivals. Their first feature film, ‘La Casa Lobo’  
has been premiered at Berlinale 2018.  
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کارگردان:مایکلهیوز
فیلمنامه:مایکلهیوز
پویانما:مایکلهیوز
تدوین:مایکلهیوز
موسیقی:ِکیتداِنکن
صدا:ِکیتداِنکن

تهیه کننده:مایکلهیوز

Director: Michael Hughes
Script: Michael Hughes
Animator: Michael Hughes
Editor: Michael Hughes
Music: Keith Duncan
Sound: Keith Duncan
Producer: Michael Hughes

چکیـده:انیمیشـنیتجربـیکـهبـااسـتفادهازتصاویـرمیکروسـکوپیک
آوندهایچوبی،یکیازدوگونهبافترسـانایگیاهانرگهدار،سـاختهشـده

است.



Synopsis: An experimental animation using only microscopic 
images of xylem, one of the two types of transport tissue in 
vascular plants.

آوند چویب Xylem

5’:26”/United Kingdom/2019

مایکل هیوز
بیشازسیزدهسالسابقهدرصنعتانیمیشن،متخصص
انیمیشناستاپفریم.اواعضایگروهانیماتورانیمیشن

»فرانکنوینی«ساختهتیمبرتونو»آقایفاکسشگفتانگیز«
و»جزیرهسگها«ساختهِوساندرسونبودهاست.

Michael Hughes
Michael has worked in the animation industry for 
more than thirteen years, specializing in stop frame 
animation. He was working as an animator on Tim 
Burton’s ‘Frankenweenie’ as well as Wes Anderson’s 
‘Fantastic Mr.Fox’ and more recently ’Isle of Dogs’.



ن الملل مسابقه ب�ی
تلویزیوین

International Competition
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کارگردان:شارلوتکامبون،مایِانگوِین
فیلمنامه:الیزهبنروبی،َاملیولنَتن

پویانما:آیدابرنگوکاربونل،
املیپوآریه،فرانچسکامارینّلی،گزاویه

سیریاکومالّ
تدوین:لوریوایبیه،توماسبلر

موسیقی:فرِدآوریل
صدا:دورینهلوالی

تهیه کننده:سیلکسفیلم،پریشیالبرَتن،
ژودیتنورا،آرنوکولیَنر

Director: Charlotte Cambon,
Mai Nguyen
Script: Elise Benroubi,Emilie 
Valentin
Animator: Aida Berengue 
Carbonell,Amélie Poirier,Francesca 
Marinelli, Xavier Siria Comella
Editor: Laure Wybier,Thomas Belair
Music: Fred Avril
Sound: Dorine Le Lay
Producer: Silex Films,Priscilla 
Bertin,Judith Nora,Arnaud Colinart

چکیـده:ِلیمـاگبـوویکـهدرجریـانجنگهـایداخلـیلیبریـابـهاوتعـرض
شـدهاسـت،خـودراازوضعیـتقربانیرهـامیکندوفعالامـورصلحطلبانه
مـیشـودوزنـانراعلیـهاسـتبدادیکـهکشـورشراروبـهنابـودیمیبـرد،

میشـوراند.

Synopsis: Abused during the raging Liberian Civil War, Leymah 
Gbowee frees herself from her victim status to become a peace 
activist, rallying women against the dictatorship devastating the 
country. 

یب ابک- ِلیما گبووی Brazen - Leymah Gbowee

3’:45”/France/2019
 

شارلوت کامبون
بهتازگیانیمیشنکوتاه»درقایقیکوچک«رابرایمجموعه
غالتحصیلی«ساختهکهدرکانالدوفرانسهپخششده »فار

است.
مای ِانگوِین

چندینانیمیشنکوتاهساختهکهازآنجملهمی توانبه»خانه
من«اشارهکردکهدرفهرستاولیهدریافتجایزهسزارودر

فهرستنهاییاسکارسال2016قرارگرفتهاست.

Charlotte Cambon 
Recently, she directed the short film “Dans un petit 
bateau” for the collection «En sortant de l’école» 
broadcasted on France 2.
Mai Nguyen
She directed several short films such as the 
multi-award-winning My Home (Chez Moi), which 
has been preselected for the French Césars Awards 
and shorlisted for the Oscars in 2016. 

کارگردان: رسولحسینی،هدامسعودی
فیلمنامه: هدامسعودی،مریمچالش،پویا

شاسیا
پویانما:محمدمهدیاحمدی،نورا

شفیعزاده،نغمهشهرآشوب
تدوین:رسولحسینی

موسیقی:احسانخضرلو،روحاهلل
صفاییان

صدا: فرزادشیرمحمدی
تهیه کننده: سیمایمرکزالبرز،رسول

حسینی

Director: Rasoul Hosseini, Hoda 
Masoudi
Script: Hoda Masoudi, Maryam 
Chalesh, Pouya Shasia
Animator: Mohammad Mehdi 
Ahmadi, Nora Shafizadeh, 
Naghmeh Shahrashoub
Editor: Rasoul Hosseini
Music: Ehsan Khezrlou, Rouhollah 
Safaeian
Sound: Farzad Shirmohammadi
Producer: Rasoul Hosseini, 
IRIB-Alborz  

چکیـده: »بهـار«بـاکمـکآقایسـنگوارددنیـایخیالیاش“جنـگلآبی”
میشـود.اوعروسـکیبـهاسـم»آبـی«داردکـهدرجنگلآبـیوخیالیاش

بـزرگمیشـودوبـابهـاربـازیمیکند.

Synopsis: Bahar enters her fantasy world, Blue Jungle, with the 
help of Mr. Stone. She has a doll named ‘Blue’ who grows up in 
her imaginary blue Jungle, playing with Bahar.

جنگل ٓایب )منایش مخصوص( Blue Jungle (Special Show)


هدا مسعودی

متولد۱۳۵۸،تهران.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشن
دانشگاههنر.

رسول حسینی 
متولد۱۳۶۱،کرمان.دانشآموختهکارشناسیارشدانیمیشن

دانشگاههنر.

Hoda Masoudi
Born 1979, Tehran. MA in animation directing at Art 
university of Tehran.
Rasoul Hosseini
 Born 1982, Kerman. MA in animation directing at Art 
university of Tehran. 

8’:14”/Iran/2021
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کارگردان:ماتیسهگونساِلس
فیلمنامه:ماتیسهگونسالس
پویانما:آسکاپروداکشن
تدوین:ماتیسهگونسالس
موسیقی:ماتیسهگونسالس

صدا:اوگومرینو
تهیه کننده:نادیاباستارراچهئا

Director: Matisse Gonzalez
Script: Matisse Gonzalez
Animator: Aska Production
Editor: Matisse Gonzalez
Music: Mario Hernández
Sound: Hugo Merino
Producer: Nadia Bastarrachea

چکیـده:آدامواسـتیودوفضانوردنـدکهماموریتمشـترکیدارنـد:بایدبا
کمـکیکروبـات،نمونههـایبرداشتهشـدهرابهزمینبفرسـتند.



Synopsis: Adam and Steve are two astronauts with a mission: 
They have to send space samples to Earth with the help of a robot.

فقط سنیگ بود که شبیه 
کیس بود

 It Was Only a Rock That
Looked Like Someone

11’:18”/Mexico/2020

ماتیسه گونساِلس
ماتیسانیماتور،تصویرسازوکارگردانبولیویاییمقیمبرلین
غالتحصیلیاو»جاذبه«درجشنوارههای است.فیلمفار

بینالمللیمتعددیبهنمایشدرآمدهوافتخاراتیهمچون
جایزهبهترینفیلمازنظرمخاطبانجشنوارهاُتاواونامزدی

دریافتجایزهانیوکوئینیرورادرکارنامهدارد.

Matisse Gonzalez
Matisse is a Bolivian animator, illustrator and 
director based in Germany. Her graduation film 
“Gravity” was shown at several international 
animation festivals and won several awards, including 
the audience award at OIAF and nominations for the 
Annie Awards and the Premios Quirino.

کارگردان:امیرسحرخیز،هاجرمهرانی،
مرتضیناییجی

فیلمنامه:مهنازراوند،جمالگودرزی،
زهرهدهقانی،مریمچالش

پویانما: امیرحسینتجسسی،امین
فرجادی،آنیتافردوسی
تدوین:امیرسحرخیز

موسیقی:هوتنپورزکی
صدا:هوتنپورزکی

تهیه کننده: امیرسحرخیز،مرکزپویانمایی
صبا

Director: Amir Saharkhiz, Hajar 
Mehrani, Morteza Naeeji
Script: Mahnaz Ravand, Jamal 
Goudarzi, Zohreh Dehghani, 
Maryam Chalesh 
Animator: Amir HosseinTajassosi, 
Amin Farjadi, Anita Ferdowsi
Editor: Amir Saharkhiz
Music: Houtan Pourzaki  
Sound: Houtan Pourzaki  
Producer: Amir Saharkhiz, Saba 
Animation Centre 

چکیـده:  چیاشـیردوسـتنـدارد.مامـانمیگویدکـهدرصـورتنخوردن
شـیر،اوبزرگنمیشـود.

Synopsis: Chia does not like milk. Mom says she will not grow 
up if she does not drink milk. 

چیا شیر منیخوره! Chiya Hates Milk!                    

غبلورینجشنواره امیر سحرخیز: متولد۱۳۵۵،تهران.برندهسیمر
فجر،تندیسجشنخانهسینما،جایزهویژههیاتداورانجشنواره

پویانماییوجشنوارهفیلمکوتاهتهران

هاجر مهرانی: متولد۱۳۶۳،بوشهر.کارشناشیارشدانیمیشناز
دانشگاههنر.برندهچندینجایزهازجشنوارههایداخلیوخارجی

مرتضی ناییجی:متولد۱۳۶۲،آمل.کارشناسیارشدنقاشیازدانشگاه
شاهدتهران.کارگردان،طراحکاراکتروتصویرگر.

Amir Saharkhiz: Born 1976, Tehran. His acclaimed films has 
won numerous national and international prizes like Crystal 
Phoenix at Fajr Film Festival, Grand jury prize at Tehran Ani-
mation Biennal, Tehran International Short Film Festival...  
Hajar Mehrani: Born 1984, Boushehr. MA in animation 
directing at Art university of Tehran. Her films have won half 
dozens of Prizes in national and international film festivals.  
Morteza Naeeji: Born 1983, Amol. MA in painting at Shahed 
university. He has been involved in many projects as director, 
character designer and illustrator. 

8’:45”/Iran/2021
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کارگردان:سیلویافابوک،تامامیکوری
فیلمنامه:ورونیکمارِک
پویانما:سیلویافابوک
تدوین:سیلویافابوک
موسیقی:ایوانترِوینو
صدا:پِتربنیامینلوکاچ
تهیه کننده:تامامیکوری

Director: Szilvia Fabók,Tama Mikori
Script: Veronik Marék
Animator: Szilvia Fbók
Editor: Szilvi Fabók
Music: Ivan Trevino
Sound: Péter Benjámin Lukács
Producer: Tama Mikori

چکیده: بچهبلوطیبهنامکیپکوپ،براینجاتیابوهایزیبا،دربرفو
بوران،سفریدرپیشگرفتهاست...



Synopsis: Kippkopp, the chestnut kid voyages through the snow 
to save the great tits.

کیپ کوپ در برف Kippkopp in the snow

7’:08”/Hungary/2019
 

سیلویا فابوک، تاما میکوری
هردوبهعنوانسهبعدیکاروموشنگرافیستمشغولبهکارند.



Szilvia Fabók,Tama Mikori
They work as a freelance 3D/motion graphic artist.


مهدی علی بیگی

متولد1363،تهران.کمیکآرتیستدراستودیوآریاکمیک.
کارگردانفیلمهایکوتاهانیمیشنوتبلیغاتیدراستودیو
رایآوین.انیماتوروکارگرداندراستودیوبازیهایرایانهای
دیدما.حضوروکسبجایزهدرجشنوارههایداخلیو

بینالمللی.

کارگردان:مهدیعلیبیگی
فیلمنامه: مهدیعلیبیگی

پویانما:مهدیعلیبیگی،امیرکاظمی
تدوین:مهدیعلیبیگی
موسیقی:آرمینبهاری
صدا:آرمینبهاری

تهیه کننده: مهدیعلیبیگی

Director: Mehdi Alibeygi
Script: Mehdi Alibeygi
Animator: Mehdi Alibeygi,
Amir Kazemi
Editor: Mehdi Alibeygi
Music: Armin Bahari
Sound: Armin Bahari
Producer: Mehdi Alibeygi  

چکیده: مجموعهایدربارهبزرگترینبازیکنانفوتبالتمامادوار. Synopsis: The series is about the greatest soccer players of all time.

مشاره های افسانه ای                   Legendary Numbers

Mehdi Alibeygi
Born 1984, Tehran. He has been working as comic 
artist in Aria Comic studio, as animator and director 
in Raiavin studio and as animator and director in 
Deedema game studio. His films attended and got 
awarded in numerous national and internation film 
festivals.  

1’:00”/Iran/2021
 



191 ن الملل   تلویزیو�ن مسابقه ب�ی

کارگردان:کریسمورگان،مایکلکالرک،
یوهاِنسشیپرز

فیلمنامه:اندروِویلی،امینهلوکانزا،خریمکالی،
علیاِمبوانا،کاروالکینشازا

پویانما:تگانهامریش،سامانتامونرو،
آرنوکوپیدو،راینوفاندراسپویی،ریتادو

پلسیس،کگوتاتسوماالتاجی،روالنیرنگانه،کریگ
مارگولیوس،تابوتسولو،گرتنآگنباک،استیوکلوئت

تدوین:کیکیآکینکوگبه،مودستاکوزنزیا
موسیقی:متیونیکولز،جومارجب

صدا:ریچاردوست،جیمزالیور،یاکفانویک،
جومارجب

تهیه کننده:کریسمورگان،مورینلمیره،آریکنوبوآ،
رگانآلسوپ

Director:  Chris Morgan, Michael Clark, 
Johannes Scheepers
Script: Andrew Whaley, Amina Lukanza, 
Kheri Mkali, Ali Mbwana, Carola Kinasha
Animator: Tegan Hammerich, Samantha 
Munro, Arno Cupido,Ryno Van Der 
Spuy, Rita Du Plessis,Kgothatso Malatji, 
Rhulani Rengane,  Craig Margolius, Thabo 
Tsolo,Gertan Agenbac, Steve Cloete
Editor: Kiki Akinkugbe, Modesta Kuzenzia
Music: Matthew Nicols, Juma Rajab
Sound: Richard West, James Olivier, Jack 
Van Wyk, Juma Rajab
Producer: Chris Morgan, Maureen 
Lemire, Aric Noboa, Regan Alsup

چکیده: ماجراهایاَبیوپنجدوسـتنوجوانشدرشـهرزیبایافریقاییشـانو
درمواجههباچالشها،حلمشـکالتوکشـفنیرومندیهاوتواناییهایشـان،

رادنبـالمیکنیم.

Synopsis: Follow the adventures of Abi and her 5 teenage friends 
as they face challenges, solve problems, and discover their strengths 
and abilities while living life to the full in their beautiful African town.

دنیای هبرت من- داستان وداع 
دوستان )اپیزود 5۰(

My Better World - THE FRIENDS 
FAREWELL STORY(Episode:50)

10’:41”/South Africa, Ghana, Kenya, Nigeria, Tanzania/2019
 

کریس مورگان، مایکل کالرک، یوهانس شیپرز
کریسمورگانتهیهکننده،تصویربرداروکارگردانباتجربهایاست.
اومستندهایمختلفیبرایشبکههایبیبیسی،پیبیاسو
دیسکاوریساختهکهبااستقبالمنتقدانروبروشدهاند.فیلم

انیمیشناوبانام»حقوقکودکان«تهیهشدهدربخشآموزش
شبکهدیسکاوری،دوجایزهسازمانمللمتحدرادرجشنواره

فیلمنیویورکازآنخودکردهاست.


Chris Morgan, Michael Clark,
Johannes Scheepers
Chris Morgan is an experienced producer, director, and 
cinematographer. He has produced critically acclaimed 
documentaries for the BBC, PBS, and the Discovery 
Channel. His animated film “The Rights of Child” for 
Discovery Learning Alliance, won two prizes at the New 
York Festival with UNDPI. 

کارگردان:آنتونستوال
فیلمنامه:آنتونستوال،آنوفرومبوت،
شینانجرج،کریستینایی،اماهوگان،

جیسونتاِمماگی
پویانما:کارولیینرایماکرز،جمامارتین

تدوین:بندیکتُهل
موسیقی:شتیلشیاندرلور

صدا:باردفاربو،ماتسلیداستوِتن
تهیه کننده:آنهماریدگریز،تامسینلیونز،

یانههییلتِنز

Director: Anton Setola
Script: Anton Setola,An 
Vrombaut,Shannon George,Kristina 
Yee,Emma Hogan,Jason 
Tammemagi
Animator: Karolien 
Raeymaekers,Gemma Martin
Editor: Benedicte Hole
Music: Kjetil Schjander Luhr
Sound: Bård Farbu,Mats Lid Støten
Producer: Anne Marie Degryse, 
Tamsin Lyons,Janne Hjeltnes

چکیده:درسـتوسـطشـهریشـلوغ،جایخلـوتوآرامیهسـت.پارک
دنـجوتعطیـلوفراموششـدهای،واحـهایراسـتین.اُلی،جغـدآبیرنگ

کوچولـوراهمیـنجاپیـدامیکنید.

Synopsis: Right in the middle of a very busy city, there is a 
peaceful place. It’s a cozy park, closed off and forgotten, a true 
oasis. This is where you will find Ollie, the little blue owl.

ُالـی Ollie

4’:00”/ Belgium, Ireland, Norway/2020
 

آنتون ستوال
غالتحصیلانیمیشنازآکادمیسلطنتیهنرهایزیبایخنت فار
بلژیک.بهعنوانطراحکاراکتردوبعدی/سهبعدیدرفیلمهای

انیمیشنکوتاهوبلندوتبلیغاتیآغازکردهاست.مشهورتریناثرش
»درقالبَجز«درجشنوارهاَنسیوجشنوارههایبسیاردیگریبه

نمایشدرآمدهاست.



Anton Setola
Anton Setola studied traditional animation at KASK 
in Ghent, Belgium. He worked as a 3D/2D character 
animator on short films, series, feature film and 
commercials. Most notably ‘JAZZED’, that was shown 
at the Annecy festival, amongst many other festivals.
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کارگردان: حسامالدینمخبر
فیلمنامه:حسامالدینمخبر
پویانما: حسامالدینمخبر

تدوین: سجادصبور
موسیقی: امیرحسینواحدی
صدا:امیرحسینواحدی
تهیه کننده:اقبالواحدی

Director: Hesamoddin Mokhber      
Script: Hesamoddin Mokhber          
Animator: Hesamoddin Mokhber      
Editor: Sajjad Sabour
Music: Amir Hossein Vahedi
Sound: Amir Hossein Vahedi      
Producer: Eghbal Vahedi

چکیده:کاراکترانیمیشنی»واحدی«باخواندندفترچهیادداشتهایشبه
مرورلحظههایشیرینسفرهایخوددرایرانمیپردازد.

Synopsis: The animated character made based on “Mr.Vahedi”, 
Well-know TV host, reflects on sweet memories of travels inside 
Iran from his memoirs.

سفرانمه صبا Saba

حسام الدین مخبر
متولد۱۳۶۳،تهران.

کارشناسیارشدانیمیشن.مدرسانیمیشندانشگاهسوره.
انیماتوروکارگردانموشنگرافیک

وانیمیشنکوتاه.

Hesamoddin Mokhber   
Born 1984, Tehran. MA in animation directing. 
Lecturer in animation directing courses in Soureh Art 
university. Animator and motion graphic and short 
animation director.   

1’:00”/Iran/2018
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ن الملل مسابقه ب�ی
تبلیغایت

International Competition

Commercial
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کارگردان:جِنتپرلمن
فیلمنامه:جِنتپرلمن
پویانما:جِنتپرلمن 
تدوین: جِنتپرلمن
موسیقی:الیسی

صدا:یودیتگروبر-اشتیتزر
تهیه کننده:جِنتپرلمن،لئازاگوری

Director: Janet Perlman 
Script: Janet Perlman
Animator: Janet Perlman
Editor: Janet Perlman
Music: Elisii
Sound: Judith Gruber-Stitzer
Producer: Janet Perlman,Lea 
Zagury

چکیده:تیزرجشـنوارهانیمیشـنانیماموندیکهازیکموسیقیبیتباکس
ازسـاختههایالیسیبهرهبردهاست.

Synopsis: The signal film for the Anima Mundi Animation 
Festival, featuring a beatbox soundtrack by Elisi.

بیت ابکِس انیما موندی 2۰۱۹ Beatbox Anima Mundi 2019 

0’:39”/Canada/2019
 

َجِنت پرلَمن
کارگردانانیمیشنیاستکهطنزابزورددرخشانشرا

درفیلمهاییچون»حکایتلطیفسیندرالیپنگوئن«،
»چرامن؟«و»ببخشیدفیلمآمادهنیست«میتواندید.

ازافتخاراتمتعددشمیتوانبهنامزدیاسکار،جایزهِامی،جایزه
بهترینفیلمکوتاهجشنوارهمونترآلوبهترینفیلمکوتاهجشنواره

کودکانبرلیناشارهکرد.


Janet Perlman
JANET PERLMAN is an independent animation 
director whose absurdist sense of humour is evident 
in her films “The Tender Tale of Cinderella Penguin”, 
“Why Me?” and “Sorry Film Not Ready”. Among her 
awards is an Oscar nomination, an Emmy, Best Short 
Film at the Montreal World Film Festival, Best Short 
Film at the Berlin Children’s Film Festival…

کارگردان: عقیلحسینیان
فیلمنامه:عقیلحسینیان

پویانما:عقیلحسینیان،سوگلثناگو،
محمودفدوی

تدوین:عقیلحسینیان
موسیقی:عقیلحسینیان
صدا:عقیلحسینیان

تهیه کننده: نوآورانفنآوازه)دیجیکاال(،
عقیلحسینیان

Director: Aghil Hosseinian
Script: Aghil Hosseinian
Animator: Aghil Hosseinian, Sogol 
Sanagou, Mahmoud Fadavi
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Aghil Hosseinian
Sound: Aghil Hosseinian
Producer: DigiKala,
Aghil Hosseinian

چکیده:تبدیلشدنجعبهدیجیکاالبهحرکتدویدنیوزپلنگ. Synopsis: A Digikala box turning into running cheetah.

روز یوز ایراین Persian Cheetah Day

 0’:24”/Iran/2019
 

عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

Aghil Hosseinian
1989, Mashhad. MA in graphic design. Stop motion 
animator and director. 
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کارگردان:اسکییلتوررس،
پابلورودان

فیلمنامه:اسکییلتوررس،پابلورودان
پویانما:اسکییلتوررس،پابلورودان

تدوین: اسکییلتوررس،
پابلورودان

موسیقی:سیاِمس
صدا:-

تهیه کننده:اسکییلتوررس،
پابلورودان

Director: Pablo Roldan, 
Ezequiel Torres
Script: Pablo Roldan, Ezequiel 
Torres
Animator: Pablo Roldan, 
Ezequiel Torres
Editor: Pablo Roldan, 
Ezequiel Torres
Music: Siamés
Sound: -
Producer: Pablo Roldan,
Ezequiel Torres

میکننـد. سـیر مختلـف دنیـای دو در متفاوتانـد. قماشـی از چکیـده:
یکدیگـررانمیشناسـندامـاغریزهشـانآنهارابهسـوییکیشـدنسـوق

میدهـد.



Synopsis: They are from different species. Their worlds are 
separated. They don´t know each other, but their instincts 
lead them to be one.

آقای ترس Mr Fear

4’:34”/Argentina/2019

اسکی یل توررس و پابلو رودان
پابلوواسکییلموسسینومدیرانارشدکمپانیرادوهستند.
رادوفعالیتخودراباتولیدگرافیکوانیمیشنتبلیغاتیآغاز
کردهاست.درسال2017ویدئوییبهنام»گرگ«ساختندکهدر

فضاییوتیوببیشاز۶۰میلیونبینندهداشتهاست.

Ezequiel Torres & Pablo Roldan
Rudo Company is a Studio founded and directed by 
Ezequiel Torres and Pablo Rafael Roldán. They started 
doing design and animation for advertising. In 2017 
they made the video “The Wolf”, which has 60 million 
views on YouTube. 

کارگردان:شادیادیب
فیلمنامه:شادیادیب،میشائیللوگار
پویانما:شادیادیب،مرلینفلوگل

تدوین:شادیادیب
موسیقی:هایکومایله،تورستنکمپس

صدا:توبیاسشرِر
تهیه کننده:کارستنبونته

Director: Shadi Adib
Script: Shadi Adib,Michael Logar
Animator: Shadi Adib,Merlin Flügel
Editor: Shadi Adib
Music: Heiko Maile,Torsten Kamps
Sound: Tobias Scherer
Producer: Carsten Bunte

غدریایـیوسـهماهیگیـردرتقالیجـانبهدربـردناز چکیـده: یـکمـر
دریایـیطوفانیانـد.ماهیگیرانبهایننتیجهمیرسـندکـهموفقیتآنها

درگـروهمـکاریبایکدیگراسـت.


Synopsis: A seagull and three individual fishermen try to cope 
and survive on stormy seas. The fishermen come up with the 
idea to work together to be more successful.

چکامه Ode

2’:38”/Germany/2019
 

شادی ادیب
غالتحصیلکارشناسیارشدانیمیشنازدانشگاهتهران فار

غالتحصیلیاو»فتیله«در وآکادمیبادن-ووتمبرگ.فیلمفار
جشنوارههایمتعددیجوایزیکسبکردهاست.اوهمچنین
ازعواملساختمجموعهانیمیشنموفق»دنیایشگفتانگیز

آدامسقلقلی«بودهاست.

Shadi Adib
Shadi Adib finished with a master’s degree in animation 
at the Tehran Art University and attended Filmakademie 
Baden-Württemberg. Her graduation film FUSE has 
received several awards. After her work on “The 
Amazing World of Gumball” at Studio SOI, she started 
her work on her latest film “Ode”.
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کارگردان:پالسوان
فیلمنامه:پالسوان

پویانما:پالسوان 
تدوین: پالسوان

موسیقی:سیکسفیتهای
صدا:سیکسفیتهای
تهیه کننده:پالسوان

Director: PlusOne
Script: PlusOne
Animator: PlusOne
Editor: PlusOne
Music: Six Feet High
Sound: Six Feet High
Producer: PlusOne

چکیـده: سـالم-مـاپـالسوانهسـتیم.بـاافتخـارمانیفسـتخـودرا
تقدیمتـانمیکنیـم.دقیقـادریـکدقیقهشـماپـیخواهیدبردکـهماکه
هسـتیم،چـهمیکنیـموچـهچیـزیمـاراازهـممتفـاوتمیسـازد.

Synopsis: Well hello there-we’re PlusOne. It’s with pride that we 
present our manifesto. In precisely one minute you’ll discover 
who we are, what we do and why that sets us apart.

مانیفست پالس وان PlusOne Manifesto

1’:00”/Netherland/2020
  

پالس وان
ماپالسوانهستیم.استودیویمستقلخالقیکهطراحیها
وموشنگرافیکهایموفقوتحسینشدهایتولیدمیکند.



PlusOne
We are PlusOne. An independent creative studio 
crafting award-winning design and motion graphics.

کارگردان: یگانهمقدم
فیلمنامه: یگانهمقدم

پویانما: مرضیهمیثمیآزاد
تدوین: یگانهمقدم

موسیقی:تریدیواین-کینگ
صدا:یگانهمقدم،آوامالجعفر

تهیه  کننده:انتشاراتهمراهانجوان،
محمدفرد

Director: Yeganeh Moghaddam
Script: Yeganeh Moghaddam
Animator: Marzieh Meysami Azad
Editor: Yeganeh Moghaddam
Music: Terry Devine-King
Sound: Yeganeh Moghaddam, 
Ava Mollajafar
Producer: Mohammad Fard, 
Hamrahane Javan Publishing 
House

چکیـده: تیزریبـرایکتابمصور»محیطبـانکوچک«،محصولانتشـارات
همراهانجوان.

Synopsis: A teaser for ‘The Young  Ranger’ picture book, produced 
by Hamrahan Javan Publishing House.

محیط ابن کوچک The Young Ranger


یگانه مقدم

متولد1370،مشهد.
کارشناسارشدکارگردانیانیمیشن.حضوردرهشتادجشنواره
بینالمللیوکسبپانزدهجایزهیبرایانیمیشنمحیطزیستی
»جلدمجله«.حضوردرپروژههایبینالمللیبرایکشورهای

لهستان،آمریکا،ژاپن،بلژیکو...بهعنوانفیلمساز
وتصویرسازکتاب.

Yeganeh Moghaddam
Born 1991, Mashhad. MA in animation directing. Her 
film “Front Cover” has been attended in more than 
eighty film festivals and won fifteen international prize 
there. She has been involved as director and book 
illustrator in many International productions in Poland, 
USA, Japan, Belgium.

0’:40”/Iran/2020
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کارگردان:اسکییلتوررس،پابلورودان
فیلمنامه:اسکییلتوررس،

پابلورودان
پویانما:اسکییلتوررس،پابلورودان

تدوین: اسکییلتوررس
موسیقی:اوستدسنیالملو

صدا:-
تهیه کننده:اسکییلتوررس،

پابلورودان

Director: Ezequiel Torres,Pablo 
Roldan
Script: Ezequiel Torres,Pablo 
Roldan
Animator: Ezequiel Torres,Pablo 
Roldan
Editor: Ezequiel Torres
Music: Usted Señalemelo
Sound: -
Producer: Ezequiel Torres, Pablo 
Roldan

چکیده:درگیرخاطراتگمشـدهیکسـفراسـت.واحساسـاتشدرآمیخته
باخاطـرهیآنزن.

Synopsis: He encounters the lost memories of a trip. The 
struggle with his emotions mixes with the memories of her.

فردا Tomorrow

3’:38”/Argentina/2019
 

اسکی یل توررس و پابلو رودان
پابلوواسکییلموسسینومدیرانارشدکمپانیرادوهستند.
رادوفعالیتخودراباتولیدگرافیکوانیمیشنتبلیغاتیآغاز
کردهاست.درسال2017ویدئوییبهنام»گرگ«ساختندکهدر

فضاییوتیوببیشاز۶۰میلیونبینندهداشتهاست.

Ezequiel Torres & Pablo Roldan
Rudo Company is a Studio founded and directed by 
Ezequiel Torres and Pablo Rafael Roldán. They started 
doing design and animation for advertising. In 2017 
they made the video “The Wolf”, which has 60 million 
views on YouTube. 

کارگردان: عقیلحسینیان
فیلمنامه:عقیلحسینیان
پویانما: عقیلحسینیان،

سوگلثناگو
تدوین: عقیلحسینیان

موسیقی: سامانحسینیان
صدا: سامانحسینیان

تهیه کننده: عقیلحسینیان

Director: Aghil Hosseinian
Script: Aghil Hosseinian
Animator: Aghil Hosseinian, 
Sogol Sanagou
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Saman Hosseinian
Sound: Saman Hosseinian
Producer: Aghil Hosseinian

چکیده:میوههاباموسیقیواویالویلیمیرقصند. Synopsis: Fruits dancing to the Vaveila Willie tune.

واویال وییل Vaveila Willie

0’:47”/Iran/2020

عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

Aghil Hosseinian
Born 1989, Mashhad. MA in graphic design. Stop 
motion animator and director. 
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کارگردان: عقیلحسینیان
فیلمنامه: عقیلحسینیان،سوگلثناگو،

محمودفدوی
پویانما:عقیلحسینیان
تدوین: عقیلحسینیان

موسیقی:سامانحسینیان
صدا:عقیلحسینیان

تهیه کننده:ایدهگزینارتباطات
روماک)اسنپ(،عقیلحسینیان،محمود

فدوی

Director: Aghil Hosseinian
Script: Aghil Hosseinian, 
Sogol Sanagou, Mahmoud Fadavi
Animator: Aghil Hosseinian
Editor: Aghil Hosseinian
Music: Saman Hosseinian
Sound: Aghil Hosseinian
Producer: Snapp, Aghil Hosseinian, 
Mahmoud Fadavi

چکیـده: مسـافری،آشـغالغـذایخـودراازپنجـرهماشـینبیـرونپـرت
میکنـدوبعـدآشـغالهایبیابانبههممیچسـبندوتعقیبـشمیکنند.

Synopsis: A passenger throws away garbage out of their car 
window. The garbage in the desert stick together and follow him.

ماییم و یک زمین We only get one planet 

1’:12”/Iran/2020
 

عقیل حسینیان
متولد۱۳۶۸،مشهد.کارشناسارشدگرافیک.طراحوکارگردان

استاپموشنانیمیشن.

Aghil Hosseinian
Born 1989, Mashhad. MA in graphic design. Stop 
motion animator and director. 
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کارگردان:جنیفراَلیسرایت
فیلمنامه:جنیفراَلیسرایت

پویانما:جنیفراَلیسرایت،لوبروکف،
کارولینالی،الراکونرادیبوردرسن،مارین

مونسراند،آنافیشر-الرسن
تدوین:: جنیفراَلیسرایت،

آنافیشر-الرسن
موسیقی:مادسوادشولت

صدا:فنیری،اوگوستبیلشرفریز 
تهیه کننده:میشلناردونه

کارگردان:پل-اوژنَدنو،ژولیاشه،لورن
دسر،آلیسلوفور،ناتاشاپیاِنتی،کوئنتن

تیرولوک
فیلمنامه:پل-اوژنَدنو،ژولیاشه،لورن
دسر،آلیسلوفور،ناتاشاپیاِنتی،کوئنتن

تیرولوک
پویانما::آلیسلوفور،کوئنتنتیرولوک 

تدوین::پل-اوژنَدنو
موسیقی:کوینبارَدن
صدا:کوئنتنتیرولوک
تهیه کننده:فیلیپِمیز

Director: Jennifer Alice Wright
Script: Jennifer Alice Wright
Animator: Jennifer Alice Wright, 
Lho Brockoff, Karoline Lie, Laura 
Konradi  Brodersen,Marin 
Monserand, Anna Fischer-larsen
Editor: Jennifer Alice Wright,
Anna Fischer-larsen
Music: Mads Vadsholt
Sound: Fanny Wree, 
August Bilcher Friis
Producer: Michelle Nardone

Director: Paul-Eugène 
Dannaud,Julia Chaix,Lorraine 
Desserre,Alice Lefort,Natacha 
Pianeti,Quentin Tireloque
Script: Paul-Eugène Dannaud,Julia 
Chaix,Lorraine Desserre,Alice 
Lefort,Natacha Pianeti,Quentin 
Tireloque
Animator: Alice Lefort,Quentin 
Tireloque
Editor: Paul-Eugène Dannaud
Music: Kevin Bardin
Sound: Quentin Tireloque
Producer: Philippe Meis

چکیـده:مـگانپاتـِلجنگلبـانبایـداسـرارمـرگبـرادرشراکشـفکنـد.
امـادرتعقیـبردپـایاو،بـهتاریکـیایراهمیبـردکهیحتمـلازآنگریزی

. نیست

چکیـده:درپهنههـاینمکـیبونوویل،صدایموتورخروشـانماشـینازدور
شـنیدهمیشـود.پشـتفرمان،ایکاروساسـت،شـامپانزهایکهباخودش

عهـدبسـتهبودمرزهـاومحدودههایسـرعتراجابـهجاکند.

Synopsis: Ranger Megan Patel must uncover the mystery 
surrounding her brother’s death. But following his footsteps, 
Megan discovers a darkness she might not escape.

Synopsis:  On the Bonneville salt flats, the sound of roaring 
engines can be heard in the distance. At the wheel is Icarus, 
 a chimpanzee hell-bent on transcending the limits of speed.

صدهزار جریب کاج 

چهارصد مایل بر ساعت

100,000 Acres of Pine

400 MPH

 

جنیفر الیس رایت
جنیفرالیسرایت کارگردان،طراحکاراکتر،تدوینگروطراح
استوریبورداهلساوثولزانگلیساست.اودرگذشته

انیمیشنهایکوتاهمتعددیساختهاستاما»صدهزارجریب
کاج«اولینفیلماوستکهرسمابهنمایشدرمیآید.



پل-اوژن َدنو، ژولیا شه، لورن دسر، آلیس لوفور، ناتاشا پیاِنتی، 
کوئنتن تیرولوک 

همکالسیهایدورهکارگردانیدیجیتالمدرسهسوپنفوکوم
غالتحصیلیشان روبیکایشهروالنسیینفرانسهفیلممشترکفار

»چهارصدمایلبرساعت«رابهاتفاقکارگردانیکردهاند.

Jennifer Alice Wright
Jennifer Alice Wright is a Director, Character Ani-
mator, Editor and Storyboard Artist from Bridgend, 
South Wales. She has directed other short films in 
the past however, “100,000 Acres of Pine” is the first 
to receive an official release.

Paul-Eugène Dannaud,Julia Chaix,Lorraine 
Desserre,Alice Lefort,Natacha Pianeti,Quentin 
Tireloque
Students of Digital Direction from Supinfocom Rubika 
school (Valenciennes, France) co-directed their 
collective graduation film titled “400 Mph”.

7’:13”/Denmark/2020
 

4’:50”/France/2019
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کارگردان:آنتوآنبنوآ،
َمتیلدهلوبه

فیلمنامه:آنتوآنبنوآ،َمتیلدهلوبه
پویانما:آنتوآنبنوآ،َمتیلدهلوبه
تدوین:آنتوآنبنوآ،َمتیلدهلوبه

موسیقی:آناکَردونیه،
َاَمندینهروبیالر

صدا:ژانفرانسوآلژه
تهیه کننده:مویرامارگَن

کارگردان:سیلَونکوویلیه،کلوئهبوردیک،
تئوفیلکورسیمو،نوئمیآلبرشتام،

میلییسموسنی،زییینگیه
فیلمنامه:سیلَونکوویلیه،کلوئهبوردیک،

تئوفیلکورسیمو،نوئمیآلبرشتام،
میلییسموسنی،زییینگیه

پویانما::کلوئهبوردیک،تئوفیلکورسیمو
تدوین:تئوفیلکورسیمو
موسیقی:روَبنکارمیولو 
صدا:تئوفیلکورسیمو
تهیه کننده:فیلیپِمیس

Director: Antoine Bonnet; 
Mathilde Loubes
Script: Antoine Bonnet, 
Mathilde Loubes
Animator: Antoine Bonnet, 
Mathilde Loubes
Editor: Antoine Bonnet, 
Mathilde Loubes
Music: Anna Cordonnier, 
Amandine Robillard
Sound: Jean-François Leger
Producer: Moïra Marguin

Director: Sylvain Cuvillier, Chloé 
Bourdic, Théophile Coursimault, 
Noémie Halberstam,Maŷlis Mosny, 
Zijing Ye 
Script: Sylvain Cuvillier,Chloé 
Bourdic,Théophile 
Coursimault,Noémie Halberstam, 
Maŷlis Mosny, Zijing Ye
Animator: Chloé Bourdic, 
Théophile Coursimault
Editor: Théophile Coursimault
Music: Romain Camiolo
Sound: Théophile Coursimault
Producer: Philippe Meis

چکیده: چندبچهشـاهدیکجنایتومجبوربهسـکوتهسـتند.اوگوسـت،
کوچکترینشـان،تـابنگهـداریاینرازرانـداردوتصمیمبهافشـایگرفته

است.

چکیـده: سـگیدرکنـارجـادهایرهاشـده.همانطـورکهبهتیـرکچراغی
بسـتهشـده،تکوتنهااسـتتاروزیکهباجوانیفضانوردآشـنامیشـود

کهسـودایدوچرخهسوارشـدندارد.

Synopsis: A group of children witnesses a crime and is forced 
to remain silent. Auguste, the youngest, finds the burden  too 
heavy and decides to reveal this secret. 

Synopsis: A dog gets abandoned on the side of the road. Attached 
to a street light, he stays alone until the day he meets a young 
astronaut wannabe and a professional cyclist.

شیطاین در جیب

یک حکایت کوچک

A Devil in the Pocket

A Tiny Tale

5’:38”/France/2019
 

7’:33”/France/2020
 


سیلَون کوویلیه، کلوئه بوردیک، تئوفیل  کورسیمو، نوئمی 

آلبرشتام، میلییس موسنی، زی یینگ یه
همکالسیهایدورهکارگردانیدیجیتالمدرسهسوپنفوکوم

غالتحصیلیشان روبیکایشهروالنسیینفرانسهفیلممشترکفار
»یکحکایتکوچک«رابهاتفاقکارگردانیکردهاند.

Sylvain Cuvillier,Chloé Bourdic,Théophile Coursimault, 
Noémie Halberstam, Maŷlis Mosny, Zijing Ye 
Students of Digital Direction from Supinfocom Rubika 
school (Valenciennes, France) co-directed their 
collective graduation film titled: A Tiny Tale

آنتوآن بنوآ
بنوآکهاصالتااهللیونفرانسهاست،درپروژههایمتعددی

بهعنوانکارگردانمشترک،انیماتوردوبعدیوبکگراندآرتیست
همکاریداشتهاست.

متیلده لوبه
متیلدهپیشازتحصیلدرمدرسهتصویرگوبَلندرپاریس،دربوردو
والتلیهدوِسورپاریسبهتحصیلانیمیشنپرداختهاست.اودر
پروژههایمتعددیبهعنوانکارگردانمشترک،انیماتوردوبعدی،

انیماتوراستاپموشنوطراحکاراکترهمکاریداشتهاست.

Antoine Bonnet  
Originally from Lyon in France, He has worked on 
various projects as a co-director, 2D animator and 
background artist.
Mathilde Loubes
The filmmaker first studied animation in Bordeaux and 
at l’Atelier de Sèvres in Paris before joining Gobelins 
l’école de l’image, also in Paris. There she was involved 
in various productions as co-director, 2D, stop-motion 
animator, and character designer. 
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کارگردان:آندرآشِلسووا
فیلمنامه:آندرآشِلسووا
پویانما:آندرآشِلسووا
تدوین:آندرآشِلسووا
موسیقی:آندرآشِلسووا
صدا:آندرآشِلسووا

تهیه کننده:اوندژِیِشینوها

کارگردان:آالنونولشینسکا
فیلمنامه:آالنونولشینسکا
پویانما:آالنونولشینسکا
تدوین::آالنونولشینسکا

موسیقی:ناتالیاچکاوا،کریشتوف
گوتسیهویچ

صدا:ادواردایگای
تهیه کننده:برونوکائتانو،ژائوراپاز

Director: Andrea Szelesová
Script: Andrea Szelesová
Animator: Andrea Szelesová
Editor: Andrea Szelesová
Music: Andrea Szelesová
Sound: Andrea Szelesová
Producer: Ondřej Šejnoha

Director: Ala Nunu Leszynska
Script: Ala Nunu Leszynska
Animator: Ala Nunu Leszynska
Editor: Ala Nunu Leszynska
Music: Natalia Czekała, Krzysztof 
Guzewicz
Sound: Edward A Guy
Producer: Bruno Caetano, Joao 
Rapaz

چکیـده:مـرداشـرافزادهایمنتظـرنامـزدزیبایخوداسـتکهبـاآمدنش
موجـیازحیـرتوسـردرگمیاورافـرامیگیـرد.بـهنظـرمیآیـدلبـاس

پرطمطـراقزن،بزرگتـرازآناسـتکـهدراتـاقجاشـود.

چکیده:داستانیدربارهیزندگیدرهیاتیکآدمبیسر.

Synopsis: A noble man awaiting to meet his beautiful betrothed 
lady receives quite a shock upon her arrival. Her pompous dress 
seems to a little bit too big to fit into the room. 

Synopsis: A short story about living as a headless person.

چای عرصانه

پیشاپیش

Afternoon Tea

Ahead

 

آندرآ شِلسووا
آندرآتحصیلخودرادرمدرسهواتسالوهوالرپراگآغازکردو
درآنجافیلمکوتاه»ناخوشی«رابرایپروژه»فرهنگعاریاز
نفرت«ساخت.تحصیالتخودرادردپارتمانانیمیشنمدرسه
فاموادامهدادهوهماینکبهعنوانانیماتوردرفیلمبلندیبه

کارگردانیمیهائالپاوالتووامشغولبهکاراست.

آال نونو لشینسکا  
متولد۱۹۹۴،لهستان.هماکنونمقیمفرانسه.دانشآموخته
دانشگاههنرپوزنانلهستان،کالجسلطنتیهنرلندنومدرسه
پودریهفرانسه.لشینسکاانیماتورمستقلیاستکهبرایاینتر
آلیایبیافآیوموزهتاریخطبیعیلندنکارکردهاست.

Andrea Szelesová
Andrea started at the school of Václav Hollar in 
Prague, where she created the short Malady (2014) 
for the project HateFree Culture. She continues at 
FAMUs Animation Department, with several other 
shorts, such as 19 20 18 (2018). She currently works as 
an animator on the feature film of Michaela Pavlátová.

Ala Nunu Leszynska
Born 1994, Poland. currently based in France. 
Studied at University of Arts in her hometown, Royal 
College of Art in London and La Poudriere in France. 
Independent animation director who worked for 
inter alia BFI, London Natural History Museum. 

2’:12”/Czech Republic/2019
 

5’:20”/ UK, Portugal/2019



203 ن الملل    دانشجو�ی مسابقه ب�ی

کارگردان:ایمیرایت،امیلیشوردون،
دانیلراوانلی،پاتریکپاجیو،

الیوتهالند-کروچ
فیلمنامه:امیلیشوردون

پویانما:ایمیرایت
تدوین:دانیلراوانلی

موسیقی:-
صدا::ایمیرایت

تهیه کننده:ایمیرایت

Director: Amy Wright, Daniel 
Ravanelli, Emily Shordon, Patrick 
Paguio, Elliott Holland-Crouch
Script: Emily Shordon
Animator: Amy Wright
Editor: Daniel Ravanelli
Music:-
Sound: Amy Wright
Producer: Amy Wright

چکیـده: دریـکآبدره،یکشـکارچیمیداندیدهمهیایباشـکوهتریننبرد
خودمیشود.

Synopsis: Fjord, a battle-hardened hunter, prepares for his most 
glorious fight.

پشت صحنه ها Behind The Scenes

0’:42”/United Kingdom/2020
  


ایمی رایت، امیلی شوردون، دانیل راوانلی، پاتریک پاجیو، 

الیوت هالند-کروچ
غالتحصیلی گروهپنجنفرهایازدانشجویاندرشرففار

دانشگاههرتفوردشایر.

Amy Wright, Daniel Ravanelli, Emily Shordon, 
Patrick Paguio, Elliott Holland-Crouch
A team of five graduating filmmakers from the 
University of Hertfordshire.

کارگردان:سحرطرزی
فیلمنامه: سحرطرزی

پویانما: ساسانپورمعصومی،صابرهمتی،
احسانمالزاده

تدوین: سحرطرزی
موسیقی:نیمارمضان،امیربالافشان

صدا:نیمارمضان
تهیه کننده: سحرطرزی،ساسان

پورمعصومی

Director: Sahar Tarzi
Script: Sahar Tarzi                                                                                             
Animator: Sasan Pourmassoumi, 
Saber Hemmati, Ehsan Mollazadeh     
Editor: Sahar Tarzi
Music: Nima Ramezan, Amir 
Balafshan
Sound: Nima Ramezan
Producer: Sahar Tarzi, Sasan 
Pourmassoumi 

چکیـده: بـهجـاینـور،ازخورشـیدطاعـونمیبارد.مـاراپناهینیسـت.
مـاراگناهینیسـت.

Synopsis: Instead of light, plague pours out of the sun. We have 
no refuge. We have no fault.

مارا گناهی نیست Ain’t Our Fault                          

سحر طرزی
متولد۱۳۶۷،تهران.دانشآموختهکارشناسیارشدکارگردانی

انیمیشندردانشگاهسوره.کارگردانانیمیشنوموزیکویدئو.
فیلمکوتاهانیمیشناوبانام»لحظاتکاغذی«در

جشنوارههایمتعددیهمچونجشنوارهبینالمللیفیلم
تهران،دورهیازدهمدوساالنهانیمیشن،جشنوارهسایهونهال

موفقبهکسبجایزهشدهاست.

Sahar Tarzi
Born 1988, Tehran. MA in animation directing at 
Sooreh Arts University. Music video and animation film 
director.Her short film titled: “Paper Moments” has 
been awarded in numerous film festivals like Tehran 
International Short Film Festival, 11th Tehran Biennal of 
Animation, Sayeh Film Festival, Nahal Film Festival,…

3’:50”/Iran/2020
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کارگردان:کریستوفسارائو
فیلمنامه:-
پویانما:- 
تدوین:-

موسیقی:آندرآسفایفر
صدا:مارکفراگشتاین،لوئیزشوِفند

تهیه کننده:لنا-کارولینلوفینک

کارگردان:ایزاباللیتژهدوپینیو،برونوکوئن،
روئیتِکلَکر،یوجیوانگ،ژرمنکوالَژنی،

روهاندشچوگوله،دیهگوپوّرال
فیلمنامه:ایزاباللیتژهدوپینیو،برونوکوئن،
روئیتِکلَکر،یوجیوانگ،ژرمنکوالَژنی،

روهاندشچوگوله،دیهگوپوّرال
پویانما:ایزاباللیتژهدوپینیو،برونوکوئن،

روهاندشچوگوله
تدوین:روئیتِکلَکر،یوجیوانگ،ژرمن

کوالَژنی،دیهگوپوّرال
موسیقی:َمتیوآلوادو

صدا:متیوتایگر
تهیه کننده:مویرامارگَن

Director: Christoph Sarow
Script: - 
Animator: -
Editor: -
Music: Andreas Pfeiffer
Sound: Marc Fragstein,
Luis Schöffend
Producer: Lena-Carolin Lohfink

Director: Isabela Litteger De Pinho, 
Bruno Cohen, Rohit Kelkar, Yujia 
Wang, Germaine Colajanni, Rohan 
Deshchougule, Diego Porral
Script: Isabela Litteger De Pinho, Rohan 
Deshchougule, Bruno Cohen, Germaine 
Colajanni, Yujia Wang, Diego Porral, 
Rohit Kelkar
Animator: Isabela Litteger De Pinho, 
Rohan Deshchougule, Bruno Cohen
Editor: Germaine Colajanni , Yujia 
Wang, Diego Porral, Rohit Porral
Music: Mathieu Alvado
Sound: Mathieu Tiger
Producer: Moïra Marguin

چکیـده:ُتـم،هـرتابسـتانرادرمرزعـهپدربزرگـشمیگذراند،جایـیپراز
فراغـتوسـبکباری.امـاامسـالفـرقمیکنـد؛دوتـابچهیخانـوادهباید

مسـئولیتهاییرابردوشبکشـند.

چکیده:دردنیاییکهستایشگرآنقادربصیروبینااست،دوخواهروبرادردر
حالگریختنازفریضهایثاروقربانیشدناند،چراکهدریافتهانددنیادیگرآنگونه

کهبهنظرمیرسید،نیست.

Synopsis: Tom spends every summer at his grandparents’ 
farm, a place full of lightness. But this year is different; the two 
boys have to take on duties.

Synopsis:In a world that worships the Almighty Eye, two siblings 
find themselves escaping from sacrifice, only to discover their 
world is not what it appeared to be.

بیلیشو

چمش کور

Blieschow

Blind Eye

 

کریستف سارائو
متولد۱۹۸۴،درمنطقهبرگنشهرروگندرشرقآلمان.ازسال2011
انیمیشنهایدوبعدیخودراکارگردانیودرپروژههایدوبعدی
وسهبعدیمتعددیبهعنوانکانسپتآرتیستکارکردهاست.او
همچنینبهعنوانکارآموزدرکمپانیتبلیغاتیسایپوینیویورک

مشغولبهکاربودهاست.

ایزابال لیتژه دو پینیو، برونو کوئن،
روئیت ِکلکَر، یوجی وانگ، ژرمن کوالَژنی،

روهان دشچوگوله، دیه گو پورّال
جمعیازدانشجویانپیشینمدرسهگوبلینکهبافیلمچشمکور

غالتحصیلشدند. فار

Christoph Sarow 
born 1984, in Bergen, Rügen in east Germany. since 
2011 developed and directed his own 2D animation 
films in addition to working on other 2D and 3D 
projects as their concept artist. he worked as an 
intern at the animation and advertising company 
Psyop (New York).

Isabela Litteger De Pinho, Bruno Cohen, 
Rohit Kelkar, Yujia Wang,Germaine Colajanni, 
Rohan Deshchougule, Diego Porral
Former students from Gobelins, l

,
école de l

,
image, 

they graduated with «Blind Eye film».

9’:35”/Germany/2019
 

6’:23”/France/2019
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کارگردان:تیموتهدوِلز،الکسی
مارتن-المین،گابریلریشو،اورلیاترون

فیلمنامه:الکسیمارتن-المین
پویانما::تیموتهدوِلز،الکسی

مارتن-المین
تدوین::تیموتهدوِلز
موسیقی:متیوفیشر
صدا:تیموتهدوِلز

تهیه کننده:کارلوسِدکاروالیو

کارگردان:سوفیاپاشایی
فیلمنامه:سوفیاپاشایی
پویانما:سوفیاپاشایی
تدوین:: سوفیاپاشایی
موسیقی:ایداسکییرک

صدا:ایداسکییرک،چارلیتورستنسون،
سوفیاپاشایی 

تهیه کننده:میشلناردونه،آنیاپرل

Director: Timothey Delhaize, Alexis 
Maerten-Lammin,Gabriel Richaud, 
Aurélia Tron
Script: Alexis Maerten-Lammin
Animator: Timothey Delhaize, 
Alexis Maerten-Lammin
Editor: Timothey Delhaize
Music: Matthew Fisher
Sound: Timothey Delhaize
Producer: Carlos De Carvalho

Director: Sofia Pashaei
Script: Sofia Pashaei
Animator: Sofia Pashaei
Editor: Sofia Pashaei
Music: Ida Skjerk
Sound: Ida Skjerk , Charlie Thor-
stenson, Sofia Pashaei
Producer: Michelle Ann Nardone, 
Anja Perl

چکیـده: پنـجآدمغریبـهبـاهـم،گرفتـارکسـالتعمیقیهسـتند.تخیل،
تنهـاچـارهوبـرونرفـتآنهـاازاینوضعیتاسـت.

چکیـده: زندگـیبـرسـرزنیخرابشـده.آوارزندگـیدارداورازنـدهبهگور
میکنـد.زنهـممـالایندنیااسـتوهمقطعانیسـت.

Synopsis: Five strangers are stuck in deep boredom. Their 
imagination is the only thing that remains to try and get out of it.

Synopsis: A woman hitting rock bottom. Hardship buries her 
alive. She is of this world, yet decidedly not.

حوصله رس بر

بیاابن

Boring

Desert

4’:59”/France/2020
 

4’:14”/Denmark/2019
  

سوفیا پاشایی
متولد1989.فیلمسازوانیماتورمقیماستکهلمسوئد.

»بیابان«اولینفیلماوستوامیدآنداردکهباتمرکزبیشتر
برهمکاریهایمشترکبینارشتهایوتعمیقدرکشازروایت

شاعرانه،درآیندهفیلمهایبیشتریبسازد.

Sofia Pashaei
Born, 1989. A filmmaker and animator from Stock-
holm, Sweden.“Desert” is her first film and she hopes 
to direct more films with a focus on interdisciplinary 
collaborations and pushing her understanding of poetic 
storytelling.

تیموته دوِلز، الکسی مارتن-المین، گابریل ریشو، اورلیا ترون  
همکالسیهایمدرسهانیمیشنسهبعدی»پوله«شهر»روبه«

غالتحصیلیشان»حوصلهسربر« فرانسهفیلممشترکفار
رابهاتفاقکارگردانیکردهاند.

Timothey Delhaize,Alexis Maerten-Lammin, 
Gabriel Richaud, Aurélia Tron
Students of Pôle 3D school in Roubaix, co-directed their 
collective graduation film titled: Boring.
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کارگردان:آنابلتامیچ،ساراارِزن،کلوئه
موسا،ادوارددلفوسه،لوئیزلوکاسیک
فیلمنامه:آنابلتامیچ،ساراارِزن،کلوئه
موسا،ادوارددلفوسه،لوئیزلوکاسیک

پویانما::کلوئهموسا،ادوارددلفوسه،لوئیز
لوکاسیک

تدوین:ساراارِزن 
موسیقی:پییر-آنتوآننالینه 

صدا:پییر-آنتوآننالینه 
تهیه کننده:کارلوسِدکاروالیو

کارگردان: بنژامنبربی،مارتینوسفانروِین،
یاکوببندارتس،دیهگوکریستوفانوتئولنوِبل،

محمدباباکوهی،کارلوپاوچیچ-راولیچ
فیلمنامه: بنژامنبربی،مارتینوسفانروِین،
یاکوببندارتس،دیهگوکریستوفانو،تئو

لنوِبل،محمدباباکوهی،کارلوپاوچیچ-راولیچ
پویانما: بنژامنبربی،یاکوببندارتس،دیهگو
کریستوفانو،تئولنوِبل،کارلوپاوچیچ-راولیچ،

مارتینوسفانروِین
تدوین: بنژامنبربی

موسیقی: والدیمیرگویچفبوگاچ،ایزبیتسی
بارتوش

صدا: سدریکدنوز
تهیه کننده: مویرامارگَن

Director: Annabelle Tamic, Sarah 
Erzen, Chloé Musa, Édouard 
Delfosse, Louis Lukasik
Script: Annabelle Tamic, Sarah 
Erzen,Chloé Musa, Édouard 
Delfosse, Louis Lukasik
Animator: Chloé Musa, Édouard 
Delfosse,Louis Lukasik
Editor: Sarah Erzen
Music: Pierre-Antoine Naline
Sound: Pierre-Antoine Naline
Producer: Carlos De Carvalho

Director: Benjamin Berrebi, Marthinus 
Van Rooyen,Jakub Bendarz, Diego 
Cristofano, Théo Lenoble,Mohammad 
Babakoohi,Karlo Pavicic-Ravlic
Script: Benjamin Berrebi, Jakub 
Bendarz, Diego Cristofano, Théo 
Lenoble,Mohammad Babakoohi, Karlo 
Pavicic-Ravlic, Marthinus Van Rooyen
Animator: Benjamin Berrebi, Jakub 
Bendarz, Diego Cristofano,Théo Lenoble, 
Karlo Pavicic-Ravlic, Marthinus Van 
Rooyen
Editor: Benjamin Berrebi
Music: Vladimir Guicheff Bogacz, Izbicki 
Bartosz
Sound: Cédric Denooz
Producer: Moïra Marguin

چکیـده:گـوارش،یـکقصـهپرماجرااسـتکـهباخمیرهـایبـازیروایت
میشـود.گـوارش،دعـوتبهنـگاهکـردندراعمـاقوجودخودماناسـت.

چکیده:پارتیزانلهستانیجوانیازشورشورشومیگریزد.وقتیدرحیاط
عمارتیروستاییمخفیشده،ازدستسگتازیعظیمالجثهایفرارمیکند

وازدرختیباالمیرود.


Synopsis: Digestion, a playdough adventure. Digestion, an 
invitation to look in depth into ourselves. 

Synopsis: A young Polish partisan flees from the Warsaw 
Uprising. Whilst hiding in the yard of a countryside manor, he is 
chased up a tree by a large wolfhound.

گوارش

سگ ها

Digestion

Dogs

 


آنابل تامیچ، سارا ارِزن، کلوئه موسا، ادوارد دلفوسه، لوئیز لوکاسیک
همکالسیهایمدرسهانیمیشنسهبعدی»پوله«شهر»روبه«
غالتحصیلیشان»گوارش«رابهاتفاق فرانسهفیلممشترکفار

کارگردانیکردهاند.

بنژامن بربی، ماتیوس فان روِین، یاکوب بندارتس، دیه گو 
کریستوفانو، تئو لنوِبل، محمد باباکوهی، کارلو پاوچیچ-راولیچ

هفتدانشآموخته»مدرسهتصویرگوبَلن«پاریسباملیتهای
مختلفایرانیوفرانسویولهستانیو..درساختفیلم

غالتحصیلیمشترکشان»سگها«باهمهمکاریکردهاند. فار

Annabelle Tamic, Sarah Erzen, Chloé Musa, 
Édouard Delfosse,   Louis Lukasik
Students of Pôle 3D school in Roubaix, co-directed 
their collective graduation film titled: Digestion.

Benjamin BERREBI ,Marthinus VAN ROOYEN,Jakub 
BEDNARZ,Diego CRISTÓFANO,Théo LENOBLE, 
Mohammad BABAKOOHI,Karlo PAVICIC-RAVLIC
With different nationality and backgrounds, Seven 
Students of Gobelins, l’école de l’image have 
co-directed their ambitious graduation fim titled: “Dogs”

4’:14”/France/2020
 

7’:15”/France/2019
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کارگردان:آلخاندروآریلمارتین
فیلمنامه:آلخاندروآریلمارتین 
پویانما:آلخاندروآریلمارتین

تدوین:پائوالبرتولینو،آلخاندروآریل
مارتین

موسیقی:فالویودآّرئا
صدا::اوگوستینپاگلیوکا

تهیه کننده:فلورنسیاپیلوّتی،روخانا
بوردیونه

کارگردان:کاتارینالوندکوئیست
فیلمنامه:-

پویانما:سیمونلینسکورستاد،نیل
اینگله،میهادالبوژگان،رژیسماریون،

ماریواستفانگروسو
تدوین:: کاتارینالوندکوئیست

موسیقی:متهشوتگارد،یپهلیندسکوف
صدا:متهشوتگارد،یپهلیندسکوف 
تهیه کننده:میشلناردونه،آنیاپرل

Director: Alejandro Ariel Martin
Script: Alejandro Ariel Martin
Animator: Alejandro Ariel Martin
Editor: Paula Bertolino, 
Alejandro Ariel Martin
Music: Flavio de Arrea
Sound: Agustin Pagliuca
Producer: Florencia Pilotti, Roxana 
Bordione

Director: Katarina Lundquist
Script: -
Animator: Simone Linn Skorstad, 
Neil Ingle, Mihaela Buzgan, Régis 
Marion,  Mario Stefan Grosu
Editor: Katarina Lundquist
Music: Mette Skjøttgaard, Jeppe 
Lindskov
Sound: Mette Skjøttgaard, Jeppe 
Lindskov
Producer: Michelle Nardone,
Anja Perl

چکیـده: اپیرِنـوف،آخرینسـاکنزمیناسـت.بهشـکلیماللآورپیوسـته
عبـهجسـتجویچیزیاسـتتـابهعنـوانهمراهو دربیابانهـایلمیـزر

همـدمخـودانتخابشکند.

چکیـده: پیرمـردیکدندهولجبازیرفیقگرمابهوگلسـتانشراازدسـتدادهو
حـاالبایـدبرایرسـیدنبهآرامشخاطر،بـاترسهایوجودشرودرروشـود.

Synopsis: Epirenov is the last inhabitant on Earth. He monotonously 
walks around the empty desert in search of pieces necessary to 
build a partner.

Synopsis:  When a lifelong friend departs, a stubborn old man 
has to face his inner fears in order to restore peace to his mind.

اپیِرنوف

فرامومش نکن

Epirenov

Forget-me-not

15’:00”/Argentina/2019
 

7’:24”/Denmark/2019
 

کاتارینا لیندکوئیست
غالتحصیلکارشناسیگرافیکرایانهایازکارگاهانیمیشن فار
ویبودانمارک.کاتارینااشتیاقزائدالوصفیبهپردازشداستان،
کانسپتوتصویرِپروژههایانیمیشندوبعدیوسهبعدی

دارد.

Katarina Lundquist
BA in Computer Graphic Arts at The Animation 
Workshop in Viborg, Denmark. She has a deep passion 
for story, concept and visual development in both 2D 
and 3D projects.

آلخاندرو آریل مارتین
مدرککارشناسیارشدارتباطاتاجتماعیازدانشگاهملی

روساریوودکترایارتباطخالقازدانشگاهخودگردان
بارسلونادارد.

Alejandro Ariel Martin
Alejandro Ariel Martin has a Degree in Social 
Communication from the National University of Rosario 
and a postgraduate degree in Creative Communication 
from the Autonomous University of Barcelona.
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کارگردان:آنامانتزاریس
فیلمنامه:آنامانتزاریس،اوگوویییتس

کامانیو
پویانما:تیمالن،آنامانتزاریس،کوئنتین

هوبرمان،توبیاسفوراکر
تدوین:-

موسیقی:فیلبروکس
صدا:آندرهپارکلیند

تهیه کننده:آنامانتزاریس

Director: Anna Mantzaris
Script: Anna Mantzaris, 
Hugo Vieites Caamaño
Animator: Tim Allen, Anna 
Mantzaris, Quentin Haberman, 
Tobias Fouracre
Editor: -
Music: Phil Brookes
Sound: André Parklind
Producer: Anna Mantzaris

چکیده:پسازآنکهزنجوانیتصادفمیکندوازصحنهفرارمیکند،اتفاقات
عجیبوغریبیشروعبهرخدادنمیکند.فیلمپرتعقیبوگریزکوتاهیدرباره

اینکهآدمهاهمیشهنمیتوانندبهترینتصمیمخودرابگیرند.


Synopsis: After a young woman is responsible for a hit and run, 
strange and spooky things start to happen... A small thriller 
about people that are not always the best at making decisions.

حسن نیت ها Good Intentions

آنا مانتزاریس
کارگردانسوئدیانیمیشناستاپموشن،مقیملندن.اودرساخت
فیلممشهور»جزیرهسگها«باوساندرسونهمکاریداشتهاست.
اولینفیلماوبانام»کافیاست«هماکنوندرجشنوارههایجهان
درحالنمایشاستوبهتازگیبهعنوانفیلمبرگزیدهکارمندان

ویمئودراینپلتفرمبهنمایشدرآمدهاست.
فیلمدوماو»حسننیتها«درجشنوارهبیافآیلندن

بهنمایشدرخواهدآمد.

Anna Mantzaris
she is a Swedish stop-motion director and animator 
based in London. She has worked on Wes Anderson’s 
critically acclaimed ‘Isle of Dogs’. Anna’s engaging first 
film ‘Enough’ is currently being screened at festivals 
worldwide and received a Vimeo Staff Pick Premiere. 
Her second year film ‘Good Intentions’ will premiere 
at the BFI London Film Festival.

8’:34”/UK/2018

کارگردان:آلکسبروِک
فیلمنامه:-

پویانما:بئاتههولر،ماریااشمیت،الکساندر
دیتریش،فلیکسروتمایر،فردریکاوبرله،

تائوژانگ،الیزاپولتسییناک-آلوارز،
ساندراهان،آلینابوپله 

تدوین:-
موسیقی:یوناسشوآل
صدا:نیکوالسکایزر
تهیه کننده:نیناشوآرتز

Director: Alex Berweck
Script: -
Animator: Beate Höller, Maria 
Schmidt,Alexander Dietrich, Felix 
Rothmayer,Fredrik Ueberle, Tao 
Zhang,Eliza Plocieniak- Alvarez, 
Sandra Hahn,Alina Bopele
Editor: -
Music: Jonas Schwall
Sound: Nicolas Kaiser
Producer: Nina Schwarz

چکیـده:فوسـل،غـولدوستداشـتنی،بـرایپیـداکـردنانتهاینـوارقرمز
رنـگ،سـفرپـرماجرایـیرادرپیـشمیگیرد.

Synopsis: Fussel, the friendly monster, is going on an adventurous 
journey to find out what’s at the end of the red string.

فوسل Fussel

آلکس برِوک
متولد1986روتلینگنآلمان.کارگردانوانیماتوردوبعدی/سهبعدی.
غالتحصیلآکادمیفیلمبادن-ووتمبرگدرگرایشکارگردانی فار

انیمیشن/جلوههایویژهدرسال2019بافیلم»فوسل«.

Alex Berweck
born 1986, Reutlingen. A director and 2D/3D 
Artist. He received his diploma at Filmakademie 
Baden-Württemberg in 2019 with his project “Fussel” 
in the field of study Animation/Effects Director.

5’:00”/Germany/2019
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کارگردان:رومنفور،ناتانائلپرون،
لئادوتَرن،بنوآدوژِیهدورت،

پی-هوسوآنلین،انه-لیزهکوبیاک
فیلمنامه:رومنفور

پویانما:بنوآدوژِیهدورت،انه-لیزه
کوبیاک 

تدوین:ناتانائلپرون 
موسیقی:ژولیینبالنژه

صدا:آنریپوتیپره
تهیه کننده:فیلیپِمیس

کارگردان:ژوشیائولین
فیلمنامه:ژوشیائولین
پویانما:ژوشیائولین
تدوین:ژوشیائولین

موسیقی:-
صدا:ناسومیتومیتا

تهیه کننده:تاتسوتوشینومورا

Director: Romane Faure,Nathanael 
Perron,Léa Detrain,Benoît de 
Geyer d’Orth,Pei-Hsuan Lin,
Anne-Lise Kubiak
Script: Romane Faure
Animator: Benoît de Geyer 
d’Orth,Anne-Lise Kubiak
Editor: Nathanael Perron
Music: Julien Bellanger
Sound: Henri Petitprez
Producer: Philippe Meis

Director: Zhou Xiaolin
Script: Zhou Xiaolin
Animator: Zhou Xiaolin
Editor: Zhou Xiaolin
Music: -
Sound: Nasumi Tomita
Producer: Tatsutoshi Nomura

چکیـده: وقـتچایاسـتاماتمـامقوطیهایچایخانـهیفیلیاسخالی
اسـت!اوتصمیـممیگیردچایراازسرچشـمهاش،ازخـوِدچینتهیهکند! 

چکیـده: اینانیمیشـنتالشـیاسـتدربازآفرینیحالوهـواییکعصر
کسـالتبارماهدسامبر.

Synopsis:  lt’s teatime! Unfortunately for Phileas all his teaboxes 
are empty! He decides to go get some to the source, in China!

Synopsis: This animation recorded a boring afternoon 
in December.

ابروت

نصف یک سیب 

Gunpowder

Half of an Apple

5’:30”/France/2019
 

4’:25”/Japan/2020
 




ژو شیائولین
غالتحصیلکارشناسیارشددانشکده متولد1993درچین.فار

گرافیکدانشگاهتامادرسال2019.

Zhou Xiaolin
Born, 1993,China in. Received master’s degree from Tama 
Art University, Department of Graphic Design in 2019.

رومن فور، ناتانائل پرون، لئا دوتَرن، بنوآ دو ژِیه دورت، 
پی-هوسوآن لین، انه-لیزه کوبیاک

همکالسیهایدورهکارگردانیدیجیتالمدرسه
سوپنفوکومروبیکایشهروالنسیینفرانسهفیلممشترک
غالتحصیلیشان»باروت«رابهاتفاقکارگردانیکردهاند. فار

Romane Faure,Nathanael Perron,
Léa Detrain,Benoît de Geyer d’Orth,
Pei-Hsuan Lin,Anne-Lise Kubiak
Students of Digital Direction from Supinfocom Rubika 
school (Valenciennes, France) co-directed their 
collective graduation film titled: Gunpowder.
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کارگردان:الکساندرواسیلییف
فیلمنامه::الکساندرواسیلییف
پویانما::الکساندرواسیلییف
تدوین::الکساندرواسیلییف
موسیقی:فردریکشوپن

صدا:الکساندرواسیلییف 
تهیه کننده:نیکوالیماکوفسکی

کارگردان:آناسولوشی
فیلمنامه:آناسولوشی
پویانما:آناسولوشی
تدوین:وانداگوراچ

موسیقی:چاباکولوتاش
صدا:چاباکولوتاش

تهیه کننده:یوژففوُلپ

Director: Alexander Vasiliev
Script: Alexander Vasiliev
Animator: Alexander Vasiliev
Editor: Alexander Vasiliev
Music: Frederic Chopin
Sound: Alexander Vasiliev
Producer: Nikolay Makovsky

Director: Anna Szöllősi
Script: Anna Szöllősi
Animator: Anna Szöllősi
Editor: Vanda Gorácz
Music: Csaba Kalotás
Sound: Csaba Kalotás
Producer: József Fülöp

چکیده:پیرزنیدلبسـتهوچشـمانتظاربسـتگانخوداست.بسـتگانشازراه
میرسـند.کمـیعجیـبوغریببـهنظرمیرسـند؛البتهفقطدرنـگاهاول.

چکیده:زنجوانیگرفتاراضطرابوکابوسهاییتکراریاستومیخواهد
ازشرشانخالصشود.

Synopsis: An old lady loves and waits for her dear relatives. And 
relatives come.They are a bit strange,but it is only at first glance.

Synopsis: A young woman who is struggling with anxiety and 
recurring nightmares that she wants to end.

سالم عزیزان من!

یاور

Hello, My Dears!

Helper

 



الکساندر واسیلی یف
متولد1979،روسیه.

غالتحصیلمدرسهاستودیویانیمیشن»شار« فار
درسال۲۰۱۸،رشتهکارگردانیانیمیشن

آنا سولوشی  
متولد1989،بوداپست.کودکیاشرادرمحافلهنریتهران

گذراندهودرهمینایامبافرمهاوابزارهایبیانهنریمختلف
آشناشدهاست.درسال2019کارشناسیارشدانیمیشنخودرااز
دانشگاههنرودیزاینموهویناگبوداپستدریافتکردهاست.
تاکنونچندفیلمکوتاهساختهودرساختچندینفیلمبلند

داستانیومستندهمکاریداشتهاست.

Alexander Vasiliev
born 1979, Russia. In 2018 graduated at 
School-Studio of animation cinema “Shar”
as animation film director.

Anna Szöllősi
Born1989 , Budapest. She spent her childhood in 
Tehran (Iran) in an artist community, where she got 
to know Art in its various forms and expressions. In 
2019 she graduated in MA animation at Moholy-Nagy 
University of Art and Design in Budapest. She has 
made several short films and has worked in various 
feature-length animated films and documentaries. 

4’:30”/Russia/2019
 

9’:45”/Hungary/2020
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کارگردان:اسکاریاکوبسون،فردیناند
ارهارت

فیلمنامه:فردیناندارهارت
پویانما:اسکاریاکوبسون

تدوین:-
موسیقی:تادئوسارهارت
صدا:تادئوسارهارت

تهیه کننده:فردیناندارهارت

Director: Oscar Jacobson, Ferdi-
nand Ehrhardt
Script: Ferdinand Ehrhardt
Animator: Oscar Jacobson
Editor: -
Music: Taddeus Ehrhardt
Sound: Taddeus Ehrhardt
Producer: Ferdinand Ehrhardt

چکیـده: جوانـیکهترکتحصیـلکـرده،دارداززندگـیآراموبیدغدغهاش
لـذتمیبـردتـاآنکهیکروزواقعیـتیقهاشرامیگیـردواوبهخدمت

درنیـرویهواییفراخواندهمیشـود.

Synopsis: A dropout enjoying his peaceful existence. One day 
reality catches up with him and he gets called up to serve in 
the air force.

من ابدم Im Wind

5’:47”/Germany/2019
 


اسکار یاکوبسون

متولد۱۹۹۵،سوئد.ازسال۲۰۱۸مشغولتحصیلدررشته
انیمیشندرآکادمیفیلمبادن-وورتمبرگاست.

فردیناند ارهارت
متولد۱۹۹۹،آلمان.ازسال۲۰۱۸مشغولتحصیلدررشته

انیمیشندرآکادمیفیلمبادن-وورتمبرگاست.

Oscar Jacobson 
Born,1995, Sweden. Since 2018 he is studying 
animation at the Filmakademie Baden-Württemberg. 
Ferdinand Ehrhardt
Born,1999, Germany. Since 2018 he is studying 
animation at the Filmakademie Baden-Württemberg.

کارگردان: لیالآهنگ
فیلمنامه: لیالآهنگ
پویانما: لیالآهنگ
تدوین:لیالآهنگ

موسیقی: بهروزشهامت
صدا:بهروزشهامت

تهیه کننده: دانشگاههنر،دانشگاهفیلم
بابلزبرگ

Director: Leyla Ahang                                                        
Script: Leyla Ahang                                                                                                  
Animator: Leyla Ahang                                                        
Editor: Leyla Ahang                                                        
Music: Behrouz Shahamat
Sound: Behrouz Shahamat
Producer: Art University of Tehran, 
Konrad Wolf Film University of 
Babelsberg    

چکیـده:زینـب،فرزندخانـوادهمهاجرعراقـی،ازتجربهدرونـیخودبعداز
مواجهـهباوطـنمیگوید.

Synopsis: Zeynab, the daughter of an Iraqi immigrant family, 
shares her inner experience after seeing her homeland. 

وطن I Call It Home                           

لیال آهنگ
متولد۱۳۶۱،اصفهان.دانشجویکارشناسیارشدکارگردانی
انیمیشندانشگاههنر.دهسالسابقهمشارکتدرساخت
انیمیشنهایسریالیوفیلمکوتاهبهعنوانانیماتور،طراح

کانسپت،سرپرستلیآوت،کارگردان.
عضورسمیانجمنآسیفا.

Leyla Ahang
Born 1982, Isfahan. MA student in animation at Art 
university of Tehran. She has involved in numerous 
shorts and Animation series as animator, concept 
artist, lay out artist, director. Official member of 
ASIFA.  

2’:50”/Iran/2019
 



212International Competition  Student

کارگردان:َمتههورِشنی
فیلمنامه:َمتههورِشنی
پویانما:َمتههورِشنی
تدوین:َمتههورِشنی

موسیقی:-
صدا:الکسریتسکو

تهیه کننده:ملینداکیس

Director: Máté Horesnyi
Script: Máté Horesnyi
Animator: Máté Horesnyi
Editor: Máté Horesnyi
Music: -
Sound: Alex Riczkó,
Producer: Melinda Kiss

چکیـده:فیلمـیباسـاختاریسـیالکـهمعرفجوهـرهیواقعـیزندگیهر
روزهماسـت،بـاحـسوحالـیکـهازطریـقپیونـدصحنههایمسـتقلاز
هـمبهدسـتآمـدهاسـت.دنیایتکرنگـیبرپایـهیفیلمهـایژاکتاّتی

بزرگ.


Synopsis: Free composition movie is that defines the real substance 
of day-to-day life with sensation achieved by connecting scenes that 
are independent from one another. a monochrome world based on 
Jacques Tati’s work.

خمش ژاک یا یک اعمتاد به نفمسان 
را از دست یم دهیم؟

Jacques’ Rampage or When Do 
We Lose Our Self-Confidence?

َمته هوِرشنی
غالتحصیلکارشناسیانیمیشنازدانشگاهمتروپولیتن فار

بوداپستدرسال2018.هماکنوندانشجویکارشناسیارشد
انیمیشندرهماندانشگاهاست.

Máté Horesnyi
Máté Horesnyi graduated from Budapest Metropolitan 
University’s animation bachelor’s programme in 2018. 
Currently he is a student at the same university’s 
animation master’s programme.

8’:22”/Hungary/2019

کارگردان:آرتورالنده،متیوآنتوآن،لنا
بلمونت،سیریلهگیلرمین،ویکتورکیرش،

الیوتتوماسون
فیلمنامه:آرتورالنده،متیوآنتوآن،لنا

بلمونت،سیریلهگیلرمین،ویکتورکیرش،
الیوتتوماسون

پویانما:متیوآنتوآن،لئوبراگیگان،اَلَبنگامه 
تدوین:آرتورالنده،متیوآنتوآن،لنابلمونت،

سیریلهگیلرمین،ویکتورکیرش،الیوت
توماسون 

موسیقی:رومنالنده
صدا:متیوآنتوآن

تهیه کننده:ژیلبرکیِنر

Director: Arthur Allender, Mathieu 
Antoine, Léna Belmonte, Cyrielle 
Guillermin, 
Victor Kirsch, Elliot Thomasson
Script: Arthur Allender, Mathieu Antoine, 
Léna Belmonte,Cyrielle Guillermin, Victor 
Kirsch, Elliot Thomasson
Animator: Mathieu Antoine, Léo 
Bragigand, Alban Gamay
Editor: Arthur Allender, Mathieu Antoine, 
Léna Belmonte, Cyrielle Guillermin, 
Victor Kirsch, Elliot Thomasson
Music: Romain Allender
Sound: Mathieu Antoine
Producer: Gilbert Kiner

چکیـده: درجنـگلانبوهویخزدهای،شـکارچیجوانـی،دریکتلهیخرس
گیـرمیافتـد.داردازسـرمایـخمیزنـدومیمیـردکـهحیوانـیکـهدرپی

شـکارشبودبـهاونزدیکمیشـود.

Synopsis:  In a dense and icy forest, Piotr, a young hunter, finds 
himself violently paralyzed by a bear trap. While he is slowly 
freezing to death, the prey he was hunting approaches. 

غریزه Instinct

4’:37”/France/2019
 


آرتور النده، متیو آنتوآن، لنا بلمونت، 

سیریله گیلرمین، ویکتور کیرش، الیوت توماسون
غالتحصیالنرشتهانیمیشنرایانهایوسهبعدیاز همگیازفار

مدرسهآرتافایکسشهرمونُپلیهفرانسههستند.
غالتحصیلیآنهااستودرجشنواره »غریزه«فیلممشترکفار

معتبرکلرمونبهنمایشدرآمدهاست.

Arthur Allender, Mathieu Antoine, Léna Belmonte, 
Cyrielle Guillermin, Victor Kirsch, Elliot Thomasson
All filmmakers graduated in CGI & 3D animation 
from ArtFx. 
“Instinct” is their graduation film and was presented 
at Clermont-Ferrand ISFF 2020.
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کارگردان:کَّمیژیو،فانیسوربوهگدال،
الکساندراکرچمان،سارانصیری،مورگانه

راولوناری،ولنتینژانگ
فیلمنامه:کَّمیژیو،فانیسوربوهگدال،
الکساندراکرچمان،سارانصیری،مورگانه

راولوناری،ولنتینژانگ
پویانما:کَّمیژیو،فانیسوربوهگدال،
الکساندراکرچمان،سارانصیری،مورگانه

راولوناری،ولنتینژانگ
تدوین:سارانصیری
موسیقی:آنتوآندوشن

صدا:متیوتایگر
تهیه کننده:مویرامارگَن

چکیـده: لوکـومدیگـرتحملگـذرزمانرانـدارد.میخواهدخودشدسـت
بـاالبزنـدوخـودشراازقیدزمـانرهاکند.

وقت کیش Killing Time

4’:47”/France/2019
 

کَّمی ژیو، فانی سوربو هگدال، الکساندرا کرچمان،
سارا نصیری، مورگانه راولوناری، 

ولنتین ژانگ   
غالتحصیالنمدرسهتصویرگوبَلنهستند. همگیازفار
غالتحصیلیآنهااست »وقتکشی«فیلممشترکفار

Camille Guillot, Fanny Sörebo Hagdahl, Aleksandra 
Krechman, Sarah Naciri, Morgane Ravelonary 
Valentine Zhang, 
All filmmakers graduated from Gobelins, l’école de 
l’image. “Killing Time” is their graduation film.

Synopsis: Loukoum can’t stand the passage of Time anymore. She 
decides to go face it in person and free herself from its control. 

Director: Camille Guillot, Fanny 
sorebo Hagdahl, Aleksandra  
Krechman, Sarah Naciri, Morgane 
Ravelonary, Valentine Zhang 
Script: Camille Guillot, Fanny sorebo 
Hagdahl, Aleksandra  Krechman, 
Sarah Naciri, Morgane Ravelonary, 
Valentine Zhang
Animator: Camille Guillot, Fanny 
sorebo Hagdahl, Aleksandra  
Krechman, Sarah Naciri, Morgane 
Ravelonary, Valentine Zhang
Editor: Sarah Naciri
Music: Antoine Duchene 
Sound: Mathieu Tiger 
Producer: Moïra Marguin

کارگردان: زهرامالیری
فیلمنامه:زهرامالیری

پویانما:زهرامالیری،سمیهمکینژاد،
آمنهمنشیزاده

تدوین:امیرحسینتقوی
موسیقی:محمدرضااصغری،محسن

شریفیان،حبیبمفتاحبوشهری
صدا: محمدرضااصغری
تهیه کننده: شعریمالیری

Director: Zahra Malayeri
Script: Zahra Malayeri
Animator: Zahra Malayeri, 
Somayyeh Makkinejad, Ameneh 
Monshizadeh
Editor: Amir Hossein Taghavi
Music: Mohammadreza Asghari, 
Mohsen Sharifian, Habib Meftah 
Boushehri 
Sound: Mohammadreza Asghari       
Producer: She’ra Malayeri 

چکیـده:روایـتدختربچـهایتنهاسـتکهدرجنـوبایرانزندگـیمیکند.
اوطـیمواجهـهبـااتفاقـاتوآدمهابـهحقایقیدسـتمییابد.

Synopsis: Kakaei is the story of a lonely girl who lives in south of Iran. 
Encountering different events and people, she realizes certain facts.

Kakaei کاکایی

زهرا مالیری
متولد۱۳۶۸،تهران.

کارشناسیارشدانیمیشندانشگاهسوره

9’:01”/Iran/2020
 

Zahra Malayeri
Born 1989, Tehran. 
MA in animation at Sooreh Arts University.
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کارگردان:ماتیلدهژیرار،اوریانرُمن،ژولی
باردولت،ابیگائلمیشل،ویکتوریاَللمون
فیلمنامه:ماتیلدهژیرار،اوریانرُمن،ژولی
باردولت،ابیگائلمیشل،ویکتوریاَللمون
پویانما:اوریانرُمن،ژولیباردولت،

ابیگائلمیشل،ویکتوریاَللمون
تدوین:ماتیلدهژیرار،اوریانرُمن،ژولی
باردولت،ابیگائلمیشل،ویکتوریاَللمون 

موسیقی:اولیویه میِشلو،کاتسورا
تاکاباتاکه،میسونگکیم
صدا::اولیویه میِشلو
تهیه کننده:فرانکپتیتا

Director: Mathilde Girard, Auriane 
Remond, Julia Berdollt, Abigaelle 
Michel, Victoria Lallemand
Script: Julia Berdollt, Auriane 
Remond, Mathilde Girard, Abigaelle 
Michel, Victoria Lallemand 
Animator: Auriane Remond, Julia 
Berdollt, Abigaelle Michel, Victoria 
Lallemand 
Editor: Julia Berdollt, Auriane 
Remond, Mathilde Girard, Abigaelle 
Michel, Victoria Lallemand 
Music: Olivier Michelot, Katsura 
Takabatake, Misung Kim 
Sound: Olivier Michelot
Producer: Franck Petitta

چکیده:کوماگای،سـاموراییکارکشـتهایاسـتکهمجبورمیشـوددشـمن
مرمـوزخودرادرپیکاریبکشـد.

Synopsis: Kumagai, a veteran samurai is forced to kill a mysterious 
opponent on the battlefield.

کوماگای  Kumagai

 

ماتیلده ژیرار، اوریان رُمن، ژولی باردولت، ابیگائل میشل، 
ویکتوریا َللمون

غالتحصیالنمدرسهانیمیشنژرژملییسدرسال2019 فار

Mathilde Girard, Auriane Remond,
Julia Berdollt, Abigaelle Michel, Victoria 
Lallemand
Graduated from the French animation school “Ecole 
Georges Méliès” in 2019.

7’:44”/France/2019
 

کارگردان:آناتولبورنیک،ِمیواشولوه،
کاتیاهوچستتر،نیکوالسژافر،ِتهمرسیه
فیلمنامه:آناتولبورنیک،ِمیواشولوه،
کاتیاهوچستتر،نیکوالسژافر،ِتهمرسیه
پویانما:کاتیاهوچستتر،نیکوالسژافر،ِته

مرسیه
تدوین::کاتیاهوچستتر،نیکوالسژافر 
موسیقی:اوگوسَتنسالجیان)استودیو

تمپو(
صدا:لورَینلوپیینه،اولیویهمیِشلو

تهیه کننده:فرانکپتیتا

Director: Anatole Bournique, 
Maeva Chaulvet, Katia Hochstetter, 
Nicolas Jaffre,Thais Mercier
Script: Anatole Bournique, Maeva 
Chaulvet, Katia Hochstetter, Nicolas 
Jaffre, Thais Mercier
Animator: Katia Hochstetter, 
Nicolas Jaffre, Thais Mercier
Editor: Katia Hochstetter, Nicolas 
Jaffre
Music: Augustin Saldjian (Tempo 
Studio)
Sound: Lauriane Loppinet, Olivier 
Michelot
Producer: Franck Petitta

چکیده:درمنطقهایدرحوالیپاریس،بوکسورجوانوآیندهداریبایدراهی
برایتضمینآیندهمالیخواهرکوچکشپیداکندکهیکپیانیستنابغه

است.

Synopsis:  In a Parisian suburb, a young and promising boxer 
has to find a way to ensure the future of his little sister, a piano 
prodigy.

دور آخر Last Round

آناتول بورنیک، ِمیوا شول ِوه، کاتیا هوچستتر، 
نیکوالس ژافر، ِته مرسیه

غالتحصیالنمدرسهانیمیشنژرژملییسدرسال2019. فار

Anatole Bournique,Maeva Chaulvet, Katia 
Hochstetter, Nicolas Jaffre, Thais Mercier

Graduated from the French animation school “Ecole 
Georges Méliès” in 2019.

6’:27”/France/2019
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 کارگردان:ژولبورژ،ژوسَلنشارل،
َنتاناَرُبنویو،پییرروژمون

فیلمنامه:ژولبوژ،ژوسَلنشارل،َنتان
اَرُبنویو،پییرروژمون 

پویانما:-
تدوین:ژولبوژ،ژوسَلنشارل،

َنتاناَرُبنویو،پییرروژمون 
موسیقی:اَُمندینروبّیار،آناکُردونیه

صدا:سدریکدنوز
تهیه کننده:مویرامارگَن

Director: Jules Bourges, Jocelyn 
Charles, Nathan Harbonn viaud, 
Pierre Rougemont
Script: Jules Bourges, Jocelyn 
Charles, Nathan Harbonn viaud, 
Pierre Rougemont
Animator: -
Editor: Jules Bourges, Jocelyn 
Charles, Nathan Harbonn viaud, 
Pierre Rougemont
Music: Amandine Robillard, Anna 
Cordonnier
Sound: Cedric Denooz
Producer: Moïra Marguin

چکیـده: درجریـانیـکپیکنیـکدرکنـاریـکدریاچـه،تمامـیتصورات
ذهنـییـکدانشـمندبـزرگبهیکبـارهازهـمفـرومیریزد.

Synopsis: A brilliant scientist sees his convictions crumble 
during a picnic at the lake.

انهار در چمزنار Luncheon on the Grass

7’:30”/France /2019
 

ژول بورژ، ژوسَلن شارل، َنتان َارُبن ویو،
پی یر روژمون

غالتحصیالنمدرسهیگوبلین. جمعیازفار

Jules Bourges, Jocelyn Charles, Nathan 
Harbonn viaud, Pierre Rougemont
The graduated students of Gobelins school.

کارگردان:اودریِدفونته،دنیکوسلر،
فیلیپگوچالِوش،آلکساندرترییه،پییر

دورِم،آشیلبوَدن
فیلمنامه:آلکساندرترییه

پویانما::اودریِدفونته،دنیکوسلر،
فیلیپگوچالِوش

تدوین::اودریِدفونته
موسیقی:فرانسوآووستین،ژوزفبودار

صدا:پییردورِم
تهیه کننده:کارلوسِدکاروالیو

Director: Audrey Defonte, Denis 
Koessler, Philip Gonçalves, 
Alexandre Terrier, Pierre Duhem, 
Achille Bauduin
Script: Alexandre Terrier
Animator: Audrey Defonte,Denis 
Koessler, Philip Gonçalves
Editor: Audrey Defonte
Music: François Woestyn, Joseph 
Bodard
Sound: Pierre Duhem
Producer: Carlos De Carvalho

چکیـده: تماشـاوکشـفتعاملموجـوداتبـایکدیگردرمتـنیکخرده
جهـانمکانیک-ارگانیک

Synopsis: Observe and discover creatures and how they interact 
with each other within an organic-mechanic micro-world.

میکروتوپیا Microtopia

3’:30”/France/2020
 


اودری ِدفونته، دنی کوسلر، فیلیپ گوچالِوش،

آلکساندر تری یه، پی یر دوِرم، آشیل بوَدن  
همکالسیهایمدرسهانیمیشنسهبعدی»پوله«شهر»روبه«

غالتحصیلیشان»میکرواتوپیا«رابهاتفاق فرانسهفیلممشترکفار
کارگردانیکردهاند.

Audrey Defonte,Denis Koessler,
Philip Gonçalves, Alexandre Terrier, 
Pierre Duhem, Achille Bauduin
Students of Pôle 3D school in Roubaix, co-directed their 
collective graduation film titled Microtopia
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کارگردان:اوگوکَبی،آنتوآندوپریه،اوَبن
کوبیاک،لوکاسلرِمیته،زوئیدوویز

فیلمنامه:لوکاسلرِمیته
پویانما::اوَبنکوبیاک،لوکاسلرِمیته

تدوین::اوَبنکوبیاک،اوگوکَبی
موسیقی:یانمنو

صدا:ژولیتبهآ،فلیکسوین
تهیه کننده:کارلوسِدکاروالیو

کارگردان:اوتالیاکُوسه،ژوفروآکوَلن،
لوئیزگراردل،آنتوآنَمرشون،روَبنمرل،

فابیَینِمران
فیلمنامه:اوتالیاکُوسه

پویانما::آنتوآنَمرشون،روَبنمرل 
تدوین::روَبنمرل

موسیقی:سیریلَمرشسو،داویدگانا
صدا:الکساندرژاکَلن
تهیه کننده:فیلیپِمیس

Director: Hugo Caby, Antoine 
Dupriez, Aubin Kubiak,
Lucas Lermytte, Zoé Devise
Script: Lucas Lermytte
Animator: Aubin Kubiak,Lucas 
Lermytte
Editor: Aubin Kubiak, Hugo Caby
Music: Yann Menou
Sound: Juliette Beha,Felix Vigne
Producer: Carlos De Carvalho

Director: Otalia Caussé,Geoffroy 
Collin,Louise Grardel,Antoine 
Marchand,Robin Merle,Fabien 
Meyran
Script: Otalia Caussé
Animator: Antoine 
Marchand,Robin Merle
Editor: Robin Merle
Music: Cyrille Marchesseau, 
David Gana
Sound: Alexandre Jaclain
Producer: Philippe Meis

چکیـده:دوخـرسقطبـیبهخاطرافزایـشگرمایجهان،سـفریبهتبعید
درپیـشمیگیرند.درمسـیرسـفربـاخرسهایقهـوهایروبرومیشـوند

وسـعیدرهمبومیوهمزیسـتیباآنـاندارند.

چکیده:زوجیآلمانیدرلیسبوندرآستانهسوارشدنبرتراموایمشهورخط
28هستندامااگریکهوترمزتراموابُبردوآنهارامسافرسفریسرگیجهآور

کندچه...


Synopsis: Two polar bears are driven into exile due to global 
warming. They will encounter brown bears along their journey, 
with whom they will try to cohabitate.

Synopsis: In Lisbon, a German married couple is about to get 
aboard the legendary o28 tramway, but how should you react when 
the brakes let go aond embark you on a vertiginous race...

مهاجرین

خط 28

Migrants

o28

 

اوگو کَبی، آنتوآن دوپریه، اوَبن کوبیاک، لوکاس لرِمیته، 
زوئی دوویز  

همکالسیهایمدرسهانیمیشنسهبعدی»پوله«شهر»روبه«
غالتحصیلیشان»مهاجرین«رابهاتفاق فرانسهفیلممشترکفار

کارگردانیکردهاند.

اوتالیا کُوسه،  ژوفروآ  کوَلن، لوئیز گراردل،
آنتوآن َمرشون، روَبن مرل، فابی َین ِمران

همکالسیهایدورهکارگردانیدیجیتالمدرسهسوپنفوکوم
غالتحصیلیشان روبیکایشهروالنسیینفرانسهفیلممشترکفار

»خط28«رابهاتفاقکارگردانیکردهاند.

Hugo Caby ,Antoine Dupriez,Aubin Kubiak,
Lucas Lermytte, Zoé Devise
Students of “Pôle 3D School” in “Roubaix”, 
co-directed their collective graduation film titled 
“Migrants”.

Otalia Caussé,Geoffroy Collin,Louise Grardel,
Antoine Marchand, Robin Merle, Fabien Meyran
Students of Digital Direction from Supinfocom Rubika 
school (Valenciennes, France) co-directed their 
collective graduation film titled o28.

8’:17”/France/2020
 

5’:18”/France/2019
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کارگردان:فلورنسیاآتریا،لئونارهیکس،
منلو،کلرماتز،لوآناانگوینتریلوآن،

مارینهپتری
فیلمنامه:فلورنسیاآتریا،لئونارهیکس،من

لو،کلرماتز،لوآناانگوینتریلوآن،
مارینهپتری

پویانما:فلورنسیاآتریا،لئونارهیکس،
کلرماتز،لوآناانگوینتریلوآن،مارینهپتری

تدوین:ورونیک گوپیل
موسیقی:سباستینایوانسون

صدا:نادژِفیریت،ژان-فرانسوآلژه
تهیه کننده:مویرامارگَن

کارگردان:میراسوفیاهیلد
فیلمنامه:میراسوفیاهیلد

پویانما:میراهیلد،ویرپرییتو،یووانا
بروایتسی،هایدیهولمهکریستنسن،مریم
آلبکووا،ماریابلوئرز،سیفپرلتساوی،نوآ

جوئل،ناتاشیاکایا،میشائالبوژگان،لینالکلین
تدوین:: میراهیلد،ماریابلوئرز،

سیفپرلتساوی
موسیقی:یوناسممبورگ

صدا:الئوراهسلدال،رونیمیکلسن 
تهیه کننده:میشلناردونه،آنیاپرل

Director: Florencia Atria, Léonard 
Hicks, Man Luo, Claire Matz, Luana 
Nguyen Tri Luan, Marine Petri
Script: Florencia Atria, Léonard 
Hicks, Man Luo, Claire Matz, Luana 
Nguyen Tri Luan, Marine Petri
Animator: Florencia Atria, Léonard 
Hicks, Claire Matz, Luana Nguyen 
Tri Luan, Marine Petri
Editor: Véronique Goupil
Music: Sébastien Iwansson
Sound: Nadège Feyrit,
Jean-François Leger
Producer: Moïra Marguin

Director: Myra Sofia Hild
Script: Myra Hild
Animator: Myra Hild, Vir Prieto, 
Jowanna Barvizi, Heidi Holmeå  
Christiansen, Mariyam Aulbekova, 
Maria Blowers, Sif Perlt Savey, 
Noa Juel, Nataschja Caja, Michaela 
Buzgan, Leena Lecklin
Editor: Myra Hild, Maria Blowers, 
Sif Perlt Savey
Music: Jonas Memborg
Sound: Laura E. Hesseldahl, 
Ronny S. Mikkelsen
Producer: Michelle Nardone, 
Anja Perl

چکیـده: پسـرکومـادرشدربیابانـیکـههـردمگسـتردهتروگسـتردهتر
میشـود،درواحـهیکوچکـیدرتقـالیزنـدهمانـدنهسـتند.

چکیـده: دوزن،خـوشوخـرم،درکناریکدیگرزندگیمیکننـد.یکیازآنها
تغییـرشـخصیتمیدهدوروالمعمولزندگیشـانبههـممیخورد.

Synopsis: Threatened by the growing desert, a young boy and 
his mother try to survive in a small oasis.

Synopsis: Two women live happily together. One starts to transform, 
disturbing their usual dynamic.

واحـه

در ابب آسکا

Oasis

Of Aska

6’:32”/France/2019
 

7’:20”/Denmark/2019
 

میرا سوفیا هیلد
غالتحصیلکارگاهانیمیشن کارگردانانیمیشندوبعدی،فار

غالتحصیلیدرپروژههایمتعددیازفیلم BAC15.پسازفار
بلندگرفتهتاانیمیشنتبلیغاتیتاطراحسکانسهایتقطیع

بازیهاییارانهایمشغولبهکاربودهاست.عاشقهمکاریهای
خالقانهاستودلبستهکارش.دلشمیخواهدبههمکاریبا

عاشقانانیمیشنادامهدهدوازآدمهایمختلفیکاریادبگیرد.

Myra Sofia Hild
2D character animator graduated from The Animation 
Workshop BAC15, and has since worked on the range 
of productions from feature films to advertisements to 
game cutscenes. She loves collaborating creatively, and 
put heart into what she does. she wants to continue to 
work with people who are passionate for animation, to 
continue to learn from different people. 

فلورنسیا آتریا، لئونار هیکس، من لو، 
کلر ماتز، لوآنا انگوین تری لوآن،

مارینه پتری
غالتحصیالنمدرسهتصویرگوبَلنهستند. همگیازفار

غالتحصیلیآنهااست. »واحه«فیلممشترکفار

Florencia Atria, Léonard Hicks, Man Luo, 
Claire Matz, Luana Nguyen Tri Luan, 
Marine Petri
All filmmakers graduated from Gobelins, l’école de 
l’image. “Oasis” is their graduation film.
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کارگردان:ییجاچائو،الناُشکرون،
سسیلگیّیار

فیلمنامه:ییجاچائو،الناُشکرون،
سسیلگیّیار 

پویانما::ییجاچائو،الناُشکرون،
سسیلگیّیار

تدوین:ناظممسلم
موسیقی:اتیینشوزیه

صدا:گیلمبتسینا
تهیه کننده:مویرامارگَن

کارگردان:ژوشیائولین
فیلمنامه:ژوشیائولین
پویانما:ژوشیائولین
تدوین::ژوشیائولین
موسیقی:لینگژو
صدا:ناسومیتومیتا

تهیه کننده:تاتسوتوشینومورا

Director: Yijia Cao, Lana 
Choukroune, Cécile Guillard
Script: Yijia Cao, Lana Choukroune, 
Cécile Guillard; Jan Henrik Jansen
Animator: Yijia Cao, Lana 
Choukroune, Cécile Guillard
Editor: Nazim Meslem
Music: Etienne Chouzier
Sound: Guilhem Bezzina
Producer: Moïra Marguin

Director: Zhou Xiaolin
Script: Zhou Xiaolin
Animator: Zhou Xiaolin
Editor: Zhou Xiaolin
Music: Ling Zhou 
Sound: Nasumi Tomita
Producer: Tatsutoshi Nomura

چکیـده: سـو،وکیلیاسـتکـهزندگیپرمشـغلهوپرجنبوجوشـیدارد
وحـاالبایـددرمهمتریـنقـرارکاریاشحاضرشـود.ازکارافتادنماشـین

باعثمیشـودسـرازجنگلـیدرآورد

چکیده:انیمیشنیاستبراساسموضوعشعر.

Synopsis: Sue, a lawyer living her life in the fast lane, needs to 
go to the most important meeting of her career.  On the way,  
a car breakdown forces her into the forest.

Synopsis: This is an animation based on the theme of poetry. 

خارج از محدوده

قطعه های ماه آوریل

Out of Range

Pieces of April

 

ییجا چائو، النا ُشکرون، سسیل گی ّیار
همگیدانشجویانمدرسهتصویرگوبَلنهستند،مدرسههنرو
ارتباطاتتصویریواقعدرمنطقهکارتیهالَتنپاریس.مدرسهای
باشهرتیبینالمللیکهاستعدادهایدرخشانوگروههایمجربی
پرورشدادهکهبهاستخداماستودیوهایانیمیشنپیشروییچون
دیسنی،یونیورسال،هاناباربر،پیکسار،دریمورکزووارنربروس

درآمدهاند.

ژو شیائولین
غالتحصیلکارشناسیارشد متولد1993درچین.فار

دانشکدهگرافیکدانشگاهتامادرسال2019.

Yijia Cao, Lana Choukroune,Cécile Guillard
Directors are students at the world renowned GOBELINS, 
l’école de l’image, a school of visual communication and 
arts in Paris, with its main location near the Latin Quarter. 
It has an international reputation, producing numerous 
talented individuals and teams hired by the world’s 
leading animation studios, including Disney, Universal, 
Hanna Barbera, Pixar, DreamWorks and Warner Bros. 

Zhou Xiaolin
Born, 1993, in China. Received master’s degree from Tama 
Art University, Department of Graphic Design in 2019.

4’:18”/France/2019
 

3’:40”/Japan/2019
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کارگردان:امانوئلُتم،اوگوووَزن،ماریون
بیِدپَلن،گییوممونتویا،نومیتیریه

فیلمنامه:امانوئلُتم 
پویانما:امانوئلُتم،اوگوووَزن،ماریون

بیِدپَلن،نومیتیریه
تدوین::امانوئلُتم 

موسیقی:دانیل-تونیمارکهبارِیرو
صدا:دانیل-تونیمارکهبارِیرو

تهیه کننده:فرانکپتیتا

کارگردان:والریبوسکی،ژوزفینِمیس،
کامروی،آنتوآنوینیون،بنژامنوارانتیز
فیلمنامه:والریبوسکی،ژوزفینِمیس،
کامروی،آنتوآنوینیون،بنژامنوارانتیز
پویانما:والریبوسکی،ژوزفینِمیس،

کامروی،آنتوآنوینیون،بنژامنوارانتیز 
تدوین:ژوزفینِمیس 

موسیقی:کامروی 
صدا:سدریکدنُوز

تهیه کننده:مویرامارگَن

Director: Emmanuel Temps,  Hugo 
Voisin, Marion Bideplan, Guillaume 
Montoya, Noumi Thiriet
Script: Emmanuel Temps
Animator: Marion Bideplan, Hugo 
Voisin, Emmanuel Temps, Noumi 
Thiriet 
Editor: Emmanuel Temps
Music: Daniel-Tony Marques 
Barreiro
Sound: Daniel-Tony Marques 
Barreiro
Producer: Franck Petitta

Director: Valérie Bousquie, 
Joséphine Meis, Côme Roy, Antoine 
Vignon, Benjamin Warnitz
Script: Valérie Bousquie, Joséphine 
Meis, Côme Roy, Antoine Vignon, 
Benjamin Warnitz
Animator: Valérie Bousquie, 
Joséphine Meis, Côme Roy, Antoine 
Vignon, Benjamin Warnitz
Editor: Joséphine Meis
Music: Côme Roy
Sound: Cédric Denooz
Producer: Moïra Marguin

چکیـده: ریحـان،دختـرکـردجوانـیبـهچشـمخـودمـرگپـدرشبـراثر
اصابـتگلولههـایداعـشدیدهاسـتوتصمیـمداردجانخـودرادرراه

دفـاعازارزشهـاومـردمکشـورشفـداکند.
   

چکیده: دربیابانیخالیازسـکنه،تیمیازمحیطبانانمسـئولنجاتگمشـدگاِن
درصحـراهسـتند.یکـیازآنهـاازگـروهجـداوبـاکاراکتریغیرمعمولـیروبرو

میشود.

Synopsis:  Rihan, a young Kurdish girl sees her father die from 
the bullets of Daesh and decides to give her life to defend her 
values and her own people.

Synopsis: In a wild an inhabited desert, a team of rangers is in 
charge of rescuing people who got lost there. One of them is going 
to draw apart from the group and meet an unexpected character.

روژاوا

پروتکل ساندویچ

Rojava

Sandwich Protocol

7’:51”/France/2019
 

5’:54”/France/2019
 




والری بوسکی، ژوزفین ِمیس، کام روی، آنتوآن وینیون، 
بنژامن وارانتیز

غالتحصیالنمدرسهتصویرگوبَلنهستند. همگیازفار
غالتحصیلیآنهااست. »پروتکلساندویچ«فیلممشترکفار

Valérie Bousquie, Joséphine Meis, Côme Roy, 
Antoine Vignon, Benjamin Warnitz
All filmmakers graduated from Gobelins, l’école de 
l’image. “Sandwich Protocol” is their graduation film.

امانوئل ُتم، اوگو ووَزن، ماریون  بیِدپَلن، گییوم مونتویا، 
نومی تیریه

غالتحصیالنمدرسهانیمیشن»ژرژملییس«فرانسه فار
درسال2019

Emmanuel Temps,Hugo Voisin, Marion Bideplan, 
Guillaume Montoya,Noumi Thiriet
Graduated from the French animation school “Ecole 
Georges Méliès” in 2019.
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کارگردان:کورامککنا
فیلمنامه:کورامککنا

پویانما:مریمآلبکووا،کّمیفابری
تدوین:کورامککنا

موسیقی:مادسوادزهولت،هالیلبز
صدا:ماریکیلکدبک،سیموندیربو

تهیه کننده:میشلناردونه

Director: Cora Mckenna
Script: Cora Mckenna
Animator: Mariyam Aulbekova 
Camille fabry
Editor: Cora Mckenna
Music: Mads Vadsholt, Halley Labs
Sound: Marie Kilkdebæk, 
Simon Dyrberg
Producer: Michelle Nardone

چکیده:پسـریهمراهدوسـتانشسـرگرمزندگییلهوپرشـروشورخوددر
خیابانهـایدوبلیـناسـتوالبتههمیشـهاینطورنیسـتکـهگزینههای

خوبـیبرایانتخابکردنپیشروداشـتهباشـد.

Synopsis: A boy, living a fast paced free roaming life with his 
friends on the streets of Dublin, doesn’t always have good 
choices to make.

رشگار Shergar

 

کورا مک کنا
کارگردان،تدوینگروطراحکاراکترمقیمکیلکنی،ایرلند.باآنکه
تاکنونفیلمهایمتعددیساخته،شرگاراولینفیلمرسمیاوبه

شمارمیرود.

Cora MCKENNA
A director, editor, character animator and artist from 
Kilkenny, Ireland. Despite having made and directed 
several films Shergar will be her first official release.

7’:06”/Denmark/2020
 

کارگردان: سپهرمومنی
فیلمنامه: سپهرمومنی
پویانما:سپهرمومنی
تدوین:سپهرمومنی

موسیقی: سامانرمش
صدا: نیلوفرراستی،محمدهادیمجیدی
تهیه کننده:مرکزگسترشسینمایمستند

وتجربی،سپهرمومنی

Director: Sepehr Momeni
Script: Sepehr Momeni               
Animator: Sepehr Momeni
Editor: Sepehr Momeni
Music: Saman Ramesh
Sound: Niloufar Rasti, 
Mohammad Hadi Majidi       
Producer: Sepehr Momeni, DEFC 

چکیده:زوجمیانسـالیبرسـربرنامهتلویزیونیموردعالقهشـانشـروعبه
دعـوامیکننـد.درگیریکوچـکآنهاتبدیلبـهجنگیتمامعیارمیشـود.

Synopsis: A middle-aged couple starts arguing over their favorite 
TV show. Their little argument turns into a full-fledged war.

سالخی Slaughter

 

سپهر مومنی
متولد1370،تهران.کارشناسارشدکارگردانیانیمیشنازدانشگاه

هنرتهران.
اوبهعنوانانیماتوردرساختانیمیشنهایکوتاه»بدورستم

بدو«و»تولد«وهمچنینبازیهایرایانهای»لوناقلمرو
رنگها«و»نادر،پسرآدم«همکاریداشتهاست.

Sepehr Momeni
Born 1991, Tehran. MA in animation at Art University 
of Tehran. He has been involved as animator in the 
production of short animation films like “Run Rostam 
Run!” and “Birthday” as well as video games like 
“Lona Realm of Colors” and “Nader Son of Man”.   

5’:32”/Iran/2020
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کارگردان:یاکاهارا
فیلمنامه:کنجیمیازاوا

پویانما:یاکاهارا،کاتاژینا
منسفل-ونگوارچیک،لئاپییترزیک

تدوین:پینگلین
موسیقی:ماریفوناباشی

صدا::فولکاناوستا،کیرینچن
تهیه کننده:یاکاهارا

کارگردان:پاسکالشلبلی
فیلمنامه:-
پویانما:-

تدوین:پاسکالشلبلی
موسیقی:الکساندروولف،پتریساینو

صدا:روبینهارف 
تهیه کننده:تیناوست،الکساندراا

تودوروویچ

Director: Yaka Hara
Script: Kenji Miyazawa
Animator: Yaka Hara,Katarzyna 
Mencfel-Wenglarczyk,Lea Pietrzyk
Editor: Ping Lin
Music: Mari Funabashi
Sound: Volkan Usta ,Kyrin Chen
Producer: Yaka Hara

Director: Pascal Schelbli
Script: -
Animator: -
Editor: Pascal Schelbli
Music: Aleksander Wolf David,Pet-
teri Sainio
Sound: Robin Harff
Producer: Tina Vest,Aleksandra 
Todorovic

چکیـده: شـکارچیمقیمکوهسـتان،خرسهـاراخوبمیشـناخت.هربار
کـهیکیشـانرامیکشـت،ازآنهـامعذرتخواهـیمیکرد،چـونتنهاراه

امـرارمعاشـشاینبود.

 چکیـده: چـهمیشـداگـرپالسـتیکهـممیتوانسـتدردریـاجـذب
وبازیافتشود؟

Synopsis: The hunter who lived in the mountain knew the 
bears well. She apologized to the bear every time she killed one, 
but she had to, for it was how she made her living. 

Synopsis: What if plastic could be integrated into sea 
life?

شکارچی خرس

زیبایی

The Bear Hunter

The Beauty

7’:27”/UK, Japan/2019
 

4’:14”/Germany/2019
 


پاسکال شلبلی

غالتحصیلی تحصیالتخودرادرسال2019باساختفیلمفار
»زیبایی«درانستیتوانیمشنآکادمیبادن-وورتمبرگبهپایان
رساندهاست.هماینکبهعنوانکارگردانوانیماتورمستقل

انیمیشنسهبعدیمشغولبهکاراست.

Pascal Schelbli 
He started his studies at the Institute of Animation at 
the renowned Film Academy Baden-Württemberg, 
which he successfully finished with his diploma film” 
The Beauty “in 2019. Today he is working as a freelance 
3D artist and director.

یاکا هارا
انیماتوراهلناگانویژاپن.

غالتحصیلیازدانشگاههنرتامادرتوکیو،تحت پسارفار
تاثیرسبکانیمیشنهایاروپاییقرارگرفتهودرسنترالسن

مارتینمشغولبهتحصیلشدهاست.

Yaka Hara
Animator from Nagano, Japan. After learning design 
at Tama Art University in Tokyo, she was inspired by 
European animation styles, and went to Central Saint 
Martins to study animation.
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کارگردان:جینکیوجئون
فیلمنامه:جینکیوجئون
پویانما:جینکیوجئون
تدوین::جینکیوجئون
موسیقی:موندانجینگژو

صدا:چیهیروناگاشیما 
تهیه کننده:کوجییامامورا

کارگردان:سسیلرژیس،ژولیَینبارتیزول،
سابینهامه،آگاتهکَپن،مارگوروسو

فیلمنامه:سسیلرژیس،ژولیَینبارتیزول،
سابینهامه،آگاتهکَپن،مارگوروسو

پویانما:ژولیینبارتیزول،سابینهامه،
مارگوروسو

تدوین:ژولیینبارتیزول
موسیقی:اولیویه میِشلو،

صدا::اولیویه میِشلو،لوریَینلوپینه
تهیه کننده:فرانکپتیتا

Director: Jinkyu Jeon
Script: Jinkyu Jeon
Animator: Jinkyu Jeon
Editor: Jinkyu Jeon
Music: Modanqing Zhu 
Sound: Chihiro Nagashima
Producer: Koji Yamamura

Director: Cecile Regis,Julien 
Bartissol,Sabine Aime,Agathe 
Capin,Margot Rousseau
Script: Cecile Regis, Julien Bartissol, 
Sabine Aime, Agathe Capin, Margot 
Rousseau
Animator: Sabine Aime, Julien 
Bartissol, Margot Rousseau 
Editor: Julien Bartissol
Music: Olivier Michelot
Sound: Olivier Michelot, Lauriane 
Loppinet
Producer: Franck Petitta

چکیـده:یـکروزپسـریبـافروشـندهدورهگـردیروبرومیشـودکـهجوجه
میفروشـد.پسـرکمیفهمـدکـهجوجههـامردنـیهسـتندوبـهزودی
خواهنـدُمـرد.ازنظـراو،آنمـردداردفقـطمـرگمیفروشـدومـرگ.

چکیده:وقتیجان-بوریسکیبیزینس،کهبهشدتازپروازمیترسد،مجبور
میشودسوارهواپیماشود،هیچچیزطبقبرنامهپیشنمیرود...دومدوم

دووووووووم.

Synopsis: One day a boy encounters a street vendor who 
sells chicks. Even the boy knows these birds will die very soon. 
To his eyes, the man is selling none other than death itself. 

Synopsis: When John-Boris Keybusiness, a man overwhelmed 
by fear of flying, is forced to get on a plane, nothing happens as 
planned... Dun dun duuuuunnnn.

مرگ فروش

زد و خورد
 یا عکس العمل پروازی

The Death Vendor

 The Fight or
Flight Response

 

جین کیو جئون  
متولد1987،کرهجنوبی.

دانشآموختهرشتهانیمیشندردانشگاهملیکرهودانشگاههنر
توکیو.

سسیل رژیس، ژولی َین بارتیزول، سابینه امه، 
آگاته کَپن، مارگو روسو

غالتحصیالنمدرسهانیمیشنژرژملییسدرسال2019 فار

Jinkyu Jeon
Born 1987, South Korea. Studied animation at 
Department of Animation at Korea National 
University of Arts, Department of Animation at Tokyo 
University of the Arts.

Cecile Regis, Julien Bartissol, Sabine Aime, 
Agathe Capin, Margot Rousseau

Graduated from the French animation school “Ecole 
Georges Méliès” in 2019.

5’:40”/Republic of Korea/2018
 

6’:08”/France/2019
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کارگردان:مارتینسماتانا
فیلمنامه:مارتینسماتانا

پویانما:مارتینسماتانا،مارتیناکولنییتس،
لوکاشگریندا،ماتوشوالخاژ،استانیسواو

شوستاک،پیوترخمییلوسکی
تدوین:لوسیهکت

موسیقی:آلکساندریاسینسکی
صدا:وییرامارینووا

تهیه کننده:اوندژِیِشینوها،پترباداچ

Director: Martin Smatana
Script: Martin Smatana
Animator: Martin Smatana, 
Martyna Koleniec, Lukasz Grynda, 
Matouš Valchař, Stanislaw Szostak, 
Piotr Chmielewski
Editor: Luce Hecht
Music: Alaksander Yasinski
Sound: Viera Marinová
Producer: Ondřej Šejnoha,Peter 
Badač

هـم بـا و مـیرود روسـتا در پدربزرگـش دیـدن بـه پسـرکی چکیـده: 
بادبادکبـازیمیکننـد.هـردوازالیههاییسـاختهشـدهاندکهنمادسـن

وسـالآنهاسـت.

Synopsis: A little boy visits his old grandfather in the countryside 
and they fly a kite together. They are both made out of layers, 
which symbolize their age.

ابدابدک The Kite

13’:07”/Czech Republic/2019
 

مارتین سماتانا
غالتحصلانیمیشندرمدرسهسینمایی متولد1991،اسلوواکی.فار
فامو،پراگ.اولینفیلمبلندشروسوپاپاورو،دربخشفیلمهای
نوجوانانبرلینالهبهنمایشدرآمدهوتاکنون13جایزهبینالمللی
غالتحصیلی کسبکردهاست.اودرژانویه2019ساختفیلمفار
استاپموشنخودرابانام»بادباک«بهپایانبردهاست.

Martin Smatana
Born 1991, Slovakia. Graduated MA in animation at 
FAMU, Prague. His debut film Rosso Papavero was 
premieted at Berlinale Generation Kplus and won 
13 international awards. In january of 2019 he finished 
his graduation stop-motion film for children “The Kite”.

کارگردان: حمیدهتیموری
فیلمنامه: حمیدهتیموری
پویانما: حمیدهتیموری
تدوین:حمیدهتیموری
موسیقی:آرنولدشوئنبرگ
صدا: حمیدهتیموری

تهیه کننده:حمیدهتیموری

Director: Hamideh Teymouri
Script: Hamideh Teymouri                                                                                        
Animator: Hamideh Teymouri      
Editor: Hamideh Teymouri
Music: Arnold Schoenberg
Sound: Hamideh Teymouri
Producer: Hamideh Teymouri  

چکیـده:ایـوانآرایشـگر،صبـحزودمتوجـهوجـودیـکدمـاغداخـلنان
تـازهمیشـود.همزمانکوالیفمشـتریهمیشـگیاشهمـانروزمتوجه

میشـوددماغـشگمشـده.

Synopsis: Early in the morning, barber Ivan porch notices 
a nose inside his fresh bread. At the same time, Kovalyov, his 
regular customer, realizes that his nose is missing.

دماغ The Nose                          

 


حمیده تیموری

متولد1371،تهران.
کارشناسارشدکارگردانیانیمیشنازدانشگاهتهران.

Hamideh Teymouri
 Born 1992, Tehran. MA in animation directing at Fine
Arts Faculty, University of Tehran

6’:18”/Iran/2020
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کارگردان:شینوبوسوئجیما
فیلمنامه:شینوبوسوئجیما
پویانما:شینوبوسوئجیما
تدوین:شینوبوسوئجیما
موسیقی:مارتیهیکس
صدا::میساکیهاسو

تهیه کننده:شینوبوسوئجیما

کارگردان:شینلی
فیلمنامه:شینلی
پویانما:شینلی

تدوین::شینگلونگِمی
موسیقی:میگلاوترو
صدا:میگلاوترو

تهیه کننده:شینلی

Director: Shinobu Soejima
Script: Shinobu Soejima
Animator: Shinobu Soejima
Editor: Shinobu Soejima
Music: Marty Hicks
Sound: Misaki Hasuo
Producer: Shinobu Soejima

Director: Xin Li
Script: Xin Li
Animator: Xin Li
Editor: Xinglong Mei
Music: Miguel Otero
Sound: Miguel Otero
Producer: Xin Li

چکیـده:ارواحکایـرنتصویرگربرزخیاسـتکهمقصدکسـانیاسـتکهدر
کودکـیازدنیـامیروند.

چکیـده:مردیروسـتاییحینقـدمزدندرجنگلیبرفـی،گوزنیغیرمعمولی
رامیبینـدوتعقیبـشمیکنـد.گوزن،دلازاوبردهوشـکارچیدرپیشـکار

اوست.


Synopsis: The Spirits of Cairn imagines a state of limbo which is 
the destination of those who die in childhood. 

Synopsis:  Walking in a snowy forest, a peasant sees an unusual 
deer and goes to follow it. The deer allures him and the peasant 
even wants to catch it.

ارواح کایرن

زمستان 

The Spirits of Cairn

The Winter

 

شینوبو سوئجیما
کارگردانومجسمهسازژاپنیشینوبوسوئجیمادرآثارشبه

ناپایداریوهراسنهفتهدرامرغیرمنتظرهمیپردازد.اوتاکنون
جوایزیچونجایزهبرگزیدههیاتداورانجشنوارههنررسانه

ژاپن،جایزهبرترجشنوارهبینالمللیفانتزیا)2019(وجایزههنری
اریکوکیمورا)2018(راازآنخودکردهاست.

شین لی
شینمتخصصروشسنتیساختانیمیشِناستاپموشن
بانقاشیرویشیشهاست.اوبهمدداینروش،لحظات
صمیمیوآرامزندگیرادربسترروایتیانتزاعی،ترسیم

مینماید.

Shinobu Soejima
She creates stop-motion animation and sculptures 
that explore impermanence and fear of the 
unexpected. She was awarded jury’s selection 
prize at the 22nd Japan Media Arts Festival, 
Fantasia International Festivals 2019, Eriko 
Kimura’s Prize at Art Award Tokyo 2018. 

Xin Li
Xin specializes in the traditional method
 of paint-on-glass stop-motion animation. Through 
this technique he explores tranquil and often 
intimate moments of life through abstract narratives.

12’:07”/Japan/2018
 

4’:59”/Australia/2020
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کارگردان:کِلمانساوتووار،فلورانسبالن،
لوئیزلوبلون،وارونایندالکار،مورگَنَلجل،

اوگووالدولییور-راتیه
فیلمنامه:کِلمانساوتووار،فلورانسبالن،
لوئیزلوبلون،وارونایندالکار،مورگَنَلجل،

اوگووالدولییور-راتیه
پویانما::وارونایندالکار،مورگَنَلجل،اوگو

والدولییور-راتیه 
تدوین:کِلمانساوتووار
موسیقی:کوینبارَدن
صدا:کوینبارَدن

تهیه کننده:فیلیپِمیس

کارگردان:نیناپرانگه
فیلمنامه:سائلبروِنرت

پویانما:میشلهاونگ،  لیزهلژیه،
فرانتسیسکاتراست،ساراشبانیحصاری،

سونیاملنیک،جسیکادرشلر
تدوین::النااشمیت،آلکسشوستر

موسیقی:برنهاردبلیکس
صدا:یانبرِت،ماکسهارتسرانگ،

اشتفنفالش
تهیه کننده:توبیاسگرگینوف

Director: Clémence Ottevaere, 
Florence Blain, Louise 
Leblond,Varoon Indalkar,Morgane 
Ladjel, Hugo Valdelièvre-Rattier
Script: Clémence Ottevaere, Florence 
Blain,Louise Leblond,Varoon Indalkar, 
Morgane Ladjel, 
Hugo Valdelièvre-Rattier
Animator: Varoon Indalkar, 
Morgane Ladjel,
Hugo Valdelièvre-Rattier
Editor: Clémence Ottevaere
Music: Kevin Bardin
Sound: Kevin Bardin
Producer: Philippe Meis

Director: Nina Prange
Script: Yael Brunnert
Animator: Michelle Ong,Lise 
Légier,Franziska Trast,Sara Shabani 
Hesari, Sonja Melnyk,Jessica 
Drechsler
Editor: Elena Schmidt,
Alex Schuster
Music: Bernhard Blix
Sound: Jan Brett,Max Hartstrang, 
Steffen Flach
Producer: Tobias Gerginov

چکیـده: درجنـگجهانـیدوم،مزرعـهداریفرانسـویبهناممارسـلبرآن
اسـتتـابـاردیگرفـروغزندگیرادرچشـمهایمـادرشژوزفـاببیند.

چکیـده: بانگاهیکالسـیکومنظریتجربی،»چشـمهایهراسـان«مارا
بـهدنیایتاریـکدخترنابینایـیبهنامکیتانـامیبرد.

Synopsis: During the Second World War, a French farmer named 
Marcel hopes to see life again in the eyes of his mother, Josépha.

Synopsis: With a classic look and experimental perspectives, 
“Wild Eyes” takes us into the dark world of the blind girl Kitana.

سه فرانک و شش پین

چمش های هراسان 

Three Francs Six Penny

Wild Eyes

6’:33”/France/2019
 

5’:33”/Germany/2019
 

نینا پرانگه
غالتحصیل متولد1993،مونیخ.کارگردانوانیماتور.فار
انیمیشنازآکادمیفیلمبادن-ووتمبرگبافیلمکوتاه

انیمیشن»چشمهایهراسان«.

Nina Prange
Born 1993, Munich. Director and animator. 
She studied animation at the Filmakademie 
Baden-Württemberg and graduated with
her animated short film “Wild Eyes”.

کِلمانس اوتووار، فلورانس بالن، لوئیز لوبلون، 
وارون ایندالکار، مورگَن َلجل، اوگو والدولی یور-راتیه
همکالسیهایدورهکارگردانیدیجیتالمدرسه

سوپنفوکومروبیکایشهروالنسیینفرانسهفیلممشترک
غالتحصیلیشان»سهفرانکوششپنی«رابهاتفاق فار

کارگردانیکردهاند.

Clémence Ottevaere,Florence Blain,Louise 
Leblond,Varoon Indalkar,Morgane Ladjel,
Hugo Valdelièvre-Rattier
Students of Digital Direction from Supinfocom Rubika 
school (Valenciennes, France) co-directed their 
collective graduation film titled ”Three Francs and Six 
Penny”.
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زهرا کبابیان 

متولد۱۳۶۸،قزوین.کارشناسارشدانیمیشنازدانشگاهتهران.
تصویرسازکتابوکارگردانانیمیشن.استوریبوردآرتیست

مجموعهتلویزیونیمیچکا.
امیرمهدی صفدری

کارشناسیارشدکارگردانیانیمیشن.کارگردان،فیلمنامهنویس،
استوریبوردآرتیست.اوبهعنوانکارفرمادرمجموعه

انیمیشنهای»مدرسهفیلیمو«،»عاشور«و...همکاریداشته
است.

Zahra Kababian
Born 1989, Qazvin. MA in animation at Faculty of Fine 
Arts, University of Tehran. Children book illustrator an 
animation director. She has acted as storyboard artist
 in TV animation serie titled: “Michka”.   
Amir Mehdi Safdari
MA in animation directing. Director, scriptwriter and 
storyboard artist. As executive producer, hee has been 
involved in the production of animation series like «Filimo 
School», «Ashour».  

کارگردان:آگنشگیورفی
فیلمنامه:آگنشگیورفی

پویانما:رکاآناساکای،آنااوتلیک،زولتان
کوسکا،آمانداهرتِلندی،َمتهسیِگتی،

ساندرافارکاش
تدوین:یودیتساکو
موسیقی:بالینتسابو

صدا::پِتربنیامینلوکاچ
تهیه کننده:یوژففوُلپ

Director: Ágnes Gyorfi
Script: Ágnes Gyorfi
Animator: Réka Anna Szakaly, 
Anna Ottlik, Zoltán Koska, Amanda 
Hertelendi, Máté Szigeti, Szandra 
Farkas
Editor: Judit Czakó 
Music: Bálint Szabó    
Sound: Péter Benjámin Lukács 
Producer: József Fulop

چکیـده:تجربههـاییککـودکاززندگیدرروسـتایپدربزرگـشدرقالب
تصاویـریهایکووارجـانمیگیرد.

Synopsis: A child’s experiences at her rural grandparents come 
to life in haiku-like images. 

ابدگیر Windbreak

 

آگنش گیورفی
غالتحصیلکارشناسیارشدانیمیشن متولد1991،مجارستان.فار
ازدانشگاههنرموهویناگبوداپست.ازسپتامبر۲۰۱۵تا2017
بورسیهدورهموسومبه»دارماسیسوا«یموسسهِسنیجاکارتادر

اندونزیبودهاست.

Ágnes Gyorfi
born 1991, Hungary. Finished her MA in animation 
in 2019 at Moholy-Nagy University of Art, 
Budapest. From 2015 to 2017, she took part in 
a scholarship program called “Darmasiswa” 
in Institute Seni Indonesia Surakarta. 

7’:23”/Hungary/2020
 

کارگردان:زهراکبابیان،امیرمهدی
صفدری

فیلمنامه:امیرمهدیصفدری
پویانما:زهراکبابیان

تدوین: امیرمهدیصفدری
موسیقی: فرهادصفار

صدا:فرهادصفار
تهیه کننده: امیرحسینصالحی

Director: Zahra Kababian, 
Amir Mehdi Safdari                      
Script: Amir Mehdi Safdari                                                                                            
Animator: Zahra Kababian                                                         
Editor: Amir Mehdi Safdari                                                                                            
Music: Farhad Saffar
Sound: Farhad Saffar
Producer: Amir Hossein Salehi    

چکیـده: پیرزنـیکهازمشـکلحافظـهرنجمیبـردبهطورپیاپـیخاطرات
دورانکودکـیاشراتکـرارمیکنـد؛زمانـیراکهسـعیمیکردبـرایپدرش

کـهدرجبهههـایجنگبودشـالیببافد.

Synopsis: An old woman suffering from memory problems repeatedly 
goes over her memories of childhood when she tried to weave a 
scarf for her father who went to war.

خاطرات زمستان                     Winter Memories

6 ’:51”/Iran/2020
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کارگردان:اورلکلیمت
فیلمنامه:اورلکلیمت
پویانما:یاناستنسل
تدوین:اورلکلیمت

موسیقی:مارِکدوبراوا
صدا:مارِکموزیل

تهیه کننده:اورلکلیمت

کارگردان:آندریخرژانوفسکی
فیلمنامه:آندریخرژانوفسکی،

یوریآرابوف
پویانما:استپانبیریوکف،یکاترینا

بویکووام،آندریُولوشین،فاضلگازانوف،
دمیتریایوانوف،ناتالیامارخنکووا
تدوین:تایسیاکروگوویخ،ایلیا
توماشوویچ،ورونیکااوتکینا

موسیقی:دمیتریشوستاکوویچ
صدا:آرتمفادییف

تهیه کننده:آندریخرژانوفسکی

Director: Aurel Klimt
Script: Aurel Klimt
Animator: Jan Stencl
Editor: Aurel Klimt
Music: Marek Doubrava
Sound: Marek Musil
Producer: Aurel Klimt

Director: Andrey Khrzhanovsky
Script: Andrey Khrzhanovsky, 
Yuriy Arabov
Animator: Stepan 
Biryukov,Yekaterina 
Boykovam,Andrey Voloshin,Fazil 
Gasanov,Dmitry Ivanov,Natalia 
Marchenkova
Editor: Taissia Krugovykh,Ilya 
Tomashevich,Veronika Utkina
Music: Dmitry Shostakovich
Sound: Artem Fadeev
Producer: Andrey Khrzhanovsky

چکیـده:زندگـیالیـکاچنـدانراحـتنیسـت،سـگمـادهایکـهدرحومههای
شـهریدرروسـیهزندگـیمیکند.الیـکارابـهداممیاندازندوبـهگونهایتربیت

میکننـدکـهبـهیکـیازپیشـتازانحضـورحیوانـاتدرفضابدلمیشـود.

چکیـده:فیلمیبراسـاسداسـتانکوتاهدماغنوشـتهینیکـوالیگوگولو
اپراییبههمیننامازداسـتانگوگولوسـاختهیدمیتریشوسـتاکوویچ

است.



Synopsis: Not easy is the life of Laika, a female dog living on the 
outskirts of a Russian city. After her capture and retraining, she 
becomes a pioneer in astronautics. 

Synopsis: The film is based on the short story “The Nose” by Nikolai 
Gogol and an Opera “The Nose” upon Gogol’s novel by composer 
Dmitri Shostakovich.

الیکا

دماغ یا توطئه ی هرنمندان 
مستقل

Laika

 The Nose or the Conspiracy
of Mavericks

87’:28”/Czech/2017
 

89’:00”/Russia/2020

اورل کلیمت
متولد1972،زلین،اسلوواکی.اورلدرسال1999ازدپارتمان

انیمیشنمدرسهفیلموتلویزیونآکادمیهنرهایاجرایی)فامو(
غالتحصیلشدهاست.اواغلبفیلمنامهنویس،انیماتور، پراگفار
تدوینگر،مجریطرحوکارگردانفیلمهایانیمیشنخودشاست.
اوازسال1999دردپارتمانانیمیشنفاموبهتدریسمشغول

است.


آندری  خرژانوفسکی
غالتحصیلمدرسهملیسینمایشوروی متولد1939،مسکو.فار
درسال۱۹۶۲.پنجگانه»پوشکینیانا«یاوکهبهآثارالکساندر
پوشکینبزرگاختصاصداردامکاناتجدیدیرادرعرصه

فیلمهایانیمیشنباموضوعادبیاتکالسیکجهانپیشرو
نهادهاست.اویکیازموسسینواستادانمدرسهاستودیوی

»شار«درمسکومیباشد.

Aurel Klimt
Born in 1972 in Zilina, Slovakia. In 1999 he graduated 
from the Department of Animation at the Film and 
TV School (FAMU) of the Academy of Performing Arts 
in Prague.He works on his own animated films as a 
scriptwriter, animator, editor, executive producer and 
director .Since 1999 he has taught at the Department 
of Animation at FAMU .

Andrey Khrzhanovsky
born 1939, in Moscow. Graduated from VGIK in 
1962.The five films of the “Pushkiniana” cycle 
opened absolutely new possibilities for animation 
in mastering classical literature. He is one of the 
founders and professors of the School-studio of 
animation cinama “SHAR” in Moscow.
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کارگردان:بهزادنعلبندی
فیلمنامه:بهزادنعلبندی
پویانما: بهزادنعلبندی
تدوین:بهزادنعلبندی
موسیقی: عطاابتکار
صدا: انسیهملکی

تهیه کننده:بهزادنعلبندی

Director: Behzad Nalbandi 
Script: Behzad Nalbandi 
Animator: Behzad Nalbandi 
Editor: Behzad Nalbandi 
Music: Ata Ebtekar
Sound: Ensieh Maleki
Producer: Behzad Nalbandi 

چکیده: فیلممسـتند-انیمیشـنیبراسـاسصداهایضبطشـدهوتصاویر
انیمیشـن.کارگـردانبـاهماهنگییکمـددکاراجتماعیوباشـرطهمراه
نداشـتندوربیـنبهکمپنگهـداریاززنـانبیخانمانواردمیشـود.



Synopsis: The animated documentary is composed of recorded 
voices and animated images. The director, conditioned with not 
having a camera with himself, steps into a homeless women shelter.

کاغذاپره ها The Unseen

65’:23”/Iran/2019
 

بهزاد نعلبندی
متولد13۵1،تهران.دانشآموختهرشتهسینماازمدرسهفیلم
تهران.درکارنامهیفیلمسازیاوساختآثارمستندیچون

کشکول)۱۳۸۹(،صبحروزنهم)۱۳۹۱(،سریالمستندایرانشهر
)کارگردانیمشترک(۱۳۹۲وفیلمداستانیبلندُپُرو)۱۳۹۵(به

چشممیخورد.


Behzad Nalbandi 
Behzad Nalbandi, born in 1972 Tehran, studied cinema 
in Tehran Film School. He has directed documentaries 
such as Kashkoul (2010), The Morning of the 9th Day 
(2012), Iranshahr (Doc-Series- 2013) and a feature film, 
Preuve (2016).





منایش ویژه و چمش انداز

Special Screening
& Panorama
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جشنواره ی جشنواره ها

جشـنوارهیجشـنوارههابهسـیاقدورههایپیشـین،مجموعهایازفیلمهایموفقومطرحجهاناسـتکهدرجشـنوارههاییازجملهانسـی،زاگرب،
هیروشـیما،اتـاواو...درخشـیدهاندومیتوانـدبـرایکسـانیکهفرصتدیدنتمـامرویدادهاوفیلمهایجشـنوارهراندارندمفیدباشـد.

Festival of Festivals
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. 
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At First Sight
Director: Sjaak Rood

Beetle in the Anthill
Director: Vasily Efremov

در نگاه اول 
کارگردان: شیاکرود

سوسک در النه مورچگان
کارگردان: واسیلیِافرموف

16’:10”/Netherlands/2018
 

12’:56”/Russia/2019
 

Bellzebub
Director: Cesar Diaz Melendez,
Isabel de la Torre 

بعلزبوب 
کارگردان: سزاردیاثمِلندث،

ایزابلدالتورره

1’:47”/Spain/2020
 Blieschow 

Director: Christoph Sarow

بیلیشو 
کارگردان: کریستوفسارائو

9’:35”/Germany/2019
 

Daughter
Director: Daria Kashcheeva

دخرت
کارگردان: دریاکاشچییوا

14’:49”/Czech Republic/2019
 Don’t Know What

Director: Thomas Renoldner

منی دامن چه
کارگردان: توماسرنولدنر 

8’:07”/Austria/2019
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Dreams into Drowning
Director: Koji Yamamura

خیال نقش 
کارگردان: کوجییامامورا

10’:10”/Japan/2019
 Flow

Director: Adriaan Lokman

سیَـالن 
کارگردان: آدریانلوکمان

13’:43”/Netherlands, France/2019
 

Freeze Frame
Director: Soetkin Verstegen

فریز فریم 
کارگردان: سوتکینفرشِتیخن

5’:00”/Belgium/2019
 Good Intentions

Director: Anna Mantzaris

حسن نیت ها 
کارگردان: آنامانتزاریس

8’:34”/UK/2018
 

Muedra
Director: César Díaz Meléndez

موئدرا
کارگردان: سزاردیاثمِلندث 

8’:50”/Spain/2019
 Imbued Life

Director: Ivana Bosnjak,
Thomas Johnson

زیسیت رسشار
کارگردان: ایوانابوسنیاک،

تامسجانسون

12’:20”/Croatia/2019
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Our aspirations take us to the stars
Director: Franck Dion

شوق فتح آمسان ها
کارگردان: فرانکدیون

11’:09”/France/2019
 Serial Parallels

Director: Max Hattler

سلسله ای از خطوط موازی
کارگردان: ماکسهاتلر

9’:00”/Hong Kong, Germany/2019
 

Story
Director: Jola Bańkowska

 استوری
کارگردان: یوالبانکوفسکا

4’:49”/Poland/2019
 The Kite 

Director: Martin Smatana

ابدابدک 
کارگردان: مارتینسماتانا

13’:07”/Czech Republic/2019
 

Winter in the Rainforest
Director: Anu-Laura Tuttelberg

زمستان در جنگل های ابراین
کارگردان: آنا-لوراتوتلبرگ

8’:35”/Estonia, Lithuania, Mexico/2019
 Uncle Thomas, 

Accounting for the Days
Director: Regina Pessoa

دایی توماس، 
حسـابدار روزها

کارگردان: رژیناپسوآ

13’:02”/Portugal, Canada, France/2020
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گذر از رنگ ها: مرور بر آاثر جولیا گرومسکایا و شیوا صادق اسدی

شـیواصادقاسـدیوجولیـاگرومسـکایافیلمسـازانیهسـتندکههریکبهشـیوهیخاصخـودتجربهها،رؤیاهـاودرونیاتخـودرادرقالبمدیوم
انیمیشـنبـهبیـاندرمـیآورنـدوازایـنحیـث،فیلمهایآنهـارامیتوانخودبیانگروشـخصیقلمـدادکرد.سـّیالیتدرانتقالنماها،اسـتفادهاز
مـورفوشـعربصـریازویژگیهـایمشـترکایـندوفیلمسـازاسـت.فیلمهایجولیاگرومسـکایا،فضایـیرؤیاگوندارنـدوبازتابدهنـدهینگاه
شـاعرانه،تغّزلیوخوشـبینانهیاوبهزندگیهسـتند.درحالیکهفیلمهایشـیواصادقاسـدیداسـتانمحورترهسـتندوباکاربسـتروایتهای
غیرخّطـیودرونگرایانـه،کابوسهـا،ترسهـا،درونیـاتووجـوهتاریکروانانسـانرابهرویپردهیسـینمامیآورند.حیوانـاتدرفیلمهایهردو
فیلمسـازنقشهـایخـاصخودشـانراایفـامیکننـدوپابـهجهانفیلمهـامیگذارند.گواینکهروبهروشـدنباایـنابعادحیوانـی،بخشناگزیری

ازمواجـهیمـابـاخـودماوالیههـایپنهانتـروغریزیتروجودماسـت.
فیلمهـایهـردوفیلمسـازپیونـدعمیقـیبـاهنرهـایزیبـاوبـهویژهجهـاننقاشـیداردوحاصـلکنکاشهـاوجسـتجوگریهایبیپایـانبرای
خلـقیـکدنیـایفردّیـتیافتـهاسـت.درفیلمهـایهـردوفیلمسـاز،تاشهـایقلممـوپـردهازارتعاشـاتوحـاالتدرونیخالقشـانبرمـیدارد.
ضربـهقلمهـادرفیلمهـایجولیـاگرومسـکایا،آرامومالیـمودرفیلمهایشـیواصادقاسـدیبیپرواومضطربهسـتند.رنـگدرفیلمهایهردو
فیلمسـازنقـشبیانـیمهّمـیدرخدمـتفضاویاداسـتانفیلمایفـامیکند.پالترنگیجولیـاگرومسـکایادربرگیرندهیرنگهایمتنّوعوروشـن
اسـتکـهدیـدنفیلمهـایاورابـهتجربـهایدلپذیـروسـفریشـیریندردنیایـیپـرازرنگتبدیـلمیکنـد.درحالیکـهپالترنگیشـیواصادق
اسـدیدربرگیرنـدهیخاکسـتریهاورنگهـایتیـرهوچرکیاسـتکههماهنگبافضـایتهدیدکنندهودنیـایدرونیشـخصّیتهایفیلمهایش،
گاهگاهـیزمینـهرابـرایتاثیرگـذارییـکرنـگتنـدخالص)همچـونزرد،قرمزویـاصورتیو...(فراهممیکند.ازسـویدیگر،شـیواصادقاسـدی
درفیلمهایـشبـهموضوعاتـیهمچـونروابـطانسـانیبهویـژهدرمحیطخانـواده،مدرسـهو...میپـردازدوازایـنروفضاهـایفیلمهایشغالبًا
ع،دشـتهاوفضاهایبـازوبیکران فضاهـایبسـتهوداخلـیهسـتنددرحالـیکـهفیلمهایجولیاگروسـکایا،بینندهرابهگردشـیبیانتهادرمزار
دعـوتمیکننـد.مواجهـهبـاچنینتضادهـاینیرومندیدرکناراشـتراکاتیکهمابینفیلمهایایندوفیلمسـازوجـوددارد،میتوانـدبرایمخاطب

تجربـهایجـّذابرارقمبزند.

Going beyond the colors: A Double-Bill Retrospective, Shiva Sadegh Asadi and Julia Gromskaya

Shiva Sadegh Asadi and Julia Gromskaya are filmmakers who each express their experiences, dreams and visions in the medium 
of animation in their own way, and in this sense, their films can be considered self-expressive and personal.
Fluidity in transmitting the plans and scenes, using morphs and visual poetry are common characteristics of these two 
filmmakers. Julia Gromskaya's films have a dreamy atmosphere and reflect her poetic, lyrical and optimistic outlook on life. 
Shiva Sadegh Asadi's films, on the other hand, are more story-oriented and bring nightmares, fears and dark aspects of the 
human psyche on the big screen by using non-linear and introverted stories.
Animals step into the world of both directors’ films; as if dealing with these animalistic aspects is an inevitable part of 
encountering more hidden and instinctive layers of our being.
Both filmmakers 'films are deeply connected to the fine arts, especially the world of painting, and are the result of endless 
exploration to create an individual and unique world. The brushstrokes reveal the filmmakers' vibes and inner states and colors 
play an important role in emphasizing the theme or the story of the films. Julia Gromskaya's color palette includes a variety 
of bright colors that make watching her films a pleasant experience, like a sweet journey into a world of colors, while Shiva 
Sadegh Asadi's palette includes grays, dark and somber colors, with occasional use of sharp and pure reds, yellows and pinks 
that harmonize with her films threatening atmosphere and her characters’ inner world. On the other hand, Shiva Sadegh 
Asadi’s films deal with issues such as human relations, especially in the family, school and etc., as a result, the locations of her 
films are often internal spaces, while Julia Groskaya’s films invite the viewers to an endless trip over the fields, plains and green 
expanses.
The experience of such powerful contrast and differences, along with the commonalities of the works of these two different 
filmmakers, can be attractive to the audience.
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Julia Gromskaya

Julia Gromskaya, Italian animator of Russian origin, 
was born in Kharkov (Soviet Union). After graduating in 
Philology, attended the Art School of her town and later 
moved to Italy where she began working as an animator 
and illustrator. Within the space of seven years, 
her short animation films have been selected in 52 
Countries of 5 Continents and have received 52 awards.

جولیا گرومسکایا

گرومسکایا،انیماتورایتالیایی،روستباروزادهیخارکُف)اتحاد
جماهیرشورویسابق(است.پسازاتمامتحصیالتدررشته

واژهشناسی،بهتحصیلدرمدرسههنرزادگاهشپرداخت
وپسازآنبهایتالیامهاجرتکردوبهعنوانانیماتورو

تصویرسازمشغولبهکارشد.طیهفتسال،فیلمهایکوتاه
انیمیشناودر۵۲کشورجهانبهنمایشدرآمدهو۵۲جایزه

معتبرازجشنوارههایبینالمللیفیلمکسبکردهاست.

Shiva Sadegh Asadi

Born 1983, Tehran. MA in animation at Art 
University of Tehran. Her films has been shown 
in the main competition sections of dozens of 
International film festivals like Annecy, DOK Leipzig, 
Interfilm, Shanghai, Tallinn Black Nights, Zinebi, etc... 
and awarded numerous prizes including grand jury 
prize of Hiroshima International animation festival 
and audience award for the best film in Filmfest 
Dresden.  

شیوا صادق اسدی

متولد۱۳۶۲،تهران.کارشناسارشدانیمیشنازدانشگاههنر
تهران.صادقاسدیباانیمیشنهایکوتاهخوددربخش

مسابقهجشنوارههاییچونانسیفرانسه،داکالیپزیگآلمان،
اینترفیلمبرلین،جشنوارهفیلمشانگهای،شبهایسیاهتالین،
جشنوارهفیلمهایمستندوانیمیشنبیلبائو)زینبی(و...حضور
داشتهوجوایزوافتخاراتمتعددیکسبکردهاستکهازآن
جملهمیتوانبهجایزهویژههیاتداورانجشنوارهانیمیشن
هیروشیماوجایزهبهترینفیلمازنگاهمخاطبانجشنوارهفیلم

کوتاهدرسدناشارهکرد.

Flood
Director: Julia Gromskaya

سیل
کارگردان: جولیاگرومسکایا

5’:27”/Italy/2012
 Grandfather

Director: Shiva Sadegh Asadi

پدربزرگ
 کارگردان: شیواصادقاسدی

9’:51”/Iran/2015
 

Kitten 
Director: Shiva Sadegh Asadi 

بچه گربه
کارگردان: شیواصادقاسدی

10’:10”/Iran/2013
 It will stay with you

Director: Julia Gromskaya
اب تو خواهد ماند

کارگردان: جولیاگرومسکایا

3’:19”/Italy/2015
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Maned and Macho
Director: Shiva Sadegh Asadi

The Crab
Director: Shiva Sadegh Asadi

The Azure Soul
Director: Julia Gromskaya

The Dream of Giada
Director: Julia Gromskaya

یال و کواپل
کارگردان: شیواصادقاسدی

خرچنگ
کارگردان: شیواصادقاسدی

روح الجوردی
کارگردان: جولیاگرومسکایا

رویای جیادا
کارگردان: جولیاگرومسکایا

10’:49”/Iran/2017
 

10’:46”/Iran/2020
 

4’:30”/Italy/2009
 

2’:04”/Italy/2010
 

Winter and Lizard 
Director: Julia Gromskaya

The Music the Wings 
Director: Julia Gromskaya

زمستان و مارمولک
کارگردان: جولیاگرومسکایا

موسییق ابل ها
کارگردان: جولیاگرومسکایا

3’:31”/Italy/2013
 

00’:30”/Italy/2011
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دو دهه اب اسکاری های پوايمنايی

جشـنوارهپویانمایـیتهـراندردورههـایمختلـفمیزبـانونمایشدهنـدهتعـدادیازانیمیشـنهایکوتـاهبرنـدهونامزدجایزهاسـکاربودهاسـت.این
آثـاردردورههـایدوم،سـوم،هشـتم،دهـمویازدهـمجشـنوارهبهنمایشدرآمدهومورداسـتقبالمخاطبانجشـنوارهقرارگرفتهبودند.برآنشـدیمتادر

بخـشویـژهای،بهتماشـایدوبارهاینآثاربنشـینیم.

Two Decades with Oscar-winner Animations 
In its different editions, Tehran Animation Festival has hosted and shown a number of Oscar nominated and winner films short 
animations. These were in the 2nd, 3rd, 8th, 10th, and 11th editions of the festival, received warmly by the festival’s audience. We 
have decided to review these films in this section.

Borrowed Time
Director: Andrew Coats, 
Lou Hamou-Lhadj

Father and Daughter
Director: Michaël Dudok de Wit

زمان قریض
کارگردان: اندروکوتس،

لوحمو-الج
پدر و دخرت

کارگردان: مایکلدوُدکِدویت

6’:45”/USA/2015
 

9’:15”/Netherlands/2000
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Weekends
Director: Trevor Jimenez

Feral
Director: Daniel Sousa

Late Afternoon
Director: Louise Bagnall

Head Over Heels
Director: Timothy Reckart

The Old Man and the Sea
Director: Aleksandr Petrov

وحیش
کارگردان: دانيلسوسا

اواخر عرص 
کارگردان: لوئیسَبگُنل

رسااپ
کارگردان: تیموتیرکارت

پیرمرد و دریا
کارگردان: الکساندرپتروف

12’:07”/USA/2012
 

9’:23”/Ireland/2017
 

10’:18”/UK/2012
 

22’:00”/ Russia, Canada, Japan/1999
 

When the Day Breaks 
Director: Wendy Tilby,
Amanda Forbis

تعطیالت آخر هفته
کارگردان: ترُِورخیمنث

صبح عیل الطلوع
کارگردان: وندیتیلبی،

آماندافوربیس

17’:15”/USA/2017
 

9’:36”/Canada/1999
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انیمیشن ایراین

پژوهش گر و کارگردان:مهردادشیخان
تدوین:آرشزاهدیاصل

تصویربرداری: مهرداددفتری
طراحی صدا: بهروزشهامت

اصالح رنگ:محمدرضاتیموری
موشن گرافیک: رامینبهادری
گوینده متن:پدرامثانی

مجری طرح:استودیوفیلمتاریکخانهما
تهيه کننده:مهردادشیخان،

محصولمرکزگسترشسینمایمستندوتجربی

مستند »انیمیشن ایراین«

Iranian Animation

Scriptwriter and Director: Mehrdad Sheikhan
Editor: Arash Zahedi Asl
Cinematographer: Mehrdad Daftari
Sound Designer: Behrouz Shahamat
Colorist: Mohammadreza Teymouri
Motion Graphics: Ramin Bahdori
Voice Over: Pedram Sani
Executive Producer: Tarikkhaneh-ma Film Studio
Producer: Mehdad Sheikhan, 
DEFC

ایــنمســتندبرپایــهپژوهشــیجامــعبــاموضــوعانیمیشــنملــیایــران،
ضمــنپیگیــریوتحلیــلرونــدپیدایــشوشــکلگیریانیمیشــندرایــران،
ــش ــهنمای ــدهایازآنراب ــایفراموشش ــدهورخداده ــایپنهانمان زوای
ــرورش ــونپ ــر،کان ــگوهن ــندروزارتفرهن ــداتانیمیش ــذارد.تولی میگ
فکــریکــودکانونوجوانــان،تبلیغــاتبازرگانــی،ســریالهایتلویزیونــی،آثــار
مســتقلوتجربــیونیــزانیمیشــنهایســینماییازمهمتریــنحوزههــاو
جریانهــایتاریــخانیمیشــنایــرانبــهشــمارمیرونــدکــهایــنفیلــمبــه

آنهــاپرداختــهاســت.

Documentary Film Screening: Iranian Animation
The film is very based on a comprehensive research on Iranian 
animation, explores its history back from the very beginning until 
now and sheds a new light on its untold and unseen chapters. 
It pinpoints some of the critical turning points and the very 
remarkable Animation films produced in the former Ministery 
of Art and Culture, Center for the Intellectual Development of 
Child and Adolescent (Kanoon), TV commercials and series, 
independent, experimental and feature films.
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مهرداد شیخان 

متولــد۱۳۴۴،تهــران.دانشآموختــهطراحــیگرافیــکوفیلمســازیانیمیشــنازدانشــگاههنــراســتودرحــالحاضــربــهعنــوانفیلمســازفعالیــتدارد.
اوبــاســاختانیمیشــنهایکوتــاهازســال۱۳۶۶فعالیــتفیلمســازیاشراآغــازنمــودواز1382همزمــانبــهفیلمســازیمســتندرویآورد.مســتنداخیــر

او»انیمیشــنایرانــی«بــاموضــوعتاریخچــهانیمیشــنایــرانحاصــلبیــشازچهارســالپژوهــشوتولیداســت.
ایــنفیلــمموفــقبــهدریافــتجایــزهبهتریــنپژوهــشازچهاردهمیــنجشــنوارهبینالمللــیفیلــممســتندســینماحقیقــتشــدهوهمچنیــنکاندیــد
بهتریــنمســتندبلنــددرهمیــنجشــنوارهبــودهاســت.»انیمیشــنایرانــی«همچنیــنضمــنحضــوردردوازدهمیــنجشــنمســتقلســینمایمســتند

ایــرانکاندیــدایبهتریــنمســتندبلنــددرایــنرخــدادبــودهاســت.
فیلمهــایانیمیشــنشــیخاننیــزتــاکنــوندرجشــنوارههایداخلــیوبینالمللــیمتعــددیچــونجشــنوارهفیلــمتیبــرونامریــکا،جشــنوارهانیمیشــن
بانیالــوکابوســنی،جشــنوارهفیلــمفرموالمونــدیآلمــان،جشــنوارهفیلــمزوملهســتان،جشــنوارهفیلــمانیمیشــنماتیتــایایتالیــاو....افتخــاراتوجوایــز

بســیاریکســبکردهانــد.

Mehrdad Sheikhan

Born 1965, Tehran. He studied animation and graphic design in the Art university of Tehran. He Started his professional career 
in animation film making, graphic design and illustration in 1987. He launched his documentary career in 2003. His latest title 
“Iranian Animation”, took four years of development and production, telling history of Iranian animation film industry.
The film has been nominated for the best film and awarded the best documentary research prize in Tehran Cinema Verite in-
ternational film festival. It has been nominated for the best documentary feature at 12th Iran Documentary Filmmakers Guild.    
His animation films also have been shown and awarded in numerous national and international festivals including Tiburon 
(USA), Banjaluka animation festival (Bosnia), Formula Mundi (Germany), Zoom (Poland), Matita (Italy),...   
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آغازگران: مرور بر آاثر مرتیض ممیز و فرشید مثقایل

درایـنبخـش،برخـیازآثـارانیمیشـنیکـهدوهنرمنـدبرجسـتهکشـورزندهیـادمرتضیممیزوفرشـیدمثقالـیدرکانونپـرورشفکریکـودکانو
نوجوانـانسـاختهاند،بـهنمایـشدرمیآیـد.ایـنآثـار،بـههمـتادارهکلامـورسـینماییوتئاتـرکانون،ترمیـمدیجیتـالواصالحرنگشـدهاند.

Iranian Animation Pioneers: A Double-Bill Retrospective, Morteza Momayez and Farshid Mesghali 
It is a showcase of few animation titles made by two acclaimed pioneer artists, Morteza Momayez and Farshid Mesghali, 
produced in Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults (Kanoon). These animation films have been 
recently restored and color graded digitally under suprvision of Kanoon’s department of film and theatre production.       

مرتیض ممیز
مرتضـیممیـزدرسـال۱۳۱۵درتهـرانبـهدنیـاآمـد.اودرسـال۱۳۴۴ازدانشـکدههنرهـای
غالتحصیـلشـدو3سـالبعـدگواهینامـهطراحـیغرفـهوویتریـن زیبادانشـگاهتهرانفار
ومعماریخـودراازمدرسـهعالـیهنرهـایتزیینیپاریسدریافـتکـرد.ممیـزدرسـال۱۳۴۸
پیشـنهادایجـادرشـتهگرافیکرابهدانشـکدههنرهـایزیباارایهدادوبنیانگذاشـتناینرشـته
دانشـگاهیبـهاسـتقراروتقویـتحـوزهگرافیکدرکشـورانجامیـد.اوبهغیـرازطراحیگرافیک
بـرایکتابهـاوپوسـترها،مدیریـتهنـریمجالتیچونایـرانآبـاد،کتابهفته،کیهـانهفته،
فرهنـگ،کاوش،نگیـنرابرعهـدهداشـت.آثارممیزدرایـندورهدر»کتابهفته«بـهچناندوره
خالقیبدلشـدکهناماورابهعنوانگرافیسـتیمولفوکمنظیربرسـرزبانهانشـاند.همچنین
ادامـهکارویدرنشـریاتفرهنـگونگیـن،راهرابرایورودگرافیسـتهایجواندهـه40بازکرد.
مرتضـیممیـزدرطـولنیمقرنفعالیـتهنریخوددرایـرانوعرصههنربینالمللـی،دراحیاو
ابداعهنرگرافیـکدرایـرانوپیشـبردوگسـترشفرهنگملیوسـنتهایهنـرینقشبارزی
داشـتوبـهایـنسـبباورا»پـدرهنـرگرافیـکایـران«مینامنـد.ممیـزدرسـالهای۱۳۵۰تا
۱۳۵۲طراحـیوکارگردانـیسـهفیلـمانیمیشـنبرایجشـنوارهفیلمهـایکودکانکانـونپرورش
فکریتهـرانرادرپرونـدهکاریخـودداشـتهاسـت.ویدرطولفعالیتهایهنـریخودبیشاز
10نمایشـگاهاختصاصـیاز۱۳۳۹تـا۱۳۷۷درتهـرانودونمایشـگاهاختصاصـیدرآلمانوبیش
از۷۴نمایشـگاهگروهـیدرایران،آلمان،فرانسـه،آمریکا،بلژیـک،فنالنـدویوگسـالویبرپاکردو

طراحـیجلـدصدهـاکتابونشـریاتمختلفتوسـطاوانجـامگرفت.

Morteza Momayez
Born 1935, Iran. He has been graduated in painting from faculty of fine arts in University of Tehran in 1965. He subsequently 
continued his studies at Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs in Paris, where he received his diploma in 1968. In 1969, 
he launched graphic design courses in University of Tehran, it led to establishment of graphics as a distiguished and professional 
field of work and study. Apart from being book and poster graphic designer, he worked as artistic director in art and literay 
magazines like Iran-e-Abad, Ketab Hafteh, Keyhan Hafteh, Farhang, Kavosh and Negin. The works in this stage of his career were 
such creative made him recognised as a very unique author graphic designer. His artistic contribution to Magazines like Farhang, 
Negin opened up a new path in animation industry for a generation of young graphic designer talents in 1960s. Momayez has 
been recognizes as “father of Iranian graphic design”. He has directed three short animation films in 1971-1973 which have 
been shown in Tehran International Children Film Festival. During his very fruitful and constructive career, he has held more 
than ten solo exhibitions in Tehran and two other solos in Germany, and attended in more than 74 collective exhibitions held 
in Iran, Germany, France, USA, Belgium, Finland, etc.… and designed hundreds of book front covers and numerous posters for 
cultural events.            
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فرشید مثقایل
غالتحصیلرشـتهنقاشـیازدانشـکده فرشـیدمثقالیدرسـال۱۳۲۲دراصفهانبهدنیاآمد.ویفار
هنرهـایزیبـایدانشـگاهتهراناسـتوفعالیتخودراباتصویرگـریکتابآغازکردهاسـت.مثقالی
درسـال۱۳۴۶بـههنرمنـدانکانـونپـرورشفکریکـودکانونوجوانانپیوسـتوبـرایمصورکردن
کتابهـای»ماهـیسـیاهکوچولـو«،»آرشکمانگیـر«،»جمشیدشـاه«و»قهرمان«جوایـزیدریافت
کـرد.آغـازکارحرفـهایفرشـیدمثقالـیبـههمکاریبـامجلـه»نگیـن«ودرسـالهای۱۳۴۳-13۴۴
برمیگـردد.تصویرگـریچنـدکتـابکودک،که»عمـونوروز«نخسـتینآنهابهشـمارمیرفت،حاصل
ایـندورهازهمـکاریایـنهنرمنـدباکانونپرورشفکریکودکانونوجواناناسـت.دورهایدوسـه
سـالهکـهتصویرگری»ماهیسـیاهکوچولو«هـمدرآنجایمیگیـردوجایزهاولبیینـال»بولونیا«
ایتالیـارادرسـال۱۳۴۸نصیـباوکـرد.بخشدیگرزندگیحرفهایفرشـیدمثقالـیرابایددرآمریکا
پـیگرفـت.ایـنبخـشبـااقامـتدرکالیفرنیـاودرسـال۱۳۶۵آغـازمیشـودوبـاراهانـدازییک

اسـتودیویشـخصیگرافیـکبهنامدسـکتاپاسـتودیوادامـهمییابد.

Farshid Mesghali
Born 1943, Isfahan. He has studied painting at faculty of fine arts in University of Tehran. He started his career as graphic 
designer and illustrator in 1964. After his graduation, he joined the Institute for the intellectual Development for Children 
and Young Adults in 1968. During years 1970-1978 he made many of his award-winning animated films, posters for films and 
illustrations for children books for this institute, namely illustoration for book titles like “Little Black Fish”, “King Jamshid” and 
“Hero”. In 1986 he moved to Southern California, USA and opened his graphic design studio, Desktop Studio in Los Angeles. 

One Who Imagined 
and One Who Acted 
Director: Morteza Momayez

Mister Monster
Director: Farshid Mesghali

آن که خیال ابفت
و آن که عمل کرد

کارگردان: مرتضیممیز

آقای هیوال
کارگردان: فرشیدمثقالی

9’:53”/Iran/1971
 

8’:00”/Iran/1970
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The Boy and The Bird and The Musical Instrument
Director: Farshid Mesghali

پرس و ساز و پرنده
کارگردان: فرشیدمثقالی

11’:21”/Iran/1971
 From Different Appearances

Director: Farshid Mesghali
از جهات مختلف

کارگردان: فرشیدمثقالی

10’:03”/Iran/1978
 

Why and How (Matches)
Director: Farshid Mesghali

چرا و چه طور )کربیت( 
کارگردان: فرشیدمثقالی

6’:33”/Iran/1985
 Why and How (Pen)

Director: Farshid Mesghali

چرا و چه طور )قلم( 
کارگردان: فرشیدمثقالی

5’:53”/Iran/1985
 

Why and How (Glass)
Director: Farshid Mesghali

چرا و چه طور )لیوان( 
کارگردان: فرشیدمثقالی

5’:02”/Iran/1985
 Why and How (Nails and Screw)

Director: Farshid Mesghali
چرا و چه طور )میخ و پیچ( 

کارگردان: فرشیدمثقالی

7’:22”/Iran/1985
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A Drop of Blood, A Drop of Oil
Director: Farshid Mesghali

Misunderstanding
Director: Farshid Mesghali

The Grey City
Director: Farshid Mesghali

Look Again
Director: Farshid Mesghali

Black Bird
Director: Morteza Momayez

سوء تفاهم
کارگردان: فرشیدمثقالی

هشر خاکسرتی
کارگردان: فرشیدمثقالی

دوابره نگاه کن
کارگردان: فرشیدمثقالی

سیاه پرنده
کارگردان: مرتضیممیز

4’:52”/Iran/1970
 

6’:54”/Iran/1972
 

10’:00”/Iran/1974
 

7’:54”/ Iran/1973
 

A Very Good Worm
Director: Farshid Mesghali

یک قطره خون، یک قطره نفت 
کارگردان: فرشیدمثقالی

کرم خییل خییل خوب
کارگردان: فرشیدمثقالی

25’:00”/Iran/1980
 

4’:03”/Iran/1973
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Green Dot
Director: Morteza Momayez

یک نقطه سزب
کارگردان: مرتضیممیز

4’:35”/Irany/1972
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خیال نقش: مروری بر آاثر کوجی یامامورا
کوجـییامامـورابیـشازچهـلسـالاسـتکـهبـابهرهگیـریازتکنیکهـاوروشهـایمختلـفداسـتانپردازیبهسـاختانیمیشـنمشـغولاسـت.
فیلمهـایاوگسـترهایدارنـدازآثـارتمثیلـی،ادبیومتافیکشـنهایواقعیتـاتجربههاییمطلقاتصویری.روایـتدرآثاراوچندالیهوچندوجهیاسـت
وکنکاشـیدیگرگونـهدربـابماهیـتانیمیشـن.فیلمهـایاودربسـیارازجشـنوارههایجهانجوایـزوافتخاراتیکسـبکردهاندکـهازآنجملهمیتوان

بـهفیلـمنامـزداسـکار»کوهسـر«اشـارهکـرد؛فیلمهـایاینبرنامهبهترتیبسـالسـاختخـودبهنمایـشدرخواهنـدآمد.

Dreams into Drawing: Retrospective of Koji Yamamura Animation Films
Koji Yamamura has been making short animated films for over 40 years, using a variety of techniques and storytelling 
methods. His works range from allegorical, literary, and factual metafiction to visual ideas. The narratives are multilayered and 
multifaceted, and have explored the essence of animation. Films that have won awards at many film festivals, including the 
Oscar-nominated “Mt. Head,” will be screened in chronological order.

کوجی یامامورا

متولـد۱۹۶۹.فیلـمانیمیشـن»کـوهسـر«)2002(اونامـزددریافـتجایـزهاسـکاروبرندهشـش
جایـزهبـزرگازجشـنوارههایبینالمللـیفیلمشـدهودرفهرسـتصـدفیلمانیمیشـنبرترقرن
بیسـتمقرارگرفتهاسـت.فیلم»پزشـکروسـتایفرانتسکافکا«)2007(نیزدرشـشجشـنواره
بینلمللـیمعتبـردنیـاشـشجایزهبـزرگدریافتکردهاسـت.فیلمهـایاوتاکنـون۱۴۰جایزهاز
جشـنوارههایبینالمللـیفیلـمکسـبکردهانـد.اودرسـال2021،درجایگاهدومفهرسـتبرترین

کارگردانـانانیمیشـنهایکوتـاهجهاندر۲۵سـالگذشـته،قرارگرفتهاسـت.
یامامورا،عضورسمیآکادمیفیلماسکارواستاددانشگاههنرتوکیواست.

Koji Yamamura
Born in 1964. Nominated for an Oscar, “Mt. Head” (2002) had 6   grand   prizes  and  selected 100 Films for a Century 
of Animation. “Franz Kafka’s A Country Doctor” (2007) had 6 grand prizes, and his films were awarded more than 140 
prizes. He has been selected as the 2nd place at 25 top short animated films directors over the last 25 years in 2021. 
A member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, professor at the Tokyo University of the Arts.
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Muybridge’s Strings
Director: Koji Yamamura

A Child’s Metaphysics 
Director:  Koji Yamamura

Fig  
Director: Koji Yamamura

Dreams into Drawing
Director: Koji Yamamura

Mt. Head
Director: Koji Yamamura

عوامل یک بچه
کارگردان: کوجییامامورا

درخت انجیر
کارگردان: کوجییامامورا

خیال نقش
کارگردان: کوجییامامورا

کوه رس
کارگردان: کوجییامامورا

5’:11”/Japan/2007
 

6’:00”/Japan/2005
 

10’:10”/Japan/2019
 

10’:00”/Japan/2002
 

Notes on Monstropedia 
Director: Koji Yamamura

نوارهای مای بریج  
کارگردان: کوجییامامورا

یادداشت هایی درابره دائره املعارف هیوالها
کارگردان: کوجییامامورا

13’:00”/Japan/2011
 

6’:10”/Japan/2016
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Polar Bear Bears Boredom 
Director:  Koji Yamamura

Satie’s “Parade”
Director: Koji Yamamura

The Old Crocodile
Director: Koji Yamamura

مالل خرس قطیب
کارگردان: کوجییامامورا

ابله »راه پیمایی« اریک سایت
کارگردان: کوجییامامورا

متساح پیر
کارگردان: کوجییامامورا

7’:00”/Japan/2021
 

14’:12”/Japan/2016
 

13’:00”/Japan/2005
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در طول مسري: چهارده انیمیشن کواته یب کالم از ژرژ شوئیزگبل

متولــد۱۹۴۴،ســوئیس.شــوئیزگبل،کارگــردانوتهیهکننــدهانیمیشــن،کارنامــهاصیــلدرخشــانیازخــودبرجــاگذاشتهاســت.فیلمهــایاوکــههمــوارهاز
اجــرایفنــیچیرهدســتانهایبرخوردارنــد،بــارویکــردبازیگوشانهشــانبــهروایــت،فرمالیســمچشــمگیروپیونــدظریــفموســیقیوتصویــرخــودشــناخته
میشــوند.شــوئیزگبلدانشآموختــههنرهــایتجســمیاســتودرســال1971بــههمــراهدوفیلمســازدیگــر،دانیــلســوتهوکلــودلویــه،اســتودیوی
جــیدیاسرادرژنــوتاســیسکردهاســت.اودرســال۱۹۷۴اولیــنفیلــمخــودرابــانــام»پــروازایــکاروس«ســاختوهمیــناثــر،آغازگــرکارنامــهایشــد
کــههماینــکبیســتفیلــمدرآندیدهمیشــود.فیلمهایــیکــهجوایــزمتعــددیراازجشــنوارههایمعتبــربینالمللــیازجملــهکــن،اِنســی،زاگــرب،

هیروشــیما،اشــتوتگارت،اُتــاواواســپینیو،کســبکردهانــد.

Along The Way: Fourteen selected animated short films without dialogue by Georges Schwizgebel

Born in 1944, in Reconvilier, Switzerland, animation director and producer Georges Schwizgebel has created a remarkably original 
body of work. His films whose technical execution is always masterful are marked by a playful approach to narrative, spectacular 
formalism and the intermingling of visuals and music. Schwizgebel studied fine arts, and in 1971 co-founded the GDS Studio in 
Geneva, along with filmakers Daniel Suter and Claude Luyet. In 1974, he released his first film, The Flyght of Icarus. It launched 
a career that currently numbers 20 films, which have gone to win numerous awards at prestigious international festivals such as 
Cannes, Annecy, Zagreb, Hiroshima, Stuttgart, Ottawa and Espinho.

یادداشت کارگردان:

تقریبــاپنجــاهســالیاســتکــهفیلمهــایکوتــاهانیمیشــنتهیــهوکارگردانــیمیکنــم.
مســتقلامودراســتودیویخــودمدرکــروژدرنزدیکــیژنــوکارمیکنــم.کارخــودمرابــهســاخت
انیمیشــنهایبــیکالممحــدودکــردهامواهمیــتبســیاریبــرایموســیقیوتصاویــروالبتــه
ــوزازهمــانتکنیــکقدیمــینقاشــیرویســلولوئیداســتفاده ــم.هن حرکــت)پویانمایــی(قائل
میکنــموبــرایطراحــیازرایانــهاســتفادهنمیکنــم.درایــنســالها،بخــتبــامــنیــاربــوده
ــدکــهاجــازهبدهیــد وفیلمهایــمدربســیاریازجشــنوارههاجوایــزوافتخاراتــیکســبکردهان
برخــیازآخریــنعناویــنآنهــارانــامببــرم:کریســتالافتخــاریجشــنوارهانســیدرســال2017،
جایــزهافتخــاریســینمایســوئیسدرســال2018؛درســال2019بــهعنــوانشــوالیهادبوهنــر
فرانســهانتخــابشــدمودرســال2020نیــزجایــزهیــکعمــردســتاوردهنــریرادرجشــنواره

انیمافســتزاگــربکســبکــردم.
برنامــهمــرورآثــارمــنمتشــکلازچهــاردهفیلــماســتکــهدرفاصلــهســالهای1974تــا2017
ــارمدر ــیازآث ــهبخــشبزرگ ــریاســتک ــاردیگ ــودافتخ ــنخ ــرایم ــنب ــاختهشــدهوای س

ــد. ــشدرمیآی ــهنمای ــرانب ــنته ــیانیمیش ــنوارهبینالملل ــندورهازجش دوازدهمی

ژرژ شوئیزگِبل

Director’s note:

I have been directing and producing animated short films for almost fifty years. I am independent and work in my studio in Carouge 
near Geneva. I limited myself to cartoons without dialogue and I attach great importance to music, images and of course movement. 
I still use the old technique of painting on cellulo and do not use a computer to draw. Over time I was lucky enough to have my 
work recognized and awarded at many festivals, and I take the liberty of mentioning these last distinctions; The Honorary Crystal of 
Annecy Festival in 2017, The Swiss film award of honor in 2018, I was appointed officer of the Order of Arts and Letters (France) in 
2019 and received the Lifetime Achievement Award at the Zagreb Animafest 2020.
This retrospective made up of 14 films chosen between 1974 and 2017 is for me an additional honor that a large part of my work is 
presented in the 12th Tehran International Animation Festival.

Georges Schwizgebel
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Off-side 
Director: Georges Schiwzgebel

78 R.P.M.
Director: Georges Schiwzgebel

Erlking 
Director: Georges Schiwzgebel

Along the Way
Director: Georges Schiwzgebel

Fugue 
Director: Georges Schiwzgebel

صفحه گرامافوِن 87 دور
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

لولو
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

در طول مسیر 
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

فوگ
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

3’:51”/Switzerland/1985
 

5’:28”/Switzerland/2015
 

4’:13”/Switzerland/2012
 

7’:14”/Switzerland/1998
 

Perspectives
Director: Georges Schiwzgebel

آفساید  
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

پرسپکتیوها 
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

6’:14”/Switzerland/1977
 

1’:37”/Switzerland/1975
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Play
Director: Georges Schiwzgebel

ابزی
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

3’:51”/Switzerland/2006
 Retouches 

Director: Georges Schiwzgebel

روتوش ها 
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

5’:38”/Switzerland/2008
 

The Battle of San Romano
Director: Georges Schiwzgebel

نربد سان رومانو
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

2’:26”/Switzerland/2017
 The Flight of Icarus

Director: Georges Schiwzgebel

پرواز ایکاروس 
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

5’:28”/Switzerland/1974
 

The Subject of the Picture
Director: Georges Schiwzgebel

سوژه تصویر 
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل 

6’:11”/Switzerland/1989
 The Ravishing 

of Frank N. Stein 
Director: Georges Schiwzgebel

زیبایی دلرابی 
فرانک ان. اشتاین
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

9’:24”/Switzerland/1982
 



254  Panorama

The Year of the Deer
Director: Georges Schiwzgebel

Zig Zag 
Director: Georges Schiwzgebel

سال گوزن
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

زیگزاگ  
کارگردان: ژرژشوئیزگِبل

5’:13”/Switzerland/1995
 

00’:37”/Switzerland/1996
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 فامو، دانشکده سیمنا و تلویزیون آکادیم هرنهای مناییش در پراگ

دانشـکدهسـینماوتلویزیونآکادمیهنرهاینمایشـیفامودرسـال۱۹۴۷توسـطاکثرفیلمسـازانتأثیرگذارکشـورچکتاسـیسشـد.فامویکیاز
قدیمیتریـنمـدارسفیلـمدراروپـااسـت.ازآغـازدهـهی۱۹۶۰اینمدرسـهخاسـتگاهجنبـشهنرمندانیبـودهکهبعدهابـهعنوانمـوجنِوچک،
مهمتريـنسـهمموفقيـتفيلـمچـکدرسـينمایجهـانراداشـتهاندودرميـانجوايزمتعـددديگر،دوجایزهاسـکاربهتریـنفیلمخارجـیرابرای
چکسـلواکیبـهارمغـانآوردهانـد.امـروزهفامـوجـزولیسـت۱۵مدارسبینالمللیبرتراسـتکههرسـالهتوسـطهالیودریپورترمنتشـرمیشـود.

غالتحصیـالنایـنمدرسـهازموفقیتهایچشـمگیریدرداخلوخارجازکشـوربرخوردارهسـتند. دانشـجویان،مدرسـینوفار
گروهآموزشـیانیمیشـن)FAMU)KATدرسـالآینده30سـالهخواهدشـد.مایلیمباافتخارمجموعهایازجدیدترینآثاردانشـجويانرابهشـما
غالتحصیـالنKATاغلببا تقدیـمکنیـمکـهبـهمعنـیبهترینفیلمهـایانیمیشـنوتمرینهایسـاختهشـده،درطولپنجسـالاخیـراسـت.فار
موفقیـتدرزمینـهانیمیشـنبـهکارخـودادامـهمیدهنـدونظراتوتجربیـاتفعلیخودازبـهکارگیریآنچهدرمدرسـهآموختهانـدرادرعملارائه

میدهند.
فیلمهایمنتخببیانگرانرژیونگرشدانشجویانجوانامروزمااست.

الکساندرا هرانکووا، کارگزار هنری نمایشگاه

FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, Department

Established in 1947 and built by most influential Czech filmmakers of that time, FAMU is one of the oldest film schools in Europe. At 
the dawn of the 1960s, FAMU was the birthplace of the young artists movement which later became known as Czech New Wave, er, 
constituted Czech film’s hitherto most significant contribution to world cinematography and brought to Czechoslovakia- among other 
-  two Oscars for best foreign films. Today, FAMU ranks among TOP 15 International Film Schools list as published annually by The 
Hollywood Reporter and its students, pedagogues, and graduates enjoy many successes at home and abroad.
FAMU’s Department of Animation (KAT) will turn 30 next year. We would like to proudly present to you a selection of the latest 
students’ works, which means the best animated movies and exercises created over the course of the past five years. KAT’s graduates 
often quite successfully continue working in the field of animation and it will present their current views and experiences of applying 
what they learned at school in praxis. The selection will also show the energy and attitude of the youngest students, i.e. the current 
ones.

Alexandra Hroncová, curator of the exhibition

Afternoon Tea
Director: Andrea Szelesová

چای عرصانه
کارگردان: آندرآشِلسووا

2’:12”/Czech/2019
 Ant Hill 

Director: Marek Náprstek

النه مورچه
کارگردان: مارِکناپرسِتک

12’:35”/Czech/2020
 



256  Panorama

Forget Me Not 
Director: Adela Křižovenská

Hide and Seek 
Director: Barbora Halířová

Happy End
Director: Jan Saska 

Hopus 
Director: Lucie Kokoliová

فرامومش نکن
کارگردان: آدالکریژوونسکا

قایم ابشک
کارگردان: باربوراهالیژووا

اپیان خوش
کارگردان: یانساسکا

اتالر
کارگردان: لوسیکوکولیووا

6’:54”/Czech/2020
 

6’:55”/Czech/2019
 

5’:43”/Czech/2015
 

3’:30”/Czech/2018
 

Daughter
Director: Daria Kashcheeva

دخرت 
کارگردان: دریاکاشچییوا 

14’:49”/Czech/2019
 Bearing

Director: Daniela Hýbnerová

خرسانه
کارگردان: دانیالهیبِنرووا

1’:32”/Czech/2019
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The Kite
Director: Martin Smatana

Love is Just a Death Away 
Director: Bara Anna Stejskalova

Social Cube
Director: Bety Suchanová 

عشق، فقط یک مرگ اب ما فاصله دارد
 کارگردان: باراآنااستِیسکالووا

مکعب اجمتاعی
کارگردان: بتیسوچانووا

10’:51”/Czech/2021
 

4’:08”/Czech/2020
 

Spaces
Director: Nora Štrbová

فضاها
کارگردان: نوراِشتربووا

7’:58”/Czech/2019
 The Fruits of Clouds  

Director: Kateřina Karhánková

محصول ابرها 
کارگردان: کاتاژیناکارهانکووا

10’:30”/Czech/2017
 

ابدابدک
کارگردان: مارتینسماتانا

13’:07”/Czech/2019
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Iranian Progressives: Gonbad Caboud Studio
Man’s dreams, fantasies, and myths are rooted in heaven, and that is why we traditionally begin our stories like:
Once upon a time, under the livid sky…
And our dream came true on the last day of autumn 2007 which happens to be the longest night of the year to watch the livid sky. On 
the last day of autumn 2007, the Gonbad Caboud (literally livid sky) Studio was founded by Babak and Behnoud Nekouei.
Gonbad Caboud Studio aimed to produce quality, impressive animations and promote the status of Iranian animation. A number of 
works produced in Gonbad Caboud have managed to take part in prominent Iranian and foreign festivals and to win awards. The short 
animation Stripy, the first Iranian animation to compete in the Oscars and the animation series Rooby and Chickens, are among major 
productions of the studio.

پیرشو در ایران: رشکت ایراین گنبد کبود

Tehran 
According to Gonbad Caboud 
Director: Babak Nekooei,
Behnood Nekooei

Stripy  
Director: Babak Nekooei, 
Behnood Nekooei

هتران 
به روایت گنبدکبود
کارگردان: بابکنکوئی،

بهنودنکوئی

اسرتییپ 
کارگردان: بابکنکوئی،

بهنودنکوئی

1’:00”/Iran/2018
 

5’:00”/Iran/2015
 

رویاها،خیالپردازیهاوافسانهسراییهایآدمیریشهدرآسماندارندواینچنیناستکهازگذشتههایدورقصههارااینطورآغازمیکنیم:
یکیبود،یکینبود

زیرگنبدکبودقصهگونشستهبود.
ورویـایمـادرآخریـنروزپاییـزسـال۱۳۸۵درآسـتانهشـبیکـهبلندترینشـبسـالاسـتوبرحسـباتفـاقطوالنیترینمجالتماشـایگنبدکبـود،جامه

حقیقـتپوشـید.آخریـنروزپاییـز۱۳۸۶اسـتودیوگنبدکبـودتوسـطبابـکوبهنـودنکوییتاسـیسشـدوفعالیتشرابهصورترسـمیآغـازکرد.
اسـتودیوگنبدکبودباهدفتولیدانیمیشـنهایباکیفیتتاسـیسشـدوهمزمانباتوسـعهآن،سـاختانیمیشـنهایتاثیرگذاروارتقایجایگاهانیمیشـن
ایـرانرانیـزهـدفقـرارگرفـت.تعـدادیازآثـارتولیـدشـدهدراسـتودیوگنبدکبـودتوانسـتهبهجشـنوارههایمطـرحایرانـیوخارجـیراهپیداکـردهوجوایز
بـهارمغـانبیـاورد.انیمیشـنکوتـاهاسـتریپی،اولینانیمیشـنایرانیراهیافتهبهاسـکاروسـریالانیمیشـنروبـیوجوجههاازشـاخصترینتولیـداتاین

اسـتودیواست.
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Snowy day
Director:Babak Nekooei, 
Behnood Nekooei

Gonbad Caboud Studio Story 
Director:  Babak Nekooei, 
Behnood Nekooei 

روز بریف
کارگردان: بابکنکوئی،

بهنودنکوئی

داستان استودیو گنبد کبود 
کارگردان: بابکنکوئی،

بهنودنکوئی

2’:00”/Iran/2019
 

10’:00”/Iran/2021
 

How to create 
Roobi and Chickens?
Director: Babak Nekooei, 
Behnood Nekooei

رسیال رویب 
و جوجه ها چگونه خلق شد؟

کارگردان: بابکنکوئی،
بهنودنکوئی

12’:00”/Iran/2021
 Under the Blue Sky

Director: Babak Nekooei, 
Behnood Nekooei

زیر گنبد کبود 
کارگردان: بابکنکوئی،

بهنودنکوئی

3’:30”/Iran/2021
 

Nanny Roobi 
Director: Babak Nekooei, 
Behnood Nekooei

مامان رویب
کارگردان: بابکنکوئی،

بهنودنکوئی

9’:00”/Iran/2018
 lullaby

Director: Babak Nekooei, 
Behnood Nekooei

الالیی 
کارگردان: بابکنکوئی،

بهنودنکوئی

5’:00”/Iran/2019
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Nowruz 
Director: Babak Nekooei, 
Behnood Nekooei

The animation Show of Shows 
Director: Babak Nekooei, 
Behnood Nekooei
 

Once upon a time  
Director: Babak Nekooei, 
Behnood Nekooei

نوروز
کارگردان: بابکنکوئی،

بهنودنکوئی

منایش منایش ها
کارگردان: بابکنکوئی،

بهنودنکوئی

ییک بود ییک نبود 
کارگردان: بابکنکوئی،

بهنودنکوئی

2’:40”/Iran/2021
 

11’:00”/Iran/2016
 

2’:00”/Iran/2021
 

The Art of 
Gonbad Caboud Studio 
Director:  Babak Nekooei, 
Behnood Nekooei

مجموعه کارهای تبلیغایت استودیو
گنبد کبود به هرماه مراحل ساخت 

کارگردان: بابکنکوئی،
بهنودنکوئی 

15’:00”/Iran/2007-2021
 The Passenger from Space 

Director: Babak Nekooei, 
Behnood Nekooei

مسافری از فضا 
کارگردان: بابکنکوئی،

بهنودنکوئی

8’:00”/Iran/2018
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Independent animation in Japan has a long history dating back to 1917 .The new turning point after the war was in the 60’s, 
reaching its peak in the 80’s. This year’s selection includes the works of Kihachiro Kawamoto and Taku Furukawa from 1979, 
a generation ago, and mainly focuses on the works of contemporary Japanese independent animation artists from the 2010s.

رسزمین آفتاب اتابن: انیمیشن مستقل در سیمنای ژاپن 

انیمیشـنمسـتقلدرسـینمایژاپـنسـابقهایدیرینـهداردکـهسـرآغازههایشبـهسـال1917بازمیگردد.اینسـینماپـسازجنگ،دردههشـصت
میـالدینقطـهعطـفجدیدیراازسـرگذراندودردهههشـتادبهاوجخودرسـید.برگزیدههایبرنامهامسـالمشـتملبرآثـاریازکیهاچیروکاواموتو

وتاکـوفـوروکاوااسـتازسـال1979یعنـیازیکنسـلپیشـتر؛وعمدتـابرآثارکارگردانانمسـتقلانیمیشـنمعاصردهه2010متمرکزاسـت.

Land of Rising Sun:Independent animation in Japan

A Bite of Bone
Director: Yano Honami

The Magic Ballad 
Director: Okamoto Tadanari

House of Flame 
Director: Kawamoto Kihachiro

Modern No.2
Director: Mizue Mirai

تکه ای استخوان 
کارگردان: یانوهونامی

چکامه جادویی
کارگردان: اوکاموتوتاداناری

شعله خانه
کارگردان:کاواموتوکیهاچیرو

مدرن مشاره 2
کارگردان: میزوئهمیرایی

9’:54”/Japan/2021
 

26’:00”/Japan/1982
 

19’:00”/Japan/1979
 

5’:00”/Japan/2011
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Small People with Hats 
Director: Sarina Nihei

The Datum Point
Director: Ryo Orikasa

آدم  های کوچِک کاله به رس
کارگردان: سارینانیِهی

نقطه مرجع
کارگردان: ریواُریکاسا

6’:51”/Japan/2015
 

6’:41”/Japan/2015
 

The Great Rabbit
Director: Wada Atsushi

Veil
Director: Mizusiri Yoriko

TYO-STORY 
Director: Furukawa Taku

خرگوش ابشکوه
کارگردان: واداآتسوشی

حائل
کارگردان: میزوسیرییوریکو

داستان تیو
کارگردان: فوروکاواتاکو

7’:00”/Japan/2017
 

5’:25”/Japan/2014
 

13’:00”/Japan/1999
 



نشست های تخصیص

Professional Meetings





داوران
پایان نامه های  برتر

 Jury 
Highlighted Academic Dissertations



266Highlighted Academic Dissertations  Jury

Phd in Art Study and the head of TV and Digital Content Production faculty of IRIB university. Soflaei has been 
lecturer in numerous higher education institutes and universities including University of Applied Science and 
Technology (UAST), Tarbiat Modares University, Art University of Tehran and Education department of Radio 
Televisyen Maalaysia (RTM). He has been a scientific committee member in a number of national conferences, 
chapter contributor to scintific books and quarterlies, and an author and literary translator to half dozens of books 
in the field of holographics, digital special effects and stereoscopic animation, notably translation of a book in three 
volumes titled in Persian as “ comprehensive Book of Green Curtain”. Soflaei has been involved in tens of animation 
projects as director, scriptwriter, special effects designer and project consultant.      

دکتـرایپژوهـشهنـرورییسدانشـکدهتلویزیـونومحتوایدیجیتالدانشـگاهصداوسـیما.
سـفالییهمچنیـنبهعنـوانمدرسدرمراکزآموزشـیمتعـددیهمچوندانشـگاهجامععلمی
کاربـردی،دانشـگاهتربیـتمـدرس،دانشـکدههنـرومعمـاریومرکزآمـوزشرادیـووتلویزیون
مالـزیبـهتدریـسپرداختهاسـت.اوعـالوهبرعضویـتدرکمیتهعلمیهمایشهایپژوهشـی
مختلـف،ونـگارشمقـاالتعلمـیدرفصلنامههایپژوهشـی،تالیفـاتوترجمههـایچندیدر
زمینههـایهولوگرافـی،جلوههـایبصریدیجیتالواستریوسـکوپیمنتشـرکردهاسـتکهازاین
میـانمیتـوانبـهترجمـهمجموعهسـهجلدى»كتابجامعپردهسـبز«بـراىاسـتفادهدرتولید
جلوههـاىبصـرىاشـارهکرد.سـفالییهمچنیندرتولیـددههااثرانیمیشـن،درمقـامکارگردان،

نویسـنده،طـراحجلوههـایویژه،مشـاورپروژهو...نقشفعالیداشـتهاسـت.

متولـد1339. دارایدکتـرایانیمیشـنازدانشـگاهUWLلنـدن.عضـوهیـأتعلمـیدانشـگاه
تربیتمدرسومدرسدورهکارشناسـیارشـدانیمیشن.پژوهشـگر،نویسندهوداورپروژههای
مرتبـطبـاانیمیشـنوهمچنیـنداورمقالههـایتخصصـینشـریه هایعلمـیدانشـگاهی.
دارایتجربـهتولیـدپروژههایانیمیشـنسـینمایی،مجموعهتلویزیونیوشـبکههایمجازی.
شـاهکرمیهمچنینمجریپروژهپژوهشوتولیدمجموعه۶0قسـمتیفیلمانیمیشـنبرای
سـازماننوسـازیوتجهیزمدارسکشـوربودهاسـت.اوهمچنینمشـاورهوداوریتخصصی
نهادهـایعلمـیپژوهشـی،نهادهایتخصصـیوجشـنوارههایمختلفازجملهجشـنوارهی

بینالمللـیپویانمایـیتهـرانوبازیهـایرایانهایرابرعهدهداشـتهاسـت.

احمد سفالیی

سیدنجم الدین امیرشاه کریم

Born 1960. PhD in animation at UWL, London. scientific committee member of Tarbiat Modares University and 
lecturer in post graduate animation courses. Researcher, author and academic evaluation committee member at 
numerous scientific and academic journals. He has been involved in the production of feature animation films, 
TV series and web series. Shahkarami has been R&D supervisor and producer of a 60-episodes animation series 
commissioned by Organization for Development, Renovation and Equipping schools of Iran (DRES). He has been 
senior consultant and scientific evaluator in half dozens of scientific and professional institutes and acted as juror 
in a number of national film festivals including Tehran International Short Film Festival and Tehran Video Game 
Festival.

Ahmad Soflaei

Najmedin Amir-Shahkarami

Ramtin Shahbazi

)دبیر بخــش اپیان انمه های برتر(

(Secretary of the Top Theses Section)
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PhD in Art Study. Author, literary transator and researcher in the field of Film and TV theory. Assistant professor at facuty of 
digital arts, IRIB University. He has written two books of “ Genre: Its Aesthetics and Functions” (co-authored with Mohammad 
Shahba, under publication) and “Genre in Iranian Cinema: An Study on ‘National Cinema’”(under publication). He has authored 
half dozens of scientific papers and essays including “ Gerneric-National Cinema as a model: Its Competence and Challenges” (co-
authored with Ranji, Journal of Audio-Visua Media, 2021), “Poetical Experimental Film: A Meta-Critics on Three Film Theories” 
( Book Chapter, ‘Narrative in Short Films’, IYCS, 2020), “Aesthetics and Functions of Hybridization in Reality TV Shows” (Journal 
of Interdiciplinary Study of Communication and Media, 2019), “Genre and Style in Iranian Arthouse Cinema” (case study: ‘Brick 
and Mirror’, ‘Siavash in Takht-Jamshid’, ‘Still Life’, ‘Requiem’/Journal of Music and Dramatic Arts, 2018). As a literary translator, 
Mousavi has edited and translated a number of books like “American Film Critics”, “Palestinian Cinema: Landscape, Trauma and 
Memory”, “Postmodern Hollywood”, “Experimental Film”, “Post-Pop Cinema”. He has been a juror in Best Research of Year in the 
field of cinema and Tehran Symposium on Short Film Studies.   

Born 1978. PhD student in philosophy of art. Vice Dean of College of Art and head of Film Department at Sooreh 
University. Managing board member of scientific council of Dramatic Arts and official member of critics and theory 
committee at art research centre of Iran Academy of Art. He has authored numerous scientific essays in the field of 
interdisciplinary study of art and has been keynote speaker in a number of national and international conferences 
including National Semiology Congress, Iran International Symposium of Traditional and ritual theatre. Shahbazi 
has been juror in national and international festivals like Tehran International Short Film Festival, Fajr International 
Theatre Festival and Roshd International Film Festival. He acted as a juror in Best Book and Best Research of the Year 
in the film category. Shahbazi has written and published a number of books including Essay on Sociology of Film, 
History of Iranian Film and Theatre (1922-: 1952): A Cultural Semiology, Digital Cinema and Its Ten Basic Problemtics 
(Kino-Agora Book Series)          

متولـد۱۳۵۷.دانشـجویدکتـریتخصصـیفلسـفههنر.معـاوندانشـکدههنرومدیـرگروه
سـینمایدانشـگاهسـوره.عضـوهیـاتمدیرهانجمـنعلمیهنرهاینمایشـیایـرانوعضو
شـوراینظریـهونقـدهنـرپژوهشـکدههنرفرهنگسـتانهنر.نویسـندهچندینعنـوانمقاله
پژوهشـیدرحـوزههـایمطالعـاتمیـانرشـتهایهنـروسـخنرانیدرچندیـنجشـنوارهو
سـمینارملـیوبینالمللیهمچونچنددورههمایشملینشانهشناسـی،سـمیناربینالمللی
نمایشهایسـنتی-آئینی.داوریچندینجشـنوارهملیوبینالمللیهمچونجشـنوارهفیلم
کوتـاهتهـران،جشـنوارهبینالمللیتئاترفجروجشـنوارهفیلمرشـد.عضوهیـاتداورانجایزه
کتابسـالسـینما،جایزهپژوهشسـالسـینما.تالیفکتابجسـتاریدرجامعهشناسیفیلم،
نشانهشناسـیفرهنگـیتاریـخادبیاتوتئاترایـران)1330-1300(،وکتابسـینمایدیجیتالو

دهپرسـشاساسـیآن)ازمجموعـهکینهآگورا(.

دكتـرایپژوهـشهنـر،مؤلـف،مترجـموپژوهشـگرحوزهسـینماوتلويزيون.اسـتادیاردانشـگاه
صداوسـیما)دانشـكدههنرهـایديجيتـال(.»کتـابژانـر:زیباییشناسـیوکارکردهـا«)شـهبا،
موسـوی،دردسـتچـاپ(و»ژانـردرسـینمایایـران:کاوشـیدرمفهـومسـینمایملـی«)در
دسـتچـاپ(ازجملـهکتابهـایاودرمقامنویسـندههسـتند.»ظرفيتهاوچالشهـایالگوی
سـينمایملی-ژانـری«)موسـوی،رنجـی،فصلنامـهعلمیرسـانههایديـداریوشـنيداری،۱۴۰۰(،
»فيلـمتجربـیشـاعرانه:فرانقـدیبهسـهنظريهسـينمايی«)كتابروايـتدرفيلمكوتـاه،انجمن
سـينمایجوانانايران،1399(،»بررسـیزیبايیشناسـیوکارکردهایپیوندسـازیدرژانرتلویزیون-
واقعیـت«)مطالعـاتمیانرشـتهایارتباطـاتورسـانه،1398(،»سـبکوژانـردرسـینمایهنری
ایران)موردکاوی»خشـتوآینه«،»سـیاوشدرتختجمشـید«،»طبیعتبیجان«و»مرثیه«(«
)نشـریهنامـههنرهـاینمایشـیوموسـیقی،1397(ازجملهمقاالتعلمیپژوهشـیاوهسـتند.
»منتقـدانفیلـمآمریـکا«،»سـینمایفلسـطین:منظـره،جراحـتروحـیوخاطـره«،»هالیـوود
پسـتمدرن«،»سـینمایپسـاپاپ«،»فیلمسـازیتجربـی«نیزبرخـیازکتابهایمنتشـرهاویند.
اوازداورانسـومینجایزهپژوهشسـالسـینمایایرانوسـومینهمایشمطالعاتفیلمکوتاه

تهـرانبودهاسـت.

رامتین هشبازی

وحیداله موسوی

Ramtin Shahbazi

Vahidollah Mousavi
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اپیان انمه های برتر

بخـشعلمـیدوازدهمیـنجشـنوارهبینالمللـیپویانمایـیتهـران،باهدفارتقاءسـطحعلمیجامعهانیمیشـنوباحضورشـشتنازاعضـاءهیئتعلمی
دانشـگاههایهنـریکشـور،یـکدبیـروسـهداوردانشـگاهیبـهداوری70اثرعلمیارسـالشـدهدرقالبپایاننامهنظریکارشناسـیارشـدورسـالهدکتری

پرداختهاسـت.
تالشهایصورتگرفتهدرجشـنوارهیازدهمباعثبیشـترشـناختهشـدناینبخشازجشـنوارهدرجامعهدانشـگاهیانیمیشـنشـدهودردورهحاضرشاهد
اسـتقبالتقریبـاسـهبرابـرینسـبتبـهجشـنوارهقبـلبودهایم.آنچـهباعثشـوقمضاعفبودهاسـت،حضـورچشـمگیرپایاننامههاییازسـایررشـتههاو

دانشـگاههایغیـرهنـریسراسـرکشـوردرحـوزهفنـیوعلومانسـانیاسـتکهصرفابهواسـطهتعلقخاطردانشـجوبهانیمیشـن،تالیفشـدهاند.
اولویتهایاصلیدرانتخابوداوریآثاراینبخشعبارتبودهانداز:

۱.عمدهبودننقشانیمیشندرپایاننامه/رساله
۲.کاربردیبودنازلحاظعلمیوعملی

۳.مطابقتبانیازهایروزجامعهانیمیشن
۴.اجرایصحیحپژوهشونتیجهگیریازلحاظروش
۵.ابتکاروخالقیتدرانتخابموضوعوانجامپژوهش

بخشعلمیامیدواراستکهنشروگسترشگفتمانعلمیدرجشنواره،تاثیرآنرابرخانوادهبزرگانیمیشنایرانمضاعفسازد.
آرزویتکتـکاعضـایدانشـگاهیایـنبخش،گسـترشآگاهـیعلمیونگاهپژوهشمحوربهابعادوشـاکلهامـروزهنر/صنعتانیمیشـندرمیانهنرمندان
وپژوهشـگرانجـوانعالقمنـدبـهایـنهنرزیبـا،خیالانگیـزوماندگاراسـت.امیدواریمکهباهمتتمامدانشـجویان،دانشآموختگانواسـتادانانیمیشـن

وسـایررشـتههایمرتبطبـهاینمهمدسـتیابیم.
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Highlighted Academic Dissertations

The scientific section of the 12th Tehran International Animation Festival, with the aim of upgrading the scientific level of the 
animation community with the presence of six faculty members of art universities, a secretary and three university judges to judge 
70 scientific dissertations submitted in the form of theoretical dissertations of postgraduate and PhD dregrees.
The efforts paid in the 11th festival made this section of the festival more known in the animation academic community, and 
currently we have received almost three times more submissions than the previous festival, and what has doubled our ambition is 
the significant contribution of dissertations from other disciplines than arts and from the science and humanity universities across 
the country, those have been written solely out of the student’s interest in animation films.
The main priorities in selecting and judging the submitted dissertations are as followed:
1. the Boldness of “animation” as an area of study in the thesis/dissertation
2. To be scientifically and practically functional
3. To be targeted in terms of animation community’s necessities.
4. To be methodologically eveloped as a comprehensive research and acquired a relevant conclusion
5. To be innovative and creative in selecting the subject and conducting the research
The scientific section hopes that the promotion of the scientific discourse will double its impact on the large family of Iranian 
animation professionals.
The objective of each scientific committee member of this section is to spread academic awareness and a research-oriented approach 
to animation as an art/industry among young artists and researchers interested in this beautiful, imaginative and everlasting art. 
Hopefully, we can achieve such ambitious goal with the help of all students, graduates and professors of animation and other related 
disciplines in near future.
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۱.نوآوریروشمتحرکسازیشخصیتاصلیدربازیرایانه ایدوبعدیژانرپلتفرمر)سکویبازی(،علیرضالطفعلیخانی،دانشگاهتربیت
مدرس.

۲.بازتابمتونکهنفارسیدرپویانماییهایایرانی،فریباشمسی،دانشگاهآزاد-واحدنجفآباد.
۳.هتروتوپیا)دگرمکان(درانیمیشنسایبرپانک،هایدوکجرجیان،دانشگاههنر.

۴.مطالعهکارکردنظریهگشتالتدرسادهسازیطراحیبصریشخصیتبرایمجموعههایانیمیشنتلویزیونی،مهدیجالییفر،دانشگاهصدا
وسیما.

۵.عواملمحوریفیلمانیمیشنآموزشی-سرگرمی(Edutainment)متمرکزبرمفهومهویتبرایمخاطبنوجوان،زیبامعروفی،دانشگاهتربیت
مدرس.

۶.متحرکسازیچهرهشخصیتدرانتقالهیجانواحساساتبهتماشاگردرنمونههایمنتخبمطالعاتی،مهساکبیریرنانی،دانشگاهتربیت
مدرس.

۷.قابلیتهایساختارهایغیرخطیدرتولیدانیمیشنکوتاه،الههصابری،دانشگاهتهران.
۸.بررسیقابلیتهایانیمیشندرپذیرشوکاهشاندوهمرگوسوگواریدرکودکان،میناحیدرینژاد،دانشگاههنر.

۹.مطالعهمفاهیموکارکردهایروایینظریهچندصداییباختیندرانیمیشنهایبدیلجریاناصلی،مهسابیگلو،دانشگاههنر.
۱۰.نقشدکوپاژدرعبورازتصویرسازیذهنیبهعینیتبخشیجهانفیلمهایانیمیشن،فائزهدادگرآزاد،دانشگاهسوره.

۱۱.سنجشرابطهمیانتواناییتخصصیورضایتشغلیعواملتولیدانیمیشناستودیوهایتهراندرسال1399،رضوانشریفزاده،دانشگاه
سوره.

۱۲.بررسیظرفیتهایبصریوداستانهایکهنجنوبایرانواستفادهازآنهابرایساختانیمیشنهایایرانی،سحرطرزی،دانشگاهسوره.
۱۳.ازانیمیشنتاتئاتر:مطالعهیتبدیلانیمیشنهایموفقبهتئاترصحنهای؛باتأکیدبرتئاتر-انیمیشنهایبرجستهدربرادویامریکا،رضا

سربخش،دانشگاهتهران.
۱۴.کنششناسیصفاتابرقهرمانبهمثابهالگوییبرایمخاطبدرفیلمهایمنتخبسینماییانیمیشن،زهرابهرامی،دانشگاهتربیتمدرس.

۱۵.مطالعهیویژگیهایتصاویرمنتخبکتابچاپسنگیعجایبالمخلوقاتوغرایبالموجوداتبرایطراحیشخصیتاصلیدرفیلم
سینماییانیمیشندوبعدی،آزادهنصرتی،موسسهآموزشعالیمازیار.

۱۶.کارکرداستیجینگدرصحنهپردازیومعماریساختانیمیشن)موردپژوهیفیلمهایوالای،پرنسسکاگویاوارنستوسلستین(،فاطمه
تقیزاده،دانشگاهسوره.

۱۷.مطالعهالگوهایتولیددراستودیوهایکوچکدرراستایساختانیمیشنهایسریالی،علیرضاجوزایی،دانشگاهسوره.
۱۸.بررسیبازنماییکهنالگویکودکدرفرآیندفردانیتدرروایتهایانیمیشنیباتمرکزبرآثاراستودیودیزنیوجیبلی،بهارهحاتمی،دانشگاه

هنر.
۱۹.مطالعهتاثیراتموسیقیدرانیمیشنهایکوتاهتجربیMax Hattler، خدیجهاحمدی،دانشگاهسوره.

۲۰.تدوینساختارفضادرانیمیشنبهمثابهفضایریزوماتیک،محبوبهکالیی،دانشگاههنر.
۲۱.تبیینگفتمانپسااستعماریدرانیمیشنهایامریکایی؛موردمطالعهموردی:سریالانیمیشنبنتن،قاسمتورجی،دانشگاههنراصفهان.
۲۲.مطالعهرویکردهاوکارکردهایشگرفنماییبهمثابهاستراتژیهایخلقجذابیتدرانیمیشنهایبلندسهبعدیکامپیوتریآمریکایی،

مصطفیبرزویان،دانشگاههنر.
۲۳.مطالعهایبرروشهایهدایتوکارگردانیداستاندرواقعیتمجازیسینمایی،محمدیکتامنش،پردیسفارابی.

۲۴.مطالعهاسطورهکاویواسطورهسازیفرهنگایرانیدرهویتسازیانیمیشنملی)موردمطالعاتی:اسطورهگردآفریدواسطورهموالن(،
حنانهساداتواحدی،دانشگاهسوره.

۲۵.کارکردتکنیکهایبصریدرساختارروایتانیمیشنهایبدونکالماز)۱۹۹۰تا۲۰۱۷(،مریمحشمتنژاد،دانشگاهسوره.
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1. Innovation of the main character animating method in the two-dimensional computer game of the platformer genre, 

Alireza Lotfalikhani, Tarbiat Modares University.

2. Reflection of Ancient Persian Texts in Iranian Animations, Fariba Shamsi, Azad University- Najafabad. 

3. Representation of Heterotopia in Cyberpunk Animation, Haydook Gorgian, Art University.

4.Study of Gestalt theory in Visual Character Design Simplification for Television Animation Series, Mahdi Jalayee far, IRIB 

Broadcasting University. 

5. Fundamental Factors of Edutainment in Animated Films Emphasizing on the Concept of Identity for Teen Audiences, Ziba 

Ma`roofi, Tarbiat Modares University.

6. Facial Motion of the main character in conveing its emotions to audiences in the selected  animated movies, Mahsa Kabiri 

Renani, Tarbiat Modares University.

7. Nonlinear structures capabilities in animated short production, Elaheh Saberi, Tehran University.

8. Investigating the Capabilities of Animation in Acceptance and Reduction of the Grief of Death and Mourning in Children, 

Mina Heydarinejad, Art University. 

9. Study of narrative concepts and functions of Bakhtin polyphonic theory in mainstream alternative animations, Mahsa 

Beygloo, Art University.

10. The role of decoupage in passing from mental imagery to objectification of the world of animated films, Faezeh Dadgar 

Azad, Soore University.

11. The relationships between professional proficiency and job satisfaction among animation  studio employees in Tehran 

2020, Rezvan Sharifzadeh, Soore University.

12. Studying the visual capabilities and ancient stories of south of Iran and using them to create Iranian animations, Sahar 

Tarzi, Soore University. 

13. From Animation to Theater: Study of turning successful animations into stage theater; With an emphasis on theatrical-

animated films on American Broadway, Reza Sarbakhsh, Tehran University.

14. Understanding Action Traits of Superheros as Role models for Audiences in the Animated Movies Samples, Zahra 

Bahrami, Tarbiat Modares University.

15. A study of characteristics of the selected image of the aja_ib al makhluqat wa ghara-ib al mawjudat lithography book for 

designing the main character in the 2d animation movie, Azadeh Nosrati, Maziar College.

16. The usage of staging in space design and the architecture of an animation, Fatemeh Taghizadeh, Soore University.

17. Study of production patterns in small studios in order to make serial animations, Alireza Jozaee, Soore University. 

18. A Study on the Representation of the Child Archetype in The Passage of Individuation Process Focusing on Ghibli and 

Disney Studio,s animations, Bahareh Hatami, Art University.

19. Studying the Effects of Music on Max Hattler Short Experimental Animations, Khadijeh Ahamadi, Soore University.

20. The study of space structure as a rhizomatic space in animation, Mahboobeh Kalayee, Art University.

21. The Post-Colonial discourse Analysis in American Animations, Case study :’’Ben ten animated series”, Ghasem Touraji, 

Isfahan Art University.

22. A Study of Approaches and Functions of Spectacle as Attraction Strategies in American 3D Feature Animated Films, 

Mostafa Borzouyan, Art University.

23. A Study on the Techniques of Directing the Story in Cinematic Virtual Reality, Mohammad Yekta Manesh, Farabi Pardis.

24. Study mythanalyse and mythography of Iranian culture in identity of national animation(Case study: Gordafarid myth 

and Mulan myth), Hannaneh Sadat Vahedi, Soore University.

25. Function of visual techniques in the narrative structure of non-verbal animations from 1990 to 2017, Marayam  Heshmat 

Nejad, Soore University.
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نشست تخصیص: هرنمند بدون سایه

ژرژشــوئیزگبل،بــانمایــشتکهفیلمهــا،الیــنتســتها،تصاویــرواســنادمختلــفبــهتشــریحرویکــردخــوددرســاختفیلــمکوتــاهانیمیشــن
خواهــدپرداخــت.فیلمهــایاودیالــوگندارنــدوعمدتــامجموعــهایتصاویــرپویانمایــیشــدهاند.درایــندرسگفتــاراومشــخصابــهموضوعــات

مــوردعالقــهخــودهمچــونموســیقی،مراحــلروایــت،حرکــتکاراکترهــادرفضــاوتغییــرشــکلآنهــاخواهــدپرداخــت.

Master class: The Artist with No Shadow 
With the help of a projection of film extracts, line-tests, images and various documents, Georges Schwizgebel will present his 
approach to short animation film. His films do not involve dialogue and are mostly animated paintings. He will address the 
topics that interest him particularly, namely music, cycles, movements in space and metamorphoses.

شـوئیزگِبلمجموعـهآثـارانیمیشـنچشـمگیریازخـودبرجاگذاشـتهاسـت.فیلمهـایاوکهاجـرایفنیآنهاهمـوارهبامهارتواسـتادیتمـامانجام
شـده،بـهرویکـردبازیگوشـانهبهروایت،فرمالیسـمآشـکارودرهمآمیزیتصویروموسـیقیخود،شـهرهاند.فیلماولاو»پـروازایکاروس«)۱۹۷۴(سـرآغاز
کارنامـهایاسـتکـههـماکنـونبیسـتفیلـمراشـاملمیشـودوجوایـزمتعـددیرادرجشـنوارههایمعتبربینالمللـیبرایشبـهارمغانآوردهاسـت

)جوایزیدرجشـنوارههایکن،اَنسـی،زاگرب،هیروشـیما،اشـتوتگارت،اُتاواواسـپینیو(.
فیلـم»رانـدنتـامغـاِک«)1992(اورایکـیازبهتریـنآثـارتاریخانیمیشـنجهانمیدانند.اودرسـال2017کریسـتالافتخاریجشـنوارهانسـی،درسـال
2018جایزهافتخاریسـینمایسـوئیس،درسـال2019شـوالیهادبوهنرفرانسـهودرسـال2020جایزهیکعمردسـتاوردهنریجشـنوارهانیمافسـت

زاگـربراازآنخـودکردهاسـت.

ُژرژ  شوئیزگِبل

Georges Schwizgebel
The animation director Georges Schwizgebel has created a remarkably original body of work. His films-whose technical execution is 
always masterful-are marked by a playful approach to narrative, spectacular formalism and the intermingling of visuals and music. 
His first film, The Flight of Icarus (1974) begins a career that currently numbers 20 films, which have gone to win numerous awards at 
prestigious international festivals (such as Cannes, Annecy, Zagreb, Hiroshima, Stuttgart, Ottawa and Espinho). The Ride to the Abyss 
(1992) is regularly cited as one of the finest animated films of all time. 
In 2017 Georges Schwizgebel receives the Honorary cristal of Annecy festival, in 2018 the Swiss film award of Honor, in 2019 he was 
appointed officer of the Order of Arts and Letters (France) and receives the Lifetime Achievement Award at the Zagreb Animafest 
2020.
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Ulrich Michel 
Ulrich Michel is regarded as a leading media and entertainment lawyer. In addition to his specific law expertise Ulrich Michel 
is an experienced business mediator and certified psychological coach. He teaches negotiation and conflict resolution at 
various universities in Germany. Ulrich Michel is recommended by Best Lawyers Germany as a leading expert in Germany for 
arbitration, mediation, media law and intellectual property. JUVE, Legal500 Germany and Media Law refer to him as a highly 
recommended lawyer in the field of media.

نشسِت مذاکره برای رسیدن به توافق در صنعت سیمنا

حصـولتوافقـاتمناسـبدرموفقیـتهـرفیلمـی،امـریاساسـیبهشـمارمـیرود.ایـندرسـگفتار،مخاطـبرابابرخـیجنبههـاوتوصیههای
اساسـیدرمسـیررسـیدنبـهتفاهـموتوافـقدرصنعتسـینما،آشـنامیسـازد.مخاطبانبـادینامیسـمروانیجاریدرمذاکراتآشـناشـدهوبه

فهـمعمیقتـریازبهتریـنشـیوههایاحقـاقمنافعدراینمسـیر،دسـتخواهنـدیافت.

Masterclass: Negotiating Agreements in the Film Industry
Good agreements are essential for the success of any production. This lecture will introduce the audience to some key aspects 
and recommendations for negotiating agreements in the film industry. They will learn about psychological dynamics involved 
in any negotiation and gain knowledge on how to protect their interests in the best way.

اولریش میشل
اولریـشمیشـل،بـهعنوانیکیازوکالیبرجسـتهعرصهرسـانهوصنعتسـرگرمیشـناختهشـدهاسـت.میشـل،افـزونبرتخصصویـژهخوددر
علـمحقـوق،میانجـیحقوقـیبسـیاریازمعامـالتتجاریویکراهبرروانیرسـمیاسـت.اودربسـیاریازدانشـگاههایآلمانبـهتدریسفنون
مذاکـرهوحلاختالفمشـغولاسـت.میشـلازسـویانجمـنوکالیبرترآلمانبهخاطرکارشناسـیخوددرامـرداوری،میانجیگری،قوانینرسـانه
وحـقمالکیـتفکری،کارشناسـیبرجسـتهمعرفیشـدهاسـت.انجمنثبتایدههـاواختراعاتآلمان،مرجـعحقوقیاینترنتیلـگال500وانجمن

حقـوقرسـانهنیـزازاوبـهعنوانیکـیازوکالیمعتبروبرجسـتهحوزهحقوقرسـانه،نـامبردهاند.
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از نیپون ات  گنبدکبود

دراینبخشبهبررسـیروندتولیدانیمیشـنهاینوسـتالژیکاسـتودیونیپونومقایسـهآنباسـاختارتولیدسـریالهایانیمیشـناسـتودیوگنبدکبود
مینشـینیم.اسـتودیونیپـون؛ایـنشـوخیروحتمـاشـنیدهایدکـهژاپنیهـاازهرچیزیبـرقتولیدمیکنند؟درصنعتانیمیشـنمیشـهگفـتاونهااز

هـرداسـتانی،ازهـرکجـایدنیا،باهرشـخصیتی،کارتـونموردنظرخودشـونروتولیـدمیکنند!
دورانکودکـیمـاپـرازانیمیشـنهایخاطرهانگیزییـهکـهمـابـااونهاخندیدیـم،غمگینشـدیم،همذاتپنـداریکردیـموبرامونکلیخاطرهسـاختن.
نـهفقـطبـرایمـا،بلکـهبـرایبچههـایعربزبـان،بچههـافرانسـوی،آلمانیوحدودشـصتکشـوردیگهیدنیـا.تقریبابیشـترایـنکارتونهـاازژاپن
میاومـد.ایـنکارتونهـارواسـتودیو»نیپـون«میسـاختومیسـازد.داسـتانسـاختاینانیمیشـنهاازایـنجهتجذاباسـتکهمیتوانـدالگویی

بـرایتولیـداتپرتعدادماباشـد.

From Nippon to Gonbad Caboud
The talk session will investigate the production process of Nippon Studio unforgettable animations and compare it with the production 
procedures of the animation series have been already made in Gonbad Caboud Studio.
Nippon Studio: have you ever heard the joke says that the Japanese people can make electricity out of everything? In the animation 
industry, it can be said that they can produce an animation of their own based on any story taken from anywhere in the world, with 
any potential characters!
Our childhood was full of memorable animations that we laughed at, saddened by and empathized with them; they have made lots 
of sweet memories for us. They were lovely, not just for us, but for the Arabic-speaking children, the French children, the German 
children and about sixty other countries in the world.  Almost all of them came from Japan. All of them were and being made 
by Nippon Studio. The story of producing these animations can be very fascinating to us because it can be a role model for our 
numerous productions.
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نشسِت انیمیشن )چه( نیست!

انیمیشـنیـاپویانمایـیرافرآینـدعکاسـیازتصاویـرمتوالـیبـرایایجادوالقـاءتوهمحرکـتدانسـتهاند.دراینمیانتعاریـفذاتگرایانـهدیگرینیز
بـهمیـانآمـدهکـهمباحـثبسـیاریپیرامونخـوددرانداختهاند.اماشـماچـهتعریفیازانیمیشـندرذهـندارید؟آیاپیشـرفتتکنولـوژیدربازتعریف
انیمیشـنتاثیربسـزاییداشـتهاسـت؟سـالهااسـتکهمرزانیمیشـندرهنر،صنعتودنیایسـرگرمیدرحالتغییراسـتآنچنانکهکهتعیینحدود
وثغـورآندربعضـیمـواردحتـیبـرایکارشناسـانهـمامریدشـواروموجداختالفنظرهایبسـیاراسـت.درنشسـتیصمیمـیباچندتـنازفعاالن

ایـنرشـتهبههماندیشـیدربـابمحدودههـاومرزهایحـوزهانیمیشـنمیپردازیم.

میهمانان: مریم کشکولی نیا، فاطمه شکیب، امین حق شناس، امیر سحرخیز، مهدی شیری، مهدی علی بیگی، هدی اثنا عشری 

Masterclass: What Animation Is (NOT)
Animation is known as the process of taking photos of drawings or consecutive poses of dolls or models to create the illusion of 
movement. Numerous essentialistic definitions have been brought and consequently created lots of theoretical discusstion. Anyhow, 
What definition of animation do you have in mind? Has technological advancement had an effect on redefining animation? The 
borders of animation in art, industry and entertainment have been changing for years, making it difficult to pinpoint sometimes even 
for experts and causing difference of opinion. In an intimate talk with several practitioners of the field, we will explore these curious 
borders.

Guests: Maryam Kashkoulinia, Fatemeh Shakib, Amin Haghshenas, Amir Saharkhiz, Mehdi Shiri, Mehdi Ali Beygi, Hoda Asna’ashari
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Masterclass: Kindred arts, Animation and Music
Animation and music are kindred arts. Their mutual bond, though, should not be taken for granted, or just passively inferred from the existence 
of a heritage of animated works with a strong musical attitude: the renowned examples of the Walt Disney productions, the keen and personal 
experimentations of Norman McLaren, the wry audiovisual humor of Bruno Bozzetto, and the illuminating metamorphoses of color and sound in 
Georges Schwizgebel’s shorts are among them. 
Such abundance of musical animations is a consequence of something, more than a cause. A historical fact provides a hint: the affinity between 
the two expressive fields was known well before the late 1920s, when the technology of synchronized sound allowed Disney and others to create 
a fixed counterpoint between animation and its musical score. The pre-cinematographic, hand-drawn animations by Émile Reynaud, presented 
at the Musée Grévin in Paris from 1892 to 1900, already had piano scores by Gaston Paulin. The most ancient full-length animated feature still 
preserved, Lotte Reiniger’s The Adventures of Prince Achmed (1926), was conceived together with an accompanying symphonic score by Wolfgang 
Zeller. In the same period, during the European historical avant-garde age, several artists sought the creation of a pure cinema, independent from 
other arts. As they pursued this ideal, they consistently turned to animation, creating abstract silent shorts that were based on visual equivalents 
of the musical language. Hans Richter’s Rhythmus 21 (1921) ends with something like a crescendo, for example, as «the disparate shapes of 
the film briefly coalesce into a Mondrian-like spatial grid before decomposing into a field of pure light» (Suchenski 2009). Viking Eggeling, in his 
Symphone Diagonale (1924), displayed elegant curved shapes to achieve an «“orchestration” of time […]. He […] used them according to the 
musical term “instrument”» (Richter 1952: 81). What makes animation and music converge is, first of all, a matter of shared core identity, at the 
level of their basic constituents. The ways artists choose to manipulate such constituents, and make them meaningful, are similar between the 
two fields. This talk will explain this shared identity, while discussing the works and authors mentioned before, and more.

انیمیشـنوموسـیقیهنرهـایخویشـاوندند.هـرچنـد،پیونـدمتقابـلآنهارانمیتـوانمفروضگرفت،یـاآنرابهشـکلیمنفعالنهبرآمـدهازوجودمیراثـیازآثار
انیمیشـندانسـتکـهازرویکـردموسـیقاییقدرتمندیبرخوردارند:نمونههایمشـهورفیلمهایوالتدیسـنی،تجربههایشـخصیوهوشـمندانهنورمـنمکالرن،
طنـزنیشـداربرونـوبوتسـتووتغییرشـکلهاودگردیسـیهایدرخشـانرنـگوصدادرفیلمهـایکوتـاهژرژشـوئیزگبلازآنجملهاند.کثرتانیمیشـنهایموزیکال
بیـشازآنکـهعلـتچیـزیباشـدمعلـولاسـت.واقعیتـی،گویـاینکتـهظریفیاسـت:خویشـاوندیایـندوحـوزهیبیانیپیـشازاواخردهـه1920بـرهمگان
آشـکارشـدهبـود،زمانـیکـهتکنولوژیصدایسـینک،فرصـتخلقکنترپوآِنمیانفیلمانیمیشـنوموسـیقیاشرابرایدیسـنیودیگراسـتودیوهایفیلمسـازی
فراهـمآورد.انیمیشـنهایپیشا-سـینماییودسـتیامیـلرِینـوکـهدرفاصلهسـالهای1892تـا1900درموزهگـرَِونپاریسبـهنمایشدرآمدنیزموسـیقیپیانویی
ازسـاختههایگَسـتونپوَلنداشـتهاسـت.قدیمیترینفیلمبلندانیمیشـنکههنوزدردسـتاسـت،فیلم»ماجراجوییهایشـاهزادهاحمد«)۱۹۲۶(سـاختهلوته
راینینگـراسـتکهبدوابراسـاسموسـیقیسـمفونیکیازسـاختههایولفگانگزِلر،شـکلگرفتهبـود.درهماندورهودرعصـرآوانگاردتاریخـیاروپا،چندینهنرمند
بهخلقسـینماینابومسـتقلازدیگرهنرها،نظرداشـتند.آنهادرپیرسـیدنبهاینآرمان،پیوسـتهبهانیمیشـنرویآوردندوفیلمهایکوتاهانتزاعیصامتی
سـاختندکـهبـرپایـهمعادلهـایبصـریزبانموسـیقاییاسـتواربودند.بـراینمونهفیلـمریتم21)1921(سـاختههانسریشـترباچیزیشـبیهیکقطعهکرسـندو
بـهپایـانمیرسـد،»همچنـانکـه»شـکلهاینامتجانـسدرونفیلـم،پیـشازآنکـهدریـکنـورتکرنگنابحلشـوند،بهشـکلیکجـدولمربعمربعشـبیه
آثـارپیـتموندریـاندرمیآینـد«)شوچنسـکی2009(.وایکینـگاِگلینـگ،دراثـرخود»سـمفونیمـورب«)۱۹۲۴(،شـکلهایمدورزیبایـیرابهنمایشمیگـذاردتا
بـه»ارکستراسـیونزمـان...)...(کـهازآنها-بـهزبانموسـیقی-همچونسـازیبهرهمیگرفت«دسـتیابد.)ریشـتر۱۹۵۲:81(.آنچهانیمیشـنوموسـیقیرابههم
میرسـاندودرهـممیآمیـزد،پیـشازهـرچیـز،مسـالههویـتذاتیمشـترکآنودرسـطحاجـزایبنیادینآنهاسـت.روشهاییکـههنرمنـدانازآنطریقاین
اجـزارامـوردپـردازشقـرارمیدهنـدومعنامندشـانمیسـازند،درهـردویاینحوزههاشـبیهبهیکدیگرند.ایننشسـتبابحثدربـارهآثاروهنرمنـدانفوقالذکر

ونمونههـایدیگـر،بهبررسـیاینهویتمشـترکمیپـردازد.

Marco Bellano, PhD, is adjunct professor in the History of Animation and in Digital and Interactive 
Multimedia at the University of Padova (Italy). He is author of articles, book chapters and monographies 
about animation and film music (Václav Trojan. Music Composition in Czech Animated Films. CRC Press, 
2019; Allegro non troppo. Bruno Bozzetto’s Animated Music, Bloomsbury, 2021). In 2014, he received 
the Norman McLaren-Evelyn Lambart Award for the Best Scholarly Article from the SAS-Society for 
Animation Studies. He organized and chaired international conferences on animation, such as the 
29th SAS annual conference (2017). He is in the scientific board of the Mutual Images Journal and 
of Cabiria - Studi di Cinema. He participates in international research initiatives, as the Erasmus+ project 
Co-POEM. He is also a graduate pianist and conductor; he collaborates to the educational programs 
and concerts of the Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française (Venice, Italy). 
 

مارکو باّلنو
مارکـوبالّنـو،مـدرکدکتراداردواسـتادیاررشـتهتاریخانیمیشـنوهمچنینرسـانههایدیجیتـالوتعاملی
دانشـگاهپـادووا)ایتالیـا(اسـت.اونویسـندهمقـاالت،فصولـیازکتابهـاوتکنگاریهایمتعـددیدرباره
،CRCانیمیشـنوموسـیقیفیلماسـت)واتسالوترویان،آهنگسـازیدرفیلمهایانیمیشـنچک،انتشارات
2019؛نـهچنـدانشـاد،موزیـکانیمیشـنبرونوبوتسـتو،انتشـاراتبلومزبـری،2021(.در۲۰۱۴،جایـزهنورمن
مکالرِن-اِولیـنَلمبـرتبـرایبهتریـنمقالـهپژوهشـیراازانجمـنمطالعاتانیمیشـنکسـبکردهاسـت.
بالّنـوکنفرانسهـایبینالمللـیمتعـددیهمچونبیسـتونهمیـنگردهماییسـاالنهیانجمـنمطالعات
انیمیشـن)2017(رادرحـوزهانیمیشـنراهانـدازیومدیریـتکـردهاسـت.اوعضـوهیـاتعلمـیفصلنامه
تصاویـرمتقابـلوکابیریا-مطالعاتسـینماییاسـت.اوهمچنیـندربرنامههایبینالمللـیایچونکو-پوئم
اراسـموس+حضورداشـتهاسـت.اوپیانیسـتوآهنگسـازآموختهاینیزاسـت؛وبابرنامههاوکنسـرتهای

آموزشـیپاالتسـّتوبروزانه-مرکزموسـیقیرمانتیکفرانسـه)ونیز،ایتالیا(همکاریداشـتهاسـت.

نشسِت هرنهای خویشاوند: انیمیشن و موسییق

Marco Bellano
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عیل خانجاین
متولد1337،مالیر.نویسـندهپژوهشـگرمدرسوفعالدرعرصهقصهگوییوقصهپژوهی،مدیروبازنشسـته
کانـونپـرورشفکریکودکانونوجواناناسـت.وینویسـندهکتابهای»قوقورک«،»حرفآبـاد«،»بازیهای
قابـلاجـرادرمراکـزفرهنگـیوهنـری«،»هنرقصهگویـی«ومجموعهبیسـتجلدی»ازقصهتـاقصهگویی«
اسـت.اوطراحـیونویسـندگیبرنامههایرادیویـی»باباسـوغاتی«،»فرازهاییاززندگیبزرگان«،»نقدشـعر
وقصـه«،»گلهـایآفتـاب«وبرنامـهتلویزیونی»آفتابعالمتـاب«رادرکارنامهخوددارد.عضویتدرشـورای
طـرحوبرنامـهکودکونوجوانشـبکهدوموسـیمافیلـموتحریریهمجالتادبیهنری»آیش«،»کوشـش«،
»رویـش«،مدیریـتمرکـزپژوهشوترویجقصههـاوافسـانههایایرانی،ومدیریتتیـمتحقیقاتینگارش

اولیـندایرهالمعـارفقصههـاوافسـانههایایرانـیازجملهفعالیتهایدیگراواسـت.

Ali Khanjani
Born 1958, Malayer. Author, researcher and lecturer and practitioner in the field of storytelling and 
storytelling studies. For many years, he has been working as executive manager at IIDCY (Kanoon). 
He has written a number of books including “ Little Croaky”, “Wordsville”, “ Workable Plays for Art 
and Culture Centres”, “ Art of Storytelling” and 20-volumes book series of “ From Story to Story-
telling”. Khanjani initiated and scripted radio programs like “ Papa Souvenier”, “ Stages From the 
Life of Great People”, “ Critic of fiction and Poetry”, “ Flowers of the Sun” along with TV programs 
like “ world-Illuminating Sun”. he has been an official member in managing board of Children and 
young adults department of IRIB channel two and Sima Film, editorial member of literary and arts 
magazines like “Ayesh”, “Koushesh”, “Rooyesh”, head of Centre for Research and Promotion of 
Iranian Folklore and Fairy tales and head of research team of Encyclopedia of Iranian fairy tales.  

رومنایی کتاب »فرهنگ قصه شنایس یلدا«

»فرهنـگقصهشناسـییلـدا«معـرفهشـتهـزارروایتشـفاهیبهثبـترسـیدهازقصههایایرانیاسـت.هـرصفحهازایـنفرهنگ،بـهمعرفییک
روایـتاختصـاصدارد.بـرایهـرروایـت،یافتههـایپژوهشـیشـامل:بنمایههـا،شـخصیتهایانسـانیوغیرانسـانی،پیـاماصلیوپیامهـایفرعی
همچنیـنگـروهسـنیمخاطبـاندرنظرگرفتهشـدهاسـت.افـزونبریافتههایپژوهشـی،اطالعاتـیدررابطهباراوی،گردآورندهوناشـرنیـزبهخوانندهی

کتـابارائهمیشـود.

Book Inauguration: The Encyclopedia of Yalda Stories
‘The Encyclopedia of Yalda Stories’ introduces eight thousand recorded oral accounts of Iranian stories. Every page of the books is 
dedicated to a story and each story is accompanied by research findings including motifs, human and non-human characters, primary 
and secondary messages as well as the age group. In addition to research findings, information about the narrator, collector, and 
publisher is also provided to the reader.
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اندیشه پویایی
دریازدهمیـندورهجشـنوارهبینالمللـیپویانمایـیتهـرانودرپـیفراخـواندریافـتپایاننامههـایمرتبـطبارشـتهانیمیشـن،اعضـایهیئتعلمی
دانشـگاههایمطـرحایـران،بـهبررسـیآثـاردریافتشـدهپرداختنـد.آنچـهدرکتـاب"اندیشـهپویانمایـی"بـهچـاپرسـیده،11مقالـهمسـتخرجاز

پایاننامههـایکارشناسـیارشـدورسـالهدکتـرااسـتکـهازبیـن23اثـرراهیافتـهبـهبخـشارائـهپوسـتروسـخنرانی،انتخابشـدهاسـت.

Animation Thought
Following a call for theses and dissertations on the animation discipline in the 11th edition of Tehran International Animation Festival, 
faculty members of prominent Iranian universities reviewed the works received. In ‘Animation Thought’, eleven excerpts extracted 
from theses and doctoral dissertations, selected from 23 works shortlisted for poster and oral presentations.
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چییب؛ سادیگ در انیمیشن
تولیـدانیمیشـنهاییبـامولفههایملیوبومییکیازدلمشـغولیهایهمیشـگیفیلمسـازانانیمیشـنهرکشـوریاسـت.درکنارایـنآرزویدیرین،
سـدیبـزرگبـرسـرراهصنعـتواقتصـاداینرشـته-خصوصادرکشـورهاییکهجدیـدامیخواهندبهایـنعرصهتجـاریگامبگذارند-وجـودداردکه
دربرخـیمـواردبـهدالیـلاقتصـادیتوجیهپروژههایانیمیشـنملیرابـهمخاطرهمیانـدازد.بنابراینمدیرانتولیـدوتهیهکنندگان،خواهـانراهیبرای
دسـتیابیبهبازارهایجهانیانبمیشـنودرخشـشدرکارزارهزینههاودرآمدهسـتند.ازاینروکتاب»چیبی؛سـادگیدرانیمیشـن«بانگاهیدوباره
بـهویژگیهـایایـندسـتهازتولیـداترایجصنعتانیمیشـنژاپن،درمقایسـهبـارقبایغربـیوکمپانیهایبـزرگازاهمیتدوچندانیبرخورداراسـت
تـابـهعنـوانیـکگزینـهکمهزینهوباسـرعتتولیـدباالتردرگونهخـود،راهکاریآزمودهراپیشـنهاددهد.اینکتـابکهحاصلتالشدوراندانشـجویی
آقـاینویـدصنایـعمظفـریثابـتونتیجهاسـتخراجازپایاننامهدانشآموختگیایشـاندرمقطعکارشناسـیارشـدانیمیشـندانشـکدههنردانشـگاه
سـورهاسـت،اثـریکامـالبنیـادیوکاربردیبرایهنرآموزانانیمیشـنودارایظرفیتتبدیلبهکتابدرسـیاسـتتااسـتودیوهاینوپـاوبابودجههای

محـدودنیـزباسـعیوخطایکمترپـادراینمیـدانبگذارند.

Chibi: Simplicity in Animation
The production of animations with national and local elements has always been a preoccupation for animated filmmakers in every 
country. However, there is a great barrier on the way of the field’s industry and economics, especially in countries that want to begin 
engaging in the industry, jeopardizing the plausibility of national animation projects for financial reasons.
Therefore, production managers and producers look for ways to reach global animation markets to establish a balance between costs 
and revenues.
Hence, with its renewed approach to the characteristic of popular Chibi productions in the Japanese animation industry compared to 
Western competitors and large companies, the book ‘Chibi; Simplicity in Animation’ is doubly important as it proposes Chibi as tried 
and tested solution with its lower costs with higher production speed.
This book, the outcome of  Mr. Navid Sanaye Mozaffari Sabet’s years as a postgraduate student, extracted from his thesis for a mas-
ter’s degree program in animation at Sooreh University’s Faculty of Arts, is a very fundamental, practical book for animation students 
with the potential to become a textbook for newcomer studios with limited budgets, to get involved with less trial and error.

سیاست گذاری رسانه ای در صنعت انیمیشن

رســانههابهعنــوانبخــشجداییناپذیــریاززندگــیمــدرن،امــروزهبــهعنــوانواســطهایدوســویهمیــانحکومــتومــردمعمــلمیکننــد.بدیــنســبب
ازایــنتوانایــیبرخوردارنــدتــانقــشعمــدهایدرایجــادیــاازمیــانبــردنوحــدتویکپارچگــیاجتماعــیایفــاکننــد.بــادرنظــرگرفتــننقــشرســانهها
درحفــظامنیــتملــیوهنجارهــایاجتماعــی،دولتهــاغالبــامســئولیتاصلــیوضــعسیاســتهایرســانهایویــانظــارتبــرفراینــدسیاســتگذاری
ــتانداردهای ــاواس ــاهنجاره ــوب ــاهمس ــدت ــالشمیکنن ــات ــهدولته ــیک ــنرو،درحال ــد.ازای ــدهمیگیرن ــرایآنرابرعه ــوهیاج ــانهایونح رس

بینالمللــیحرکــتکننــد،سیاســتهایرســانهایرابــرمبنــایمنافــعملــیوملزومــاتامنیــتداخلــیخــودوضــعمیکننــد.
کتــابپیشــروحاصــلرســالهدکتــریســرکارخانــمدکترســعیدهســاداتموســویبــاعنــوان"بررســیتطبیقــیسیاســتهایرســانهایدرصنعتانیمیشــن
ایــرانوژاپــن"،بــهراهنمایــیآقــایدکتــرمحمدرضــاحســنائی،دانشــیاروعضــوهیئــتعلمــیدانشــگاههنــر،دریازدهمیــنجشــنوارهیپویانمایــیتهــران

ارائــهشــدهوتوســطدانشــگاهصداوســیمایجمهــوریاســالمیبــهچــاپرسیدهاســت.

Media Policy-making in Animation Industry
An indispensable part of modern life, media outlets act as a two-way mediator between governments and people. Therefore, they 
have the ability to play a major role in establishing or dismantling social unity and integrity. Given the role of media outlets in 
protecting national security and social norms, governments often undertake to establish media policies or to oversee the media 
policy-making process and how it is implemented. Thus, as governments strive to align themselves with international norms and 
standards, they establish media policies based on their national interests and interior security requirements.
The book before you is the outcome of Dr. Saeedeh Sadat Mousavi’s dissertation titled ‘the Comparative Investigation of Media Poli-
cies in the Animation Industry in Iran and Japan’ supervised by Dr. Mohammadreza Hosnaei, assistant professor and faculty member 
to the University of Art, is introduced in the 11th Tehran Animation Festival and published by the Islamic Republic of Iran Broadcasting 
(IRIB) University.
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چالش ذهن
درآثـارمشـهورکوجـییامامـورا،بالـهراهپیمایـیاریکسـاتی،یادداشـتهاییدربـارهدایرهالمعارفهیوالهـا،نوارهایمایبریج،کوهسـر،پزشـکدهکده
فرانتـسکافـکا،خیـالنقـش،عوالـمیـکبچـه،تمامـیطرحهـا،اسـتوریبوردهاومصالحاریجینـالدیگربـهصورتدسـتیبـررویکاغذاجراشـدهاند.
لطفـاایـنسـویهازتفکـرکوجـییامامـورارادریابیـد،همیـنکهاوازلحظهرسـیدنبهیـکایدهتالحظهپردازشکانسـپتانیمیشـنهایخـود،مدامدر

حالاسـکیسزدناست.

Challenge of Mind
Koji Yamamura’s major works: Satie’s Parade, Notes on Monstropedia, Muybridge’s Strings, Mt. Head, Franz Kafka’s A Country Doctor, 
Dreams into Drawing, A Child’s Inspiration sketches from Metaphysics, original animation drawings, storyboards, and other originals 
are all hand-drawn on paper.
Please find this aspect of Koji Yamamura’s thinking, as he repeatedly sketches from when he comes up with an idea to construct the 
concept of his animation.

کوجی یامامورا
متولـد۱۹۶۹.فیلـمانیمیشـن»کـوهسـر«)2002(اونامزددریافتجایزهاسـکاروبرندهشـشجایزه
بـزرگازجشـنوارههایبینالمللـیفیلـمشـدهودرفهرسـتصـدفیلمانیمیشـنبرترقرنبیسـتم
قـرارگرفتهاسـت.فیلم»پزشـکروسـتایفرانتسکافـکا«)2007(نیزدرشـشجشـنوارهبینلمللی
معتبـردنیـاشـشجایزهبـزرگدریافتکردهاسـت.فیلمهایاوتاکنـون۱۴۰جایزهازجشـنوارههای
بینالمللـیفیلـمکسـبکردهانـد.اودرسـال2021،درجایـگاهدومفهرسـتبرتریـنکارگردانـان
انیمیشـنهایکوتـاهجهـاندر۲۵سـالگذشـته،قـرارگرفتـهاسـت.یامامـورا،عضورسـمیآکادمی

فیلماسـکارواسـتاددانشـگاههنرتوکیواسـت.

Koji Yamamura
Born in 1964. Nominated for an Oscar, “Mt. Head” (2002) had 6 grand  prizes and  
selected 100 Films for a Century of Animation. 
“Franz Kafka’s A Country Doctor” (2007) had 6 grand prizes, and his films 
were awarded more than 140 prizes. He has been selected as the 2nd 
place at 25 top short animated films directors over the last 25 years in 2021. 
A member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, professor at the 
Tokyo University of the Arts.
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همزمـانبـابرگـزاریدوازدهمینجشـنوارهیبینالمللیپویانماییتهران،نمایشـگاهیازاصـلتصاویربرخیازکتابهایکانونونیزپوسـترهای
چاپـیکـهتوسـط"فرشـیدمثقالـی"و"مرتضـیممیز"تصویرگریوطراحیشـدهاند،درمـوزهیملیهنـروادبیاتکودککانونبرپااسـت.این
نمایشـگاهبـهمناسـبتویژهبرنامـهبزرگداشـتایـندوهنرمندنامیپیشبینیشـدهاسـت.درایننمایشـگاه،تعـداد۲۹اثرتصویرگـریاصلو

۵پوسـترچاپیبهنمایشگذاشـتهشـدهاست.

An exhibition of original copies of Kanoon book covers and Printed posters illustrated and designed by Morteza Momayez 
and Farshid Mesghali to be held at Kannon National Museum of Children Literature during Tehran International Animation 
Film Festival. This exhibition is the sidebar of a tribute session dedicated to life and works of these two acclaimed pionner 
artists. It will present the original copies of 29 illustrations and 5 posters designed by them. 

آفرینش ماندگار
منایشگاه آاثر تصویرگری مرتیض ممیز و فرشید مثقایل

Illustration Exhibition
Maorteza Momayez and Farshid Mesghali Illustration Showcase
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منایشگاه آسیفا: از فیلمنامه ات انیمیشن
رونـدتولیـدفیلمهـایانیمیشـنکوتـاهوتجربیهمـوارهجذابیتفراوانیبرایعالقمندانومتخصصاناینرشـتهداشـتهاسـتومشـاهدهیاین
رونـددرکنـارنمایـشفیلمهامیتوانددسـتاوردهایبسـیاریبرایفیلمسـازانداشـتهباشـد.آسـیفایایرانبامشـارکتانجمنصنفیفیلمسـازان
انیمیشـندرحاشـیهدوازدهمیـنجشـنوارهیبینالمللـیپویانمایـیتهران،نمایشـگاهیبـاهدفبـهنمایـشدرآوردنمراحلتولیدآثـارحاضردر
بخـشمسـابقه،ازفیلمنامـهتـامحصـولنهایـیبرگـزارمینمایـد.درایـننمایشـگاهرونـدتولیـد30اثرازآثاربخشمسـابقهشـاملسکانسـیاز

فیلمنامـه،اسـتوریبورد،کانسـپت،طراحـیفضـاوشـخصیتوقـابنهاییفیلمبهنمایشگذاشـتهمیشـود.

ASIFA Exhibition: From Filmscript to Animation
The production of short and experimental animations has been always fascinating for enthusiasts and experts of the field. It 
can be very fruitful for filmmakers to watch the process along with the films shown. Partnered with the Animated Filmmakers 
Guild, ASIFA Iran will hold an exhibition on the sidelines of the 12th Tehran International Animation Festival, aimed to show 
the production stages of the films in the competition section, from the filmscript to the final product. In the exhibition, the 
production of 30 works from the competition section will be displayed including a sequence from the script, storyboard, 
concept, spatial and character design, and the final frame of the film.
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کـارکچه
قصهازاینجاشروعشد...

130عروسـکازجنسکچه)الیافپشـمی(برخاسـتهازدلانیمیشـنهایایراندرمنظرنگاههنرمندانوعالقهمندانقرارگرفتهاند.اینشـخصیتهای
عروسـکیبـاتکنیکهـایکامـالًایرانـی،بـادسـتانهنرمنـدوخوشذوق»چیسـتاتاجـور«وپسـرش»رادیـنابراهیمپور«خلقشـدهاند.چیسـتاتاجور،
کارشـناسنقاشـیعمومـی،مـدرسطراحـی،نقاشومجسمهسـازاسـت.اوشـرکتدرنمایشـگاههایانفـرادیوگروهیزیـادیرادرکارنامـهیخودبه
ثبـترسـاندهاسـت.رادیـن،دانشـجویرشـتهیگرافیـکاسـت.تاجـورپـسازیادگیریاینشـاخهیهنـریکهبرآمـدهازفرهنـگاقوامایرانـیترکمن
اسـت؛درکانونشـهربیرجندمشـغولبهسـاختشـخصیتهایقصههاشـد.اوآرامآرامشـخصیتانیمیشـنهای»یکیکماسـت«،»بهادر«،»توکادر
غ«، قفس«،»مجموعهعروسـیعروسـی«،»شـبترسـناکلومو«،»قصهپنیرک«،»ماهیرنگینکمان«راسـاخت.سـپسشـخصیتهای»زالوسـیمر
»مـنآنـمکـه«و»رخ«ازمجموعـهآثـارعلیاکبـرصادقـیراخلقکرد.آشـناییبـامبانیرنگوحجمدرسـاختعروسـکهابهتاجورکمکشـایانیکرد.
بـهاعتقـاددبیـرجشـنوارهبینالمللـیپویانمـایتهـران،محمدرضـاکریمیصارمـی،تولیـدایـنعروسـکهااقدامـیاسـتبـرایحمایـتازهنرصنعت
انیمیشـن،چـراکـهایـنصنعـتصرفاًباتولیدفیلمپیشـرفتنمیکند.خـوگرفتنمخاطببـاقهرماناناینانیمیشـنهایکیازمهمتریندالیلیاسـت

کـهسـببمیشـودایـنعروسـکهاسـاختهشـوند؛وازانیمیشـنهایدوبعـدیبهعروسـکهایسـهبعدیتبدیلشـوند.

Kecheh Dolls
The story started when ...
One hundred thirty dolls made of kecheh (wool threads) originating from the heart of Iranian animations are put in display for 
professionals and enthusiasts.
These dolls are made in the tasteful, skillful hands of Chista Tajvar and her son Radin EbrahimPour, using completely Iranian 
techniques. Chista Tajvar has a BA in general painting, and works as a design instructor, painter and sculptor. She has participated 
in many solo and group exhibitions during her career. Radin is a student of graphic design.
Upon learning this branch of art originating from the culture of the Iranian Turkmen tribes, Tajvar started making story 
characters in Birjand’s Center for the Intellectual Development of Child and Adolescent. Little by little, she made dolls for the 
characters of One is not Enough, Bahador, Touka in the Cage, Wedding Wedding series, Lomo’s Scary Night, The Story of the 
Little Cheese, The Rainbow Fish. She then created the characters of Zal and Simorgh, I am the One Who, and The Rokh from 
the works of Ali Akbar Sadeghi. Her familiarity with the basics of color and volume has significantly helped Tajvar in making 
the dolls.
The secretary of Tehran International Animation Festival, Mohammad Reza Karimi Saremi, believes that production of these 
dolls is a step supportive of art/industry of animation as the industry does not thrive on film production alone. One of the most 
important reasons as to why these dolls are made is to make the audience get used to the heroes of these animations; when 
they turn from two-dimensional animations into three-dimensional dolls. This has been the case with animation companies 
in other countries for many years.
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Mehdi Zare
Born 1980, Shiraz. He has graduated in Music from faculty of fine arts at University of Tehran. Zare has composed music and 
soundtracks for more than 34 theatre productions, 15 TV series, 12 feature films, 9 feature-length animation films and TV 
series, 8 music albums for children and young adults, 93 audio books and music albums. His music compositions have been 
awarded in numerous film and music festivals. He has also founded “Solouk” music band and held dozens of Iranian folk and 
traditional music concerts in countries like India, Austria, France, Croatia, Slovenia, Hungary, Armenia, South Korea, etc…
“Peace of Heart”, “Drunken Butterfly”, “Jonathan the Seagull”, “tales from Saadi’s Gulistan”, “City of Flowers”.. are a number 
of his notable music albums.      

درک و شناخت هبرت از موسییق در هرن پویامنایی

صـدایکـیازارکاناصلـیدرهنـرپویانمایـیاسـت،چهموسـیقیباشـدوچـهصدایمحیـط؛ودرکوشـناختبهتـروبیشـترازآن،درباالبردن
کیفیـتکارنهاییتاثیربسـزاییدارد.

درایـندورهازکارگاههـایآموزشـیجشـنواره،برآنیـمتـادرچنـدجلسـه)پنججلسـهچهارسـاعته(بهبررسـیوشـناختبهترموسـیقیومبانیآن
بپردازیـموهمچنیـننگاهـیاجمالـیبـهمبحـثصداگـذاریونرمافزارهـایموسـیقیدرانیمیشـنبیفکنیـم.درهرجلسـهازکارگاه،سـرفصلهای
آموزشـی،ناظـربـهانیمیشـنهایمطرحجهانوفیلمهایسـاختهشـدهتوسـطحاضریـِندرکارگاه،موردتحلیلوبررسـیقرارمیگیـرد.تالشداریم

تـاجلسـاتپویـاوکارآمـدیبرگـزارکنیـم.بـرایشـرکتدرایـنکارگاه،تنهـابههمراهداشـتنیـکقلمودفترنتسـاده،کافیاسـت.

A Better Understanding of Music in Animation

Sound is a founding pillar in the art of animation, whether it be music or the sounds of the environment. And a better and deep-
er understanding of it can have a great impact on the improved quality of the final work. In this edition of the festival’s work-
shops, we are trying to gain a better understanding of music and its basics and take a brief look at the topics of sound design 
and music software packages in five four-hour sessions. During each session in this workshop, the topics taught are applied on 
well-known animations or the animations made by the participants, in an effort to have dynamic, efficient sessions. It is enough 
to have a pen and simple notebook.

مهدی زارع
عتا متولـد۱۳۵۹،شـیراز.دانشآموختـهموسـیقیازپردیسهنرهایزیبایدانشـگاهتهـران.زار
کنونآهنگسـازیبیشاز۳۴تئاتر،۱۵سـریالتلویزیونی،12فیلمسـینماییوتلهفیلم،9فیلم
وسـریالانیمیشـن،8آلبـومموسـیقیصوتیبـرایکـودکانونوجوانانوهمچنیـن93کتاب
صوتیوآلبومموسـیقیرابرعهدهداشـتهاسـت.اودراینسـالهادرمقامآهنگسـازونوازنده
جوایزبسـیاریدرجشـنوارههایمختلفهنریکسـبنمودهاسـت.اوهمچنینموسـسگروه
موسـیقی»سـلوک«اسـتوبااینگروهودیگرگروههایموسـیقیدرکشـورهایهندوسـتان،
اتریـش،فرانسـه،کرواسـی،اسـلوونی،مجارسـتان،ارمنسـتان،کرهجنوبـیو...بهاجرایکنسـرت
موسـیقیکالسـیکایرانـیوفلکلـورایرانیپرداختهاسـت.ازمجموعههایصوتیمنتشـرشـده
غدریایـی«،»حکایات ویمیتـوانبـهآثـاریچـون»آرامدل«،»پروانـهمسـت«،»جاناتـانمر

گلسـتانسـعدی«،»شـهرگل«و....اشارهکرد.
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موسییق و صداگذاری در انیمیشن
کارگاهموسـیقیوصداگـذاریسـعیدرنمایـشمسـیریسـادهومشـخصداردکـهبـاانتظـاراتکارگردانآغازمیشـودوتـکتکمراحلـیراکه،یک
آهنگسـازوصـداگـذاربـرایسـاختملـودیویـاصداگذاریفیلمالزماسـتازآنگـذرکند،موردتحلیلوبررسـیقـرارمیدهد.دراینراسـتابهتحلیل

عواملموثرموسـیقیبـرتصویرخواهیـمپرداخت.
درکارگاهموسـیقیبهتحلیلموسـیقیاییداسـتان،تاثیرتکنیکهایمختلفانیمیشـندرآهنگسـازی،نحوهروایتاززبانموسـیقیوموضوعاتیازاین
دسـتپرداختـهمیشـود.طراحـیآنالـوگودیجیتـالصـدا،تدوینوترکیـبآنها،تاثیرصداگـذاریدرروایـتداسـتانو...نیزازموضوعـاتکارگاهصدا

وصداگذاریاسـت.

Music and Sound Design in Animation

The talk session is to outline a simple and obvious path which starts with director’s expectations and explore all the stages 
the music composers and sound crew should pass to make a original piece or sound design. Hence, we will analyze in detail 
the effects of music over image. In the session, we will touch the subjects of audial analysis of stories, impacts of animation 
techniques over music composition, narrative devices of music language. Analog and digital sound designs, editing and mixing 
the images and sounds, and role pf sound design in building up a story, are among other topics to be explored and elaborated 
in the talk session.       

فرهاد صفار
دانشآموختـهدانشـکدهموسـیقیدانشـگاههنرتهـران.آهنگسـاز،صداگذارومدیراسـتودیو
موسـیقی»اردیبهشت«.عضوانجمنآهنگسازانسـینما،مدرسعلومصدابرداریوآهنگسازی
وکاندیـدجایـزهبهتریـنآهنگسـازیدرجشـنوارهFestival  Southern States Film درامریکا.
سـابقهآهنگسـازیوصداگـذاریبیـشازسـههـزاردقیقهانیمیشـنوبازیهـایرایانهایدر

داخـلوخارجازکشـور.

Farhad Saffar
Graduated in music at Art Universitu of Tehran. Music composer, sound designer and founder of Ordibehesht music studio. He 
has been a lecturer in sound design and music composition courses in universities and art institutes.  He has been awarded for 
best original music at Southern States Film Festival. He has made sound jobs and music scores for more than three thousands 
animation films and computer games in national and international projects.   
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کارگاه پیچینگ

یکیازمهمترینملزوماتصنعتفیلمسـازیجذببودجهونیروهایانسـانیتوانمندومشـتاقاسـت.دراینراسـتاانتقالایدهبهشـکلصحیحو
شـفافبـهصاحبـانسـرمایه،تهیهکنندگانوسـایرمتخصصیـنوهنرمندان،جزوتوانمندیهاییاسـتکههـرکارگردانیبایدآنراکسـبکند.پیچینگ
راشـایدبتـوانهنـربیـانایـدۀفیلـمدرکوتاهترینوجذابترینشـکلممکندانسـت.دراینکارگاهدوسـاعتهبهمفاهیمکلیـدیدررابطهباپیچینگ
ومعرفـیبخشھـایمختلـفیـکپروپـوزالخـوبوھمچنینمعرفـیفرصتهایملـیوبینالمللیپرداختهخواهدشـد.سـایرمباحثیکـهدراین

جلسـهطرحخواهندشـدبدینشـرحهستند:
-پیچینگچیست؟چرامابهعنوانفیلمسازنیازداریمفیلممانراپیچکنیم؟

-تعاریفوگونهھایمختلفپیچینگچههستندودرھرمدلچهبازهزمانیواصولیبایدرعایتشوند؟
-آمادگیپاسخبهچهسواالتیازطرفداورانوتصمیمگیرندگانرابایدداشتهباشیم؟

-پیچمکتوبچیستوچگونهبایدآنرابنویسیم؟
-پیچمکتوبازچهبخشھاییتشکیلشدهونکاتیکهبایددرنگارشآنهابهکاربردچیستند؟

Workshop: Pitching Skills

Two essentials in the film industry are funding and capable, enthusiastic human resources. To get them, conveying ideas 
properly and clearly to investors, producers, and other professionals and artists is among the skills every director must acquire. 
Pitching can be considered as the art of expressing   a film’s idea in the quickest and most attractive way possible. In this two-
hour workshop, key concepts about pitching, an introduction to different parts of a good proposal as well as national and 
international opportunities will be discussed. Other topics to be discussed in the session include the following:
- What is pitching? Why do we as filmmakers need to pitch our films?
- What are the different definitions and types of pitching and what time frame and principles should be observed for each?
- What questions from juries and decision makers should we be prepared to answer?
- What is a written pitch and how should we write it?
- What are the components of a written pitch and what are the points that should be used in writing them?

عطا مجایب
غالتحصیـلدورهفیلمسـازیانجمـن متولـد۱۳۶۱،ایـران.کارشناسـیارشـدادبیاتنمایشـیوفار
سـینمایجـوان.فیلمسـاز،فیلمنامهنویـس،مـدرسفیلمسـازیوعضـوایسـفا.سـاخت۱۱فیلـم
کوتـاهداسـتانیوتجربـی،حضـوردربیـشاز۶۰جشـنوارهملـیوبینالمللـی،فیلمنامهنویسچند
فیلـمکوتـاه،فیلـمبلنـدویدیویـیوسـریالاینترنتـی،ترجمـهوتالیـفمقاالتـیدرحوزهسـینماو
تئاتـر،ومدیریـتانجمـنسـینمایجـواندفتـرویـژهتهـران.عضـوهیـاتانتخـابوداوریچنـد
جشـنوارۀملـیوبینالمللـیوبرنـدهچندجایزهداخلـیوخارجیرقابتپیچینگازجملهجشـنواره

»In The Palace«بلغارستانوجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهتهران.

Ata Mojabi
Born 1982,iran. MA in dramatic literature and graduated in filmmaking at Iranian Youth 
Cinema Society (IYCS). Filmmaker, scriptwriter, filmmaking tutor and official member 
of ISFA. He has directed 11 short and xperimental award-winning films, written a num-
ber of scripts for short and feature films and web series, and published numerous es-
says in the field of film and theatre. He is currently the head of Tehran Bureau of IYCS. 
Mojabi has been juror in half dozens of national and international film festivals and 
awarded a number of grants in a number of film festivals including “in The Palace” Film 
Festival (Bulgaria) and Tehran International Short Film Festival.        
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 جلسات دیدارهای حرفه ای

ایــنبخــشبــاهــدفتبــادلتجربــهواندیشــههنرمنــدانوایجــادزمینــهایمناســببــهمنظــورورودبــهبازارهــایتجــاریبــرایاســتودیوها،کارگردانــان،
تهیهکننــدگانوانیماتورهــایایــرانوسراســرجهــانتشــکیلشــدهاســت.پــسازبارگــذاریفراخــوانایــنبخــشبــررویپایــگاهاینترنتــیدبیرخانــه،جدول

دیدارهــاتنظیــمخواهــدشــد.میتینــگدرطــولجشــنوارهطبــقجــدولزمانبنــدیبرگــزارخواهــدشــد.

Industry Meetings
It is a working meeting place for professional and bussiness exchanges between Iranian and international professional practi-
tioners of animation industry, animation studios, directors, producers and animators. our call for meeting will be published on 
the festival website and then the meeting schedule will be released consequently. All the meeting sessions will be held based 
on the sechedule.     

     .
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روز پویامنایی

برنامـه»روزپویانمایی«باهدفآشـناییبیشـترهمکارانکانـونپرورشفکری
کـودکانونوجوانـانواعضاءمراکزفرهنگیهنـری،معرفیونمایشفیلمهای
پویانمایـیبرگزیـدهدربخـشکـودک،همزمـانبـادوازدهمیـنجشـنوارهی
بینالمللـیپویانمایـیتهـراندربیـشاز1000مرکزفرهنگیهنریکشـوربرگزار
میشـود.ارزشنهـادنبـههنر-صنعـتپویانمایـیوافزایـشمخاطبـانهنـر
تأثیرگـذارپویانمایـی،فراهـمنمـودنزمینههـاینقـدونظـردرخصـوصهنر
پویانمایـی،فراهـمنمـودنمنبعـیبهعنـوانمحرکهـایدیداریونوشـتاری

بـرایاعضـاءادبـیوهنـریمراکـزازدیگراهـدافاینبرنامهاسـت.

Animation Day
Aimed to further acquaint the Center for Intellectual Development 
of Children and Adolescents’ staff and members of culture and art 
centers as well as to introduce and show selected animated films 
in the children’s section of the 12th edition of Tehran International 
Animation Festival, the national program ‘Animation Day’ will be 
held along with the festival in more than 1000 culture and art 
centers of the country. Other purposes of the program include 
appreciation of the animation art/industry, attracting of more 
audiences to the effective art of animation, providing grounds for 
criticism and comments about the art, providing a source as visual 
and written inspirations for members of literature and art centers.
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دیجی کانون

هنرمنـدان،کارگردانـان،تولیدکننـدگانوتهیهکننـدگاندرایـنبخـشفیلـمخـودرابـهمنظوربارگـذاریبررویسـایتدیجیکانـوندرمعرضدید
کـودکان،نوجوانـان،هنرمنـدان،کارگردانهـا،انیماتورهـاواسـتودیوهایایـرانوجهـانقرارمیدهنـد.ثبتاثربـرایمعرفیدرسـایتدیجیکانون

درطـولجشـنوارهصـورتخواهدگرفت.

DigiKanoon Online Streaming Portal 
All producers, right holders and distributors can upload the screener copies of their films on DigiKanoon website to showcase 
their works to national and international audiences, directors, animators, animation studios, viewers from different walk and 
age, children and young adults. Any interested applicant can register films for subsequent uploading during the festival.
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نشست تخصیص دوازدهمین جشنواره بین امللیل پویامنایی هتران 
۱2-8 خرداد ماه


