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«شرق» وضعیت سالن های نمایش در روزهای اخیر را بررسی می کند

دیگر سرگرمی معنا ندارد
شرق: چراغ های خاموش ســالن های نمایــش و بی توجهی مخاطب به آنچه این 
روزها روی صحنه می رود، روایت مشــترک اهالی تئاتر اســت. اجراهای نیمه کاره 
گروه های نمایشــی اتفاقی اســت که بیش از پیش توجه برانگیز شــده و مدیران 

سالن های نمایش هم همه چیز را به گذر زمان واگذار کرده اند.
چهــارم مهر روابط عمومی تئاتر شــهر در اطالعیه ای ضمن قدردانی از تمامی 
گروه های نمایشــی مســتقر در تئاتر شــهر که آثار نمایشــی خــود را در تاالرهای 
مختلف مجموعه روی صحنه برده اند، اعالم کرد بر اساس آنچه در خبر صبح روز 
دوشــنبه چهارم مهر به رسانه ها ارســال شد، بنا بر این بود که اجرای عمومی آثار 
نمایشــی در تاالرهای اصلی، چهارسو، سایه، قشــقایی و کارگاه نمایش تئاتر شهر 
از روز چهارشــنبه ششم مهر پیش روی مخاطبان قرار گیرند، اما بر اساس تازه ترین 
تصمیمات اتخاذشــده، آثار نمایشــی یاد  شــده به منظور ایجاد فضای مناسب تر و 
همچنین رعایت حداکثری ســالمت و امنیت تماشــاگران و هنرمندان ارجمند، تا 

اطالع ثانوی به صحنه نخواهند رفت.
هشــت مهر اما ســید محمد جواد  طاهــری، مدیریت مجموعه تئاتر شــهر، به 
«ایسنا» گفت این تعطیلی صرفا برای تأمین آرامش تماشاگران و گروه های اجرائی 

بوده و دلیل دیگری ندارد.
برنامه من این نیســت که اجراهای تمــام گروه های آتــی را دومینو وار عقب 

بیندازم
پس از گذشــت مدت زمانی از تعطیلی نمایش های روی صحنه در تئاتر شهر، 
ســید محمد جواد طاهری در گفت وگو با «شــرق» در پاســخ به این پرسش که در 
نهایت چه زمانی برای بازگشــایی ســالن های نمایش مجموعه تئاتر شهر در نظر 
گرفته شده است؟ گفت: « با توجه به مسائلی که پیش آمد، تعطیلی نمایش های 
روی صحنــه را اعالم کردیم. در حال حاضر شــرایط بــرای هنرمندان و مخاطبان 
مطلوب نیســت. ما هم منتظریم به ما اعالم شود شرایط برای اجراهای گروه های 
نمایشــی مناســب و مســاعد اســت و بعد بتوانیم با گروه ها هماهنگ کنیم و در 

خدمتشان باشیم».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: « نکته دیگری هم در این تعطیلی ها 
نهفته است. ما در این فرصت سعی کردیم بحث بازسازی اولیه در مجموعه تئاتر 
شــهر را پیگیری کنیم که البته این اختاللی در اجراها ایجاد نمی کند و اگر خیال ما 
از امنیت تماشــاگر راحت باشد و گروه ها بتوانند در کمال آرامش کارشان را انجام 

بدهند، قطعا تئاتر شهر هم فعالیت خودش را شروع خواهد کرد».
او در بخش دیگری از صحبت هایش درباره تغییر جدول اجراهای تئاتر شــهر 
نیز گفت: «قطعا نمی توانیم تغییرات زیادی در جدول اجراها داشــته باشــیم. اگر 
قرار باشــد به همه گروه ها اعالم کنیم اجراهایشــان را عقب بیندازند، برنامه ریزی 
تمام گروه های یک ســاله که قرار اســت در تئاتر شهر اجرا داشــته باشند، به هم 
می ریزد. بنابراین تشــخیص من این اســت که بتوانیم با یک برنامه ریزی درســت، 
کاری کنیــم که نه گروه هایی که اجراهایشــان نیمه کاره مانده متضرر شــوند و نه 

گروه هایــی که در آینده قرار اســت اجــرا بروند. موقعیت پیش آمده شــامل حال 
تمام گروه های نمایشــی می شود. اگر بتوانیم شــرایط را به گونه ای پیش ببریم که 
از تمامی گروه هــا بخواهیم برای ایجاد وضعیتی مســاعد، تعداد محدودی اجرا 
از هر گروهی کســر شود تا همگی اجراهای خودشــان را داشته باشند، قطعا این 
کار را خواهیم کرد. ولی برنامه من این نیســت که اجراهــای تمام گروه های آتی 
را دومینــووار عقب بیندازم ؛ به این دلیل که اگر چنین اتفاقی بیفتد، قطعا آســیب 

زیادی خواهیم داشت».
طاهری ادامه داد: «واقعیت این اســت که همه ما دنبال یک آرامش هستیم. 
مخاطب ما هم اگر امروز رسانه تئاتر را انتخاب می کند و ارتباط مستقیم با عوامل 
اجرائی و بازیگران دارد، به این دلیل است که در یک شرایط آرامش بتواند به تبادل 
فکری برسد. اگر این آرامش نباشد، به نظرم رسالت اصلی گروه اجرائی هم اتفاق 
نمی افتد. در این میان صرفا مســائل مالی و اقتصادی مطرح نیست؛ بحث اندیشه 
و تفکر در میان اســت. گروه های اجرائی ما با اندیشــه ای آمدند و نمایشی را روی 
صحنه می برند و با مخاطب به اشــتراک می گذارند. اما امروز اتفاقاتی رخ داده و 
باعث شــده تا اختاللی در اجراهای گروه های نمایشی ایجاد شود. امیدوارم خیلی 
زود این مسائل حل شود تا بتوانیم میزبان هنرمندان و تماشاگران خوب تئاتر باشیم 

و مجدد رونق تئاتر را به تئاتر شهر برگردانیم».
به تمام کسانی که در این شرایط اولویتشان تئاتر نیست، حق می دهم

مهدی شــاه پیری، کارگــردان نمایش «شــفیره» که اجرایش در تاالر چارســو 
نیمه کاره مانده اســت، به «شــرق» گفت: «اولین بار اســت که هیچ تحلیلی روی 
اتفاقات پیش آمده برای تئاتر ندارم. نمی توانم خودخواهانه فقط به کارم فکر کنم. 
به تمام کسانی که در این شرایط اولویتشان تئاتر نیست، حق می دهم . از جشنواره 
فجر ۹۷ تا امروز دقیقا چهار ســال منتظر اجرای نمایش بودم و به دالیل مختلف 
از جملــه تغییر مدیران، همه گیــری کرونا و... اجرای ما عقــب افتاد. پیگیری های 

بسیار باعث شد تا در نهایت شهریور در تاالر چارسو اجرا داشته باشیم».
او ادامــه داد: «هر کارگردانی که کارش را آغــاز می کند، تقریبا می داند ممکن 
اســت در بازبینی چه اتفاقی رخ دهد یا چه بخش هایی از نمایش احتماال ممیزی 
بیشــتری می خورد. برای همه چیز برنامه داشــتم، ولی فکــر نمی کردم در میانه 
اجرا با شــرایطی روبه رو شویم که کار را نیمه تمام رها کنیم. فکر می کنم برای این 

موضوع هیچ کس برنامه ریزی نداشت».
شــاه پیری در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: « تا قبل از نیمه کاره ماندن 
اجــرا، فروش خوبی داشــتیم. نمایش «شــفیره» تجربی اســت و البتــه در گروه 
نمایش های عروسکی قرار می گیرد. هرچند خودم قائل به تفکیک تئاتر عروسکی 
و صحنه ای نیستم، ولی اصوال تئاتر عروسکی بزرگسال خیلی مهجور مانده است. 
مگــر چه تعداد تئاتر عروســکی داریم؟ یا در چه حد می توانیم مدیران ســالن ها 
را قانــع کنیم تا اجازه اجرای تئاتر عروســکی بزرگســال را بدهند؟ چرا  که معموال 
برداشــت بســیاری از مخاطب تئاتر عروسکی، قشر کودک اســت. به همین دلیل 

اجرای چنیــن نمایش هایی میان مخاطب عام کمی متداول نیســت. با این همه، 
ریســک اجرای چنین نمایشــی را پذیرفتیم. چند ســال دکور در انبار بود و یک ماه 
پیش بارندگی شــد و آب خورد و دوبــاره دکور را تعمیر کردیــم. تصورم این بود 
کــه با وجود اینکه نمایش بدون دیالوگ و موزیکال و عروســکی اســت، ریســک 
کردیم و شــاید چندان مورد اســتقبال قرار نگیرد، اما استقبال مخاطبان خوب بود 
و شگفت زده شــدم. برای من و مجموعه تئاتر شهر فروش بلیت هم راضی کننده 
بود. به هر حال اجرای نمایش هایی از این دســت که اساســا کار مستقلی است و 
آدم های نام آشــنایی در آن حضور ندارند و تجربی و عروسکی است، ممکن است 
برای مخاطب جذاب نباشــد. با اینکه نمایش قطعا ایراداتی دارد، خوشبختانه به 

نظر خیلی از کارشناسان تئاتر، حتی در جذب مخاطب هم موفق بودیم».
او ادامه داد: «به نظرم همیشه نفس تئاتر اعتراض بوده است. من اقتباسی آزاد 
از «مده آ» را روی صحنه بردم و به شــکل افسانه و تصویر سازی فضاهای فانتزی 
ســعی کردم تصویری از شــرایط معاصر را بازســازی کنم، اما در نهایت تئاتر یک 
مقوله سرگرم کننده است و االن به نظرم سرگرمی معنا ندارد. قول هایی داده شده 
که جبران خســارت گروه های نمایشی انجام خواهد شد. با اینکه جدول تئاتر شهر 

بسته شده، اما امیدوارم بتوانیم چند نوبت اجرا داشته باشیم».
بالتکلیفی سالن های نمایش

تماشاخانه ایرانشــهر میزبان نمایش های «آقای اشــمیت کیه» به کارگردانی 
سهراب ســلیمی، «ســوم ماه می» کار سعید حسنلو و «رئالیســم مصنوعی» به 

کارگردانی ایمان اسکندری بود که هر سه این نمایش ها نیمه کاره ماندند.
در مجموعــه عمارت «نوفل لوشــاتو» نیز نمایش هــای روی صحنه نیمه کاره 
تعطیل شــدند و از روز چهارشــنبه ۱۳ مهر بار دیگر اجراها در این مجموعه از سر 

گرفته شد.
داود نامــور، مدیــر عمــارت نوفل لوشــاتو، درخصوص از ســرگیری اجراها به 
«شــرق» گفت: «ما نمی توانیــم بی کار بمانیم تا ببینیم چــه زمانی حال مخاطب 
خوب می شود. در دوران همه گیری کرونا هم وضعیت تئاتر چندان خوشایند نبود. 
حتــی می توان گفت بدتر از چیزی بود که االن تجربه می کنیم. ما به گروه ها اعالم 
کردیم از چهارشــنبه ۱۳ مهر، بعد از دو هفته تعطیلی، اجرا ها را شروع می کنیم. 
دو گروه شــروع کردند و خوشــبختانه هر کدام از نمایش ها باالی ۵۰ نفر تماشاگر 
داشتند. تعداد مخاطبان نمایش ها کم است، اما باالخره تازه شروع کردیم و ممکن 
اســت مخاطب زمانی الزم داشــته باشــد تا بار دیگر تمایل به دیدن نمایش های 
روی صحنه داشته باشد. بدون شک زمانی الزم داریم، اما امیدوارم مردم حالشان 

خوب باشد و برای دیدن تئاتر ترغیب شوند».
او در پاســخ به این پرسش که چه برنامه ای برای گروه هایی که اجراهای آنها دو هفته 
تعطیل شــد و زمان اجراهای آینده که زمان بندی آنها به مشکل خورده است، دارد؟ گفت: 
«هنــوز تصمیمی در این باره نگرفته ام و حتما به زودی درباره آن صحبت کرده و برنامه های 

آینده را اعالم می کنم».

نگاهی به فیلم «غریبه و مه»، ساخته بهرام بیضایی
سپیدی جهان معما

محمدعلی افتخــاری: در میان آثار ســینمایی بهرام بیضایی «غریبــه و مه» بیان 
صریح تــری دارد. اگرچه در این فیلم نیز پنهانی معنا دیده می شــود اما کار اصلی 
عناصر روایی و بصری در جهت هموارکردن یک مســیر مشخص برای زندگی رعنا 
و آیت اســت. درواقع جدایی شخصیت های نمایشــی از یک اقلیم شناخته شده و 
بازگشت آنها به جزیره ای که در «غریبه و مه» به پیشنهاد بیضایی ساخته می شود، 
نه برای سرگشــتگی در بی زمانی و بی مکانی، بلکه بیشــتر برای پذیرش بودن در 
جهان معما و در پی آن، یافتن روشــنای دانایی است. عنصر معما در روزگار رعنا 
و آیت کاربردی مشــابه آنچه در سینمای دلهره مداوم اســت، ندارد و چنان تلخ 
و گزنده اســت که به نظر نمی رســد تماشــاگری پیدا شــود که میل و لذتش را با 
دیدن این داالن ســیاه ســیراب کند. ازاین رو آیت جای نشانه، رمز، نماد را می دهد 
به عالمت. بیضایی در اینجا به روشــنی تفکیک رمز، نشانه و نماد را واقف است و 
عالمت را بــه دلیل صراحت آن انتخاب می کند. از این جمله، عالمتی اســت که 
روی داس حک شده و رعنا ردیابی این عالمت را به تشویش آیت اضافه می کند و 

همین طور پنهان شدن داس بعد از ورود آیت به جمع خویشان رعنا، آمدن و رفتن 
مردان ناشــناس، دزدیدن قایق و عالمت های دیگری که آیت در کنار هم می گذارد 
تا دلیل یورش سیاه پوشــان غریبه را بازشناســد. وقتی که آیت در جمع خویشــان 
رعنا پذیرفته می شــود، نیرویی پنهان و آزاردهنده به زندگی اش نزدیک می شــود 
که قرار اســت زمینه بازگشت او به دریا را فراهم کند. این نیرو به واسطه عالمت ها 
خود را به آیت عرضه می کند و در مســیر آمیختن با بی قراری آیت قرار می گیرد تا 
دســت یابی به معما را برای او ممکن ســازد. گویی مبارزه آیت و نیروی پنهان که 
باعث ترس او از دریا و فرســتاده هایش می شود، توان او برای اینکه چطور ساختار 

یک معما را بسازد، دو چندان می کند.
در این مسیر رعنا و زکریا نیز او را همراهی می کنند؛ زکریا داس را پنهان کرده 
و رعنــا قایق را به آب می اندازد. البته رعنا خــود به عنوان حضوری مهربان و 
قدرتمند در روایت «غریبه و مه» که تمامی عالمت ها را بازتعریف خواهد کرد، 
آیت را شهامت می بخشــد که برای یافتن معما به دریا بازگردد. پس از اینکه 

آیت در آزمون های متعدد پیروز شــد و توانســت جای خود را میان خویشان 
رعنــا باز کند، هنوز به عنوان غریبه ای در بین اهالِی آبادی مورد شــک و تردید 
اســت. فرازوفرودهای داســتان نیز به تدریج این تردید را بیشتر می کند و اجازه 
نمی دهد که اهالی تصمیم مشخصی برای ماندن یا رفتن آیت بگیرند. تا جایی 
که مرد ماهی گیر چهارشانه (همسر رعنا) سر می رسد و ناخواسته در جدال با 
آیت زخمی می شــود. فردای آن روز جنازه همسر رعنا در ساحل پیدا می شود 
و آیــت در ادامه همین تردیدهای بی پایان، مرگ او را می پذیرد. اینجاســت که 
ســیاهی معما بروز می یابد و لذت بردن از تعلیــق را کاهش می دهد. تا پیش 
از این لحظه، انتظار رعنا برای بازگشــت همســرش از دریا، واکنش یک زن به 
از دســت دادن مردی بود که بر او سلطه داشت (حضور زکریا به عنوان برادر 
ایــن مرد در خانه رعنا، وجه بارز رفتار مرد ماهی گیری اســت که رعنا چشــم 
به راه اوســت. وقتی که زکریا با ورود آیت بــه زندگی رعنا مخالفت می کند و 
ازدواج دوباره او را خیانت به برادرش می داند، خواهرش به زبان شــکایت از 

این خلق وخوی دیرینــه برادرانش پرده برمی دارد) اما بعد از این، گویی تقابل 
حضور مهربان رعنا با تمامی عناصر ناشــناس برجسته می شود؛ عناصری که 
خود را پشت عالمت ها پنهان می کنند. خویشاِن رعنا مثل زکریا و خواهرش نیز 
ممکن اســت چنین کرداری را از خود نشان داده باشند. به هرترتیب این تقابل 
به دست رعنا که توانایی پذیرفتن آیت را پس از مرگ همسرش داشته و حاال با 
او همراه شده است، شکسته می شود. با این وجود پیروزی رعنا و خویشانش بر 
مردان غریبه ترس آیت را پایان نمی دهد و تصمیم می گیرد که برای شــناختن 
بیشــتر راهی دریا شــود. این همان پیشــنهاد مداوم بیضایی است که همواره 
کوشیده تماشــاگرش را به دانایی و دوری از سیاهِی ترس و جهل دعوت کند. 
با وجود ابهامی که برای تماشــاگر امروز به دلیل دوری از آیین های ایران زمین 
ایجاد می شــود، به نظر می رســد که بیان هنری بیضایی در «غریبه و مه» راه 
نزدیک تری به واقع گرایی باز خواهد کرد و جای بسی امید که در تلخی مداوم 

روزگار، آثار نیک اندیشانی مثل بهرام بیضایی همچنان ماندگار خواهد بود.

شنبه
۱۶ مهر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۸

اخـبـار  بـرگـزیـده

«دونده» پس از ۳۸ سال روی پرده می رود
مهر: فیلم «دونده» ســاخته امیر نادری و محصول ســال ۱۹۸۴ اســت که از بازی 
مجیــد نیرومند در آن به عنــوان یکی از بهترین بازی های کــودکان در تمام تاریخ 

سینما یاد می شود، دوباره روی پرده می رود.
نســخه ترمیم شــده این فیلم قرار اســت ۲۸ اکتبر در انجمن فیلــم آمریکا به 
نمایش درآید و تا ۱۰ نوامبر نیز روی پرده باشــد. امیر نادری و مجید نیرومند نیز در 

نمایش فیلم حضور خواهند داشت.
«دونده» داستان یک پسر یتیم ۱۱ ساله با بازی مجید نیرومند است که به تنهایی 
در یــک تانکر متروکه در شــهر بنــدری آبادان زندگــی می کند و بــا فروش آب، 
برق انداختــن کفش مردم و غواصی برای بیرون کشــیدن بطری های خالی زندگی 
می کند. او مجبور اســت زورگویی بزرگساالن و دیگر بچه های بزرگ تر از خودش را 
تحمل کند؛ اما با دویدن همیشــگی و دیدن خواب کشتی های باری و هواپیماهای 

در حال پرواز آرامش می یابد.
این فیلم که قابل مقایســه بــا فیلم هایی مانند «واکســی» و «دزد دوچرخه» 
ویتوریو دســیکا، «فراموش شــدگان» لوئیس بونوئل و «۴۰۰ ضربه» فرانسوا تروفو 
است، ماجراهای کودکی را با عناصر نئورئالیستی تصویر می کند. فیلم که اولین بار 
در جشنواره فیلم ونیز و لندن به نمایش درآمد، تا سال ۱۹۹۱ در آمریکا اکران نشد.
نادری که متولد آبادان اســت، کارش را به عنوان عکاس فیلم های ایرانی آغاز 
کــرد و اولین فیلم بلندش را ســال ۱۹۷۱ بــا نام «خداحافظ رفیــق» تجربه کرد. 
«انتظار» در سال ۱۹۷۴ و «آب، باد، خاک» محصول ۱۹۸۹ دیگر فیلم های او پیش 
از مهاجرتش در سال ۱۹۹۰ به نیویورک هستند. «منهتن از روی شماره»، «آ.ب.ث... 
منهتن»، «ماراتون»، «دیوار صوتی» و «وگاس: بر اســاس داستان واقعی» و «کات» 

دیگر فیلم های او هستند.

نمایش ۱۰ فیلم خاطره انگیز سینمای کودک و 
نوجوان در موزه سینما

هم زمان با فرارسیدن هفته ملی کودک فیلم های خاطره انگیز در حوزه سینمای 
کودک و نوجوان به میزبانی موزه سینما پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. یکشنبه 
۱۷ مهرماه: «خاله قورباغه» ساخته افشین هاشمی، دوشنبه ۱۸ مهرماه: انیمیشن 
«آخرین داســتان» ساخته اشکان رهگذر، سه شنبه ۱۹ مهرماه: «مدرسه پیرمردها» 
ساخته سیدعلی سجادی حسینی، چهارشنبه ۲۰ مهرماه: انیمیشن «امین و اکوان» 
ســاخته زحل رضوی، پنجشــنبه ۲۱ مهرماه: «یکی بود یکی نبود» ســاخته ایرج 
طهماسب، جمعه ۲۲ مهرماه: «دزد عروسک ها» ساخته محمدرضا هنرمند، شنبه 
۲۲ مهرماه: «گلنار» ســاخته کامبوزیا پرتوی، یکشنبه ۲۳ مهرماه: «دونده» ساخته 
امیر نادری، دوشــنبه ۲۵ مهرماه: «خاله سوســکه» ساخته نادره ترکمانی، هر روز 

ساعت ۱۶ در سالن فردوس موزه سینما نمایش داده خواهد شد.
آثار یادشــده از طرف فیلمخانه ملی ایران، مرکز گســترش ســینمای مســتند، 
تجربــی و پویانمایــی، کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان، گــروه هنر پویا، 
اســتودیو هورخش، منوچهر شاهسواری، اشــکان و آرمان رهگذر، زحل رضوی و 
مهدی صفارپور در اختیار موزه ســینما قرار داده شــده است. ضمن اینکه نمایش 

فیلم ها برای عموم آزاد و رایگان است.

آثار منتخب ۳۱ کشور جهان در جشنواره فیلم 
کوتاه تهران

۵۹ فیلم از ۳۱ کشور با دربرگیری آثار منتخب جشنواره های مطرحی نظیر کن، 
برلین، کلرمون، ساندنس، روتردام، تامپره و... در سی ونهمین جشنواره بین المللی 
فیلــم کوتاه تهران حضــور دارند. با اعالم اســامی فیلم هــای راه یافته به بخش 
بین الملل این رویداد، آماری از کشــورها و آثار حاضر در جشنواره سی ونهم منتشر 
شد. به این ترتیب ۳۰ فیلم کوتاه داستانی، ۱۱ فیلم تجربی، ۱۱ اثر پویانمایی و هفت 
مســتند و درمجموع ۵۹ اثر از ۳۱ کشور برای کسب تندیس برگ زرین سی ونهمین 
جشــنواره بین المللــی فیلم کوتاه تهــران در بخش بین الملل بــا یکدیگر رقابت 
می کنند. از میان این آثار، فیلم انیمیشــن اســتخوان ها به کارگردانی کریســتوبال 
لئون خواکین از شیلی منتخب ونیز،  فیلم انیمیشن انسان ها وقتی کنار هم چپانده 
می شــوند، احمق تر می شوند ســاخته لورن فرناندز از فرانســه منتخب فستیوال 
کن، انیمیشن خانه خســران به کارگردانی جینکیو جئون از ژاپن منتخب جشنواره 
روتردام هلند، ســر غیرمتصل به کارگردانی آندریاس هانس دور از آلمان منتخب 
جشنواره اوبرهاوزن، فیلم های مستند رستگاری نامی ندارد ساخته جوزف واالس 
از انگلســتان منتخب جشــنواره ادینبورگ اسکاتلند و عقب نشــینی به کارگردانی 

آنابال آنجاوسکا از آلمان منتخب جشنواره برلین هستند.
همچنین فیلم تجربی«لطفا پس از شــنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید» 
ســاخته ریســتو پکا بلــوم منتخب جشــنواره تامپره در ســی و نهمین جشــنواره 

بین المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد.
فیلم های داســتانی دختر شــکارچی ســاخته دون ژوزفوس رافائل ابلهان از 
فیلیپین منتخب جشــنواره ســاندنس آمریــکا، گیالس ها اثــر ویتاوتاس کاتکوس 
منتخب جشنواره کن، زبان کشتار به کارگردانی علی سهیل جورا منتخب جشنواره 
فرایبورگ و فاتجونا ســاخته اســتیو باچه منتخب جشــنواره تیرانا، چرا هلن کوخ 
به ســرقت ماشین دست می زند؟ ســاخته موریتز گایزر از آلمان منتخب جشنواره 
کلرمون، ترش و شــیرین ســاخته ماکســیمیلیان بدیر-روزنتال از فرانسه منتخب 
جشنواره کلرمون و وضع همیشگی به کارگردانی لوید لی چوی از آمریکا منتخب 
جشــنواره کن بوده اند که در بخش بین الملل ســی ونهمین جشــنواره فیلم کوتاه 

تهران حضور دارند.
این رویداد ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۱ (۱۹ تا ۲۴ اکتبر۲۰۲۲) برگزار می شود.


