
Director by: Jesper W. Nielsen
The Day Will Come (Denmark)

At the Orphanage Godhavn violence and humiliations plays a part of the              
everyday life. Based on real stories from Godhavn, where lots of boys were         
victims of violent… 

Summary

کارگردان: جـاسـپـر دبـلـیـو نـیـلـسـن
آن روز فـرا می رسـد )دانمارک(

قّصـه در یـک یتیـم خانـه جریـان دارد کـه خشـونت و تحقیـر، بخشـی از زندگـی روزمـره 
بچه هـای آنجاسـت. بسـیاری از پسـران آنجـا قربانـِی خشـونت بودنـد.

خالصه داستان

Director by: Aki Kaurismäki
The Other Side of Hope (Finland)

A poker-playing restaurateur and former traveling salesman befriends a 
group of refugees newly arrived to Finland.

Summary

کارگردان: آکـی کوریسمـا کـی
آنـسـوی امـیـد )فنالند(

بازرگانـی پوکـر بـاز و فروشـنده سـیار سـابق بـا گروهـی از پناهنـدگان تـازه وارد بـه فنالند، 
دوسـت می شـوند و...

خالصه داستان

Director by: Claude Barras
My Life as a Zucchini (Switzerland)

After losing his mother, a young boy is sent to a foster home with other 
orphans his age where he begins to learn the meaning of trust and true love.

Summary

کارگردان: کـلـود بـاراس
زندگی من به عنوان یک کدو )سوئیس(

ــر  ــا دیگ ــا ب ــود ت ــتاده می ش ــه فرس ــم خان ــه یتی ــادرش ب ــت دادن م ــا از دس ــوان ب ــر ج پس
کــودکان یتیــم هــم ســن و ســال خــود زندگــی کنــد و در آن جــا کــم کــم معنــای اعتمــاد و 

ــد. ــی را درک می کن ــق واقع عش

خالصه داستان

Director by: Kristina Lindström 
Astrid (Sweden)

Astrid Lindgren’s books have sold 150 million copies and she is one of the 
world’s most read authors. But who was she, and where did her stories come 
from? This is the story of a female pioneer who influenced politics and the 
public debate in many countries.

Summary

کارگردان: کاتـاریـنـا لیندستروم
آسـتـریـد )سوئد(

تـا کنـون ۱۵۰ ميليـون نسـخه از کتـب آسـتر ید ليندگـرن فروختـه شـده اسـت، او یکی از نو یسـندگانی 
اسـت که کتبش در سراسـر جهان بيشـترین خواننده را داشـته اسـت. اما او که بود و داسـتان هایش 

از کجـا نشـأت می گرفته اسـت؟ 
ایـن داسـتان در رابطـه بـا یکـی از پــيشگامان خانـم اسـت کـه تاثيـرات زیادی بـر روی امور سياسـی و 

مذاکـرات ملی در بسـياری از کشـورها گذاشـته اسـت.

خالصه داستان

Director by: Peter Lataster, Petra Lataster-Czisch
Miss Kiet’s Children (The Netherlands)

Immigrant children have to find their way in a new classroom, with a new      
teacher and a language they don’t understand. An ode to the teacher every 
child deserves.

Summary

کارگردانان: پـیـتـر التستر، پـتـرا التستر سیزش
کـودکـان خـانـم کـیـت )هلند(

کــودکان مهاجــر بایــد در یــک کالس جدیــد بــا یــک معلــم جدیــد و زبانــی کــه نمی فهمنــد، 
راهــی بــرای ادامــه زندگــی پـیـــدا کننــد. در واقــع داســتان قصیــده ای بــرای معلمــی اســت 

کــه هــر کودکــی ســزاوارش اســت.

خالصه داستان

Director by: Andrzej Wajda
Afterimage (Poland)

The story of charismatic painter Wladyslaw Strzeminski, who opposed social 
realism and maintained his own artistic freedom in spite of political obstacles.

Summary

کارگردان: آنـدژی وایـدا 
پـسـا تـصـو یـر )لهستان(

زندگی والدیسـاو استرزمینسـکی władysław strzeminski نقاش صاحب سـبک مدرنیست 
و پــیشروی لهسـتانی را بـه تصویـر می کشـد. کسـی کـه بـا رئالیسـم اجتماعـی مخالـف بود 

و بـا وجـود موانـع سیاسـی، آزادی هنـری خـود را داشـت و ایده هایـش را مطـرح می کـرد.

خالصه داستان

Directors by: Kristina Grozeva, Petar Valchanov
The Lesson (Bulgaria)

In a small Bulgarian town Nadezhda, a young teacher, is looking for the     
robber in her class so she can teach him a lesson about right and wrong.

Summary

کارگردانان: کر یستینا گروزوا، پـتـار والچانوف
درس )بلغارستان(

در یـک شـهر کوچـک بلغـاری، نـادژدا، یـک معلم جـوان، به دنبـال دزد کالس خود اسـت 
تـا بتوانـد بـه او درسـی در مورد حـق و کار اشـتباه بدهد.

خالصه داستان

Director by: Mirjam Unger
Maikäfer flieg (Austria)

Vienna 1945: The end of the 2nd world war and Russian occupation, as seen 
through the innocent eyes of nine-year old Christine Nöstlinger, who will 
become one of the greatest Austrian children book authors...

Summary

کارگردان: مـیـریـام اونـگـر
پـرواز بـه خـانـه  )اتریش(

وین ۱۹۴۵:در پایان جنگ جهانی دوم و اشـغال روسـیه،همانطور که در چشـمان معصوم 
کـودک ۹ سـاله بـه نـام کریسـتین  دیـده میشـد، همـان کسـی کـه بـه یکـی از بزرگتریـن 

نویسـندگان کتـاب کـودک تبدیـل شـد...

خالصه داستان

Director by: Raoul Peck
The Young Karl Marx (Germany)

The early years of Karl Marx, Friedrich Engels and Jenny Marx, between Paris, 
Brussels and London.

Summary

کارگردان: رائول پک
کارل مارکس جوان )آلمان(

ایـن فیلـم دوران جوانـی کارل هاینریـش مارکـس، همسـرش جنـی مارکـس و فریدریـش 
انــگلیس را در پاریـس، بروکسـل و لنـدن بـه تصو یـر می کشـد.

خالصه داستان

Director by: Elina Psykou 
Son of Sofia (Greece)

Athens, 2004 summer Olympic Games. 11-year-old Misha arrives from Russia 
to live with his mother, Sofia. What he doesn’t know is that there is a father 
waiting for him there…

Summary

کارگردان: الـیـنـا پـسـایـکـوو
پـسـر صـوفـیـا )یونان(

آتـن، بازی هـای المپــیک تابسـتانی 2004. پسـر 11 سـاله ای بـه نـام میشـا از روسـیه بـرای 
زندگـی بـا مـادرش صوفیـا بـه آتـن در یونـان می آیـد، اما چیـزی کـه نمی داند این اسـت که 

یـک پـدر هـم در آنجـا انتظـارش را می کشـد...

خالصه داستان

Director by: Saul Dibb
Journey’s End (United kingdom)

Set in a dugout in Aisne in 1918, it is the story of a group of British officers, 
led by the mentally disintegrating young officer Stanhope.

Summary

کارگردان: سـال دیـب
پـایـان سـفـر )انـگلستان(

داسـتان در سـال 1918، در یـک انبـار در Aisne )ان (روایـت می شـود. یـک گروه از افسـران 
بر یتانیایــی توسـط یـک افسـر جـوان بـه نـام اسـتنهوپ که دچار مشـکل روانی شـده اسـت 

هدایـت می شـوند، آنهـا در انــتظار سر نوشـت خود هسـتند.

خالصه داستان

Director by: Pol Rodríguez
Quatretondeta (Spain)

The wife of senior Tomás (José Sacristán) passed away, but they don’t let him 
bury her, because the family of the deceased wants to repatriate the body to 
Paris. So Tomás steals the corpse to be able to bury it in Quatretondeta , as 
his wife had wanted.

Summary

کارگردان: پـل رودریـگـز
کـواتـرتـنـدتـا )اسپانیا(

همسـر سـینیور تومـاس از دنیـا رفـت، امـا آن هـا اجـازه دفـن کـردن او را نمی دهنـد. چون 
خانـواده متوفـی قصـد دارنـد پـیـکــر او را به پاریـس بازگرداننـد. توماس جنـازه را می رباید 

تـا همانطـور کـه همسـرش می خواسـت او را در کواترتندتـا دفـن کند.

خالصه داستان

Director by: Ettore Scola

People of Rome (Italy)

An ordinary day in the eternal city. Many small fragments of life follow one another 
in a series of characters through the stories of which, from the tragedy to the 
comedy, Scola tells us about his beloved Rome. The common thread of the many 
episodes is a bus that runs through the streets of the city, from dawn to dusk.

Summary

کارگردان: اتـوره اسـکـوال 
مـردم رم )ایتالیا(

یـک روز عـادی در شـهر ابـدی. بخش هـای کوچکـی از زندگـی در زنجیـره ای بـه هـم پـیــوسته از 
داسـتان  های شـخصیت ها بـه دنبـال هـم می آینـد و ایـن گونـه اسـکوال، داستان هایــی از تـراژدی 
گرفتـه تـا کمـدی را در مـورد رم محبوبـش به مـا می گوید. موضوع مشـترک بسـیاری از بخش ها یک 

اتوبـوس اسـت کـه از خیابان هـای شـهر عبـور می کنـد، از طلـوع تـا غـروب.

خالصه داستان

Director by: Péter Politzer
Manhood (Hungary)

Rites of manhood from the lives of three males in Budapest: a 13 year old 
football player, a philandering 40 year old classical bassist and a 91 year old 
photographer slash counterfeiter.

Summary

کارگردان و نویسنده: پـیـتـر پـولـیـتـزر
مـردانـگـی )مجارستان(

تشـریفات مذهبـی مردانــگی 3 تـا از مـردان بوداپسـت: یـک بازیکـن فوتبـال 13 سـاله، یک 
بیـس زن 40 سـاله کالسـیک و یـک عـکاس 91 سـاله  کـه تقلـب را کنـار می گـذارد ...

خالصه داستان

Director by: Hanna Antonina Wojcik Slak
The Miner (Slovenia)

“The Miner” follows the true story of a Bosnian immigrant miner, who           
after World War II discovers thousands of executed people in a mine shaft. 
By putting pressure for having a funeral for them, he risks his job, his family’s 
welfare and even his life.

Summary

کارگردان: هـانـا اسـالک
مـعـدنـچـی )اسلوونی(

ــلوونی  ــر در اس ــی مهاج ــک معدنچ ــی ی ــتان واقع ــاس داس ــر اس ــی ب ــی« فیلم »معدنچ
ــاق  ــی در اعم ــر را در گودال ــزاران نف ــد ه ــی دوم، جس ــگ جهان ــس از جن ــه پ ــت ک اس
ــا پافشــاری بــر برگــزاری مراســم تدفیــن بــرای ایــن  معدنــی متــروک پـیـــدا می کنــد. او ب
ــاه  ــغل، رف ــل ش ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــوال می ب ــر س ــه را زی ــای جامع ــان، ارزش ه قربانی

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــش را ب ــی جان ــواده و حت خان

خالصه داستان

Production Designer
Katharina Wöppermann

Date of birth: 1962 in Vienna
Experiences:Lecturer for “Film,Tv and video”at the university of arts/Graz. 
production Design for more than 50 movies in 1983 to 2018.
Awards: film festival Saarbrucken1997, Hofer film festival 2004, Austrian Film 
award 2011, Austrian Film award 2018 for best Production Design.

Biography

طراح تولید سینما
کـاتـاریـنـا وو پـپـرمـن

درسال 1962 در وین به دنیا آمده است.
تجربیات: از سال 1995 تا: مدرس »فیلم، تلویزیون و ویدئو« در دانشگاه هنر / گراتز است.

طراحی تولید بیش از 50 فیلم از سال 1983 تا سال 2018.
جایزه ها: در جشنواره 1977، در جشنواره بین المللی هوفر 2004، در سال 2011 در جشنواره فیلم اتر یش و 

در سال 2011 در جشنواره فیلم اتریش جایزه بهترین طراحی تولید را در یافت  است.

زنـدگـیـنـامـه



عـنــــوانساعتروزتـاریـخ

پـردیس سـیـتـی سـنـتـر اصـفـهـان )20 لـغـایـت 27 مـهـر مـاه 1397(

نمایش فیلم: کـارل مارکس جوان / رائول پک '110
نمایش فیلم: پـسـاتـصـو یـر / آندژی وایدا '97

نمایش فیلم: پـایـان سـفـر / سال دیب '107
نمایش فیلم: پـسـر صـوفـیـا / الینا پسایکوو '107

نمایش فیلم: مـعـدنـچـی / هانا اسالک '97
نمایش فیلم: آنسوی امید / آکی کوریسماکی '99

نمایش فیلم: کودکان خانم کیت  / پـیـتـر التستر، پـتـرا التستر سیزش '113
نمایش فیلم: آن روز فرا می رسد / جاسپر دبلیو نیلسن '118
نمایش فیلم: درس / کریستینا گروزوا، پـتـار والچانوف '110

نمایش فیلم: مـردانـگـی / پـیـتـر پولیتزر '77
نمایش فیلم: آسـتـریـد / کـاتـار یـنـا لیندستروم '94

نمایش فیلم: مـردم رم / اتـوره اسکوال '97
نمایش فیلم: زندگی من به عنوان یک کدو / کلود باراس '63

نمایش فیلم: کـواتـرتـنـدتـا / پـل رودر یـگـز '92
نمایش فیلم: پرواز به خانه / مـیـریـام اونـگـر '106

کارگاه فیلمسازی سینمای هنری

موسسه سینمایـی هنر و تجر به و موسسه ملی فرهنگی اتحادیه اروپا تقدیم می کنند
"هــفــتــــــــه فـیـلـم اروپـــــــــایــــــــی"

 جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۳۹۷/۰۷/۲۰

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

 روز سـیـنـمـای
هـنـری اروپــا

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

۱۳۹۷/۰۷/۲۷

17 - 19
19 - 21
17 - 19
19 - 21
17 - 19
19 - 21
17 - 19
19 - 21
17 - 19
19 - 21
17 - 19
19 - 21
17 - 19
19 - 21
17 - 19
19 - 21

City Center Complex of Esfahan )12 to 19 Oct 2018(

Movies Screening: The Young Karl Marx / Raoul Peck110
Movies Screening: Afterimage / Andrzej Wajda 97’
Movies Screening: Journey’s End  / Saul Dibb 107’
Movies Screening: Son of Sofia / Elina Psikou 107’

Movies Screening: The Miner / Hanna Antonina Wojcik Slak 97’
Movies Screening: The Other Side of Hope / Aki Kaurismäki 99’

Movies Screening: Miss Kiet’s Children / Peter Lataster, Petra Lataster 113’

Movies Screening: The Day Will Come / Jesper W. Nielsen 118’
Movies Screening: The Lesson / Kristina Grozeva, Petar Valchanov 110’

Movies Screening: Manhood / Péter Politzer 77’
Movies Screening: Astrid / Kristina Lindström 94’

Movies Screening: People of Rome / Ettore Scola 97’
Movies Screening: My Life as a Zucchini / Claude Barras 63’

Movies Screening: Quatretondeta / Pol Rodríguez 92’
Movies Screening: Maikäfer flieg / Mirjam Unger 106’

Filmmaking Workshop: Pertaining to this film and Art Cinema

Art and Experience Cinema and EUNIC Presents
“European Film week”

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

10/12/2018

10/13/2108

European Art 
Cinema Day
10/14/2018

10/15/2018

10/16/2018

10/17/2018

10/18/2018

10/19/2018

5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM

Date Day Time Subject

عـنــــوانساعتروزتـاریـخ

خـانـه هـنـرمـنـدان ایـران )20 لـغـایـت 27 مـهـر مـاه 1397(

افـتـتــــــــاحـیـــــــــــه
 نمایش فیلم: پرواز به خانه / مـیـریـام اونـگـر '106

نمایش فیلم: پـسـاتـصـو یـر / آندژی وایدا '97
نمایش فیلم: کودکان خانم کیت  / پـیـتـر التستر، پـتـرا التستر سیزش '113

نمایش فیلم: آن روز فرا می رسد / جاسپر دبلیو نیلسن '118
نمایش فیلم: آنسوی امید / آکی کوریسماکی '99

کارگاه فیلمسازی سینمای هنری و تولید فیلم هنری
نمایش فیلم: آسـتـریـد / کـاتـاریـنـا لیندستروم '94

نمایش فیلم: مـردانـگـی / پـیـتـر پولیتزر '77
نمایش فیلم: پـایـان سـفـر / سال دیب '107

نمایش فیلم: درس / کریستینا گروزوا، پتار والچانوف '110
نمایش فیلم: پـسـر صـوفـیـا / الینا پسایکوو '107
نمایش فیلم: کـارل مارکس جوان / رائول پک '110

نمایش فیلم: مـردم رم / اتـوره اسکوال '97
نمایش فیلم: کـواتـرتـنـدتـا / پـل رودر یـگـز '92

نمایش فیلم: زندگی من به عنوان یک کدو / کلود باراس '63
نمایش فیلم: مـعـدنـچـی / هانا اسالک '97

موسسه سینمایـی هنر و تجر به و موسسه ملی فرهنگی اتحادیه اروپا تقدیم می کنند
"هــفــتــــــــه فـیـلـم اروپـــــــــایــــــــی"

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۳۹۷/۰۷/۲۰

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

 روز سـیـنـمـای
هـنـری اروپــا

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

۱۳۹۷/۰۷/۲۷

17
18 - 20
20 - 22
16 - 18
18 - 20

18 - 19:45
19:45 - 21:30

15 - 16:40
16:45 - 17:55

16 - 18
18 - 20
16 - 18
18 - 20
16 - 18
18 - 20
16 - 18
18 - 20

Iranian Artists Forum )12 to 19 Oct 2018(

Opening Ceremony
Movies Screening: Maikäfer flieg / Mirjam Unger 106'

Movies Screening: Afterimage / Andrzej Wajda 97’
Movies Screening: Miss Kiet’s Children / Peter Lataster, Petra Lataster 113’

Movies Screening: The Day Will Come / Jesper W. Nielsen 118’
Movies Screening: The Other Side of Hope / Aki Kaurismäki 99’
Filmmaking Workshop: Art Cinema  and  Art Film Production

Movies Screening: Astrid / Kristina Lindström 94’
Movies Screening: Manhood / Péter Politzer 77’

Movies Screening: Journey’s End  / Saul Dibb 107’
Movies Screening: The Lesson / Kristina Grozeva, Petar Valchanov 110’

Movies Screening: Son of Sofia / Elina Psikou 107’
Movies Screening: The Young Karl Marx / Raoul Peck 110

Movies Screening: People of Rome / Ettore Scola 97’
Movies Screening: Quatretondeta / Pol Rodríguez 92’

Movies Screening: My Life as a Zucchini / Claude Barras 63’
Movies Screening: The Miner / Hanna Antonina Wojcik Slak 97’

Art and Experience Cinema and EUNIC Presents
“European Film week”

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

10/12/2018

10/13/2108

European Art 
Cinema Day
10/14/2018

10/15/2018

10/16/2018

10/17/2018

10/18/2018

10/19/2018

5 PM
6 to 8 PM
8 to 10 PM
4 to 6 PM
6 to 8 PM

6 to 7:45 PM
7:45 to 9:30 PM
3 to 4:40 PM

4:45 to 17:55 PM

4 to 6 PM
6 to 8 PM
4 to 6 PM
6 to 8 PM
4 to 6 PM
6 to 8 PM
4 to 6 PM
6 to 8 PM

Date Day Time Subject

عـنــــوانساعتروزتـاریـخ

پـردیـس گـلـسـتـان شـیــراز )20 لـغـایـت 27 مـهـر مـاه 1397(

نمایش فیلم: پـایـان سـفـر / سال دیب '107
نمایش فیلم: پـسـاتـصـو یـر / آندژی وایدا '97

نمایش فیلم: کـارل مارکس جوان / رائول پک '110
نمایش فیلم: پـسـر صـوفـیـا / الینا پسایکوو '107

نمایش فیلم: مـعـدنـچـی / هانا اسالک '97
نمایش فیلم: آنسوی امید / آکی کوریسماکی '99

نمایش فیلم: کودکان خانم کیت  / پـیـتـر التستر، پـتـرا التستر سیزش '113
نمایش فیلم: آن روز فرا می رسد / جاسپر دبلیو نیلسن '118

نمایش فیلم: آسـتـریـد / کـاتـار یـنـا لیندستروم '94
نمایش فیلم: درس / کریستینا گروزوا، پـتـار والچانوف '110

نمایش فیلم: پرواز به خانه / مـیـریـام اونـگـر '106
کارگاه فیلمسازی سینمای هنری

نمایش فیلم: مـردانـگـی / پـیـتـر پولیتزر '77
نمایش فیلم: مـردم رم / اتـوره اسکوال '97

نمایش فیلم: زندگی من به عنوان یک کدو / کلود باراس '63
نمایش فیلم: کـواتـرتـنـدتـا / پـل رودر یـگـز '92

موسسه سینمایـی هنر و تجر به و موسسه ملی فرهنگی اتحادیه اروپا تقدیم می کنند
"هــفــتــــــــه فـیـلـم اروپـــــــــایــــــــی"

 جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۳۹۷/۰۷/۲۰

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

 روز سـیـنـمـای
هـنـری اروپــا

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

۱۳۹۷/۰۷/۲۷

17:30 - 19:30
19:30 - 21:30
17:30 - 19:30
19:30 - 21:30
17:30 - 19:30
19:30 - 21:30
17:30 - 19:30
19:30 - 21:30
17:30 - 19:30
19:30 - 21:30
17:30 - 19:30
19:30 - 21:30
17:30 - 19:30
19:30 - 21:30
17:30 - 19:30
19:30 - 21:30

Golestan Cinema Complex of Shiraz )12 to 19 Oct 2018(

Movies Screening: Journey’s End  / Saul Dibb 107’
Movies Screening: Afterimage / Andrzej Wajda 97’

Movies Screening: The Young Karl Marx / Raoul Peck110
Movies Screening: Son of Sofia / Elina Psikou 107’

Movies Screening: The Miner / Hanna Antonina Wojcik Slak 97’
Movies Screening: The Other Side of Hope / Aki Kaurismäki 99’

Movies Screening: Miss Kiet’s Children / Peter Lataster, Petra Lataster 113’

Movies Screening: The Day Will Come / Jesper W. Nielsen 118’
Movies Screening: Astrid / Kristina Lindström 94’

Movies Screening: The Lesson / Kristina Grozeva, Petar Valchanov 110’
Movies Screening: Maikäfer flieg / Mirjam Unger 106’

Filmmaking Workshop: Pertaining to this film and Art Cinema
Movies Screening: Manhood / Péter Politzer 77’

Movies Screening: People of Rome / Ettore Scola 97’
Movies Screening: My Life as a Zucchini / Claude Barras 63’

Movies Screening: Quatretondeta / Pol Rodríguez 92’

Art and Experience Cinema and EUNIC Presents
“European Film week”

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

10/12/2018

10/13/2108

European Art 
Cinema Day
10/14/2018

10/15/2018

10/16/2018

10/17/2018

10/18/2018

10/19/2018

5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM
5 to 7 PM
7 to 9 PM

Date Day Time Subject

عـنــــوانساعتروزتـاریـخ

تـمـاشـاخـانـه پـارس کـرمـان )20 لـغـایـت 27 مـهـر مـاه 1397(

نمایش فیلم: پرواز به خانه / مـیـریـام اونـگـر '106

نمایش فیلم: پـسـاتـصـو یـر / آندژی وایدا '97

نمایش فیلم: مـردانـگـی / پـیـتـر پولیتزر '77

نمایش فیلم: پـسـر صـوفـیـا / الینا پسایکوو '107

نمایش فیلم: مـعـدنـچـی / هانا اسالک '97

نمایش فیلم: آنسوی امید / آکی کوریسماکی '99

نمایش فیلم: کودکان خانم کیت  / پـیـتـر التستر، پـتـرا التستر سیزش '113

نمایش فیلم: آن روز فرا می رسد / جاسپر دبلیو نیلسن '118

نمایش فیلم: پـایـان سـفـر / سال دیب '107

نمایش فیلم: درس / کریستینا گروزوا، پـتـار والچانوف '110

نمایش فیلم: آسـتـریـد / کـاتـار یـنـا لیندستروم '94

نمایش فیلم: مـردم رم / اتـوره اسکوال '97

نمایش فیلم: زندگی من به عنوان یک کدو / کلود باراس '63

نمایش فیلم: کـارل مارکس جوان / رائول پک '110

نمایش فیلم: کـواتـرتـنـدتـا / پـل رودر یـگـز '92

موسسه سینمایـی هنر و تجر به و موسسه ملی فرهنگی اتحادیه اروپا تقدیم می کنند
"هــفــتــــــــه فـیـلـم اروپـــــــــایــــــــی"

 جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۳۹۷/۰۷/۲۰

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

 روز سـیـنـمـای
هـنـری اروپــا

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

۱۳۹۷/۰۷/۲۷

18 - 20
20 - 22
18 - 20
20 - 22
18 - 20
20 - 22
18 - 20
20 - 22
18 - 20
20 - 22
18 - 20
20 - 22
18 - 20
20 - 22
18 - 20

Pars Cinema of Kerman )12 to 19 Oct 2018(

Art and Experience Cinema and EUNIC Presents
“European Film week”

Date Day Time Subject

Movies Screening: Maikäfer flieg / Mirjam Unger 106’

Movies Screening: Afterimage / Andrzej Wajda 97’

Movies Screening: Manhood / Péter Politzer 77’

Movies Screening: Son of Sofia / Elina Psikou 107’

Movies Screening: The Miner / Hanna Antonina Wojcik Slak 97’

Movies Screening: The Other Side of Hope / Aki Kaurismäki 99’

Movies Screening: Miss Kiet’s Children / Peter Lataster, Petra Lataster 113’

Movies Screening: The Day Will Come / Jesper W. Nielsen 118’

Movies Screening: Journey’s End  / Saul Dibb 107’

Movies Screening: The Lesson / Kristina Grozeva, Petar Valchanov 110’

Movies Screening: Astrid / Kristina Lindström 94’

Movies Screening: People of Rome / Ettore Scola 97’

Movies Screening: My Life as a Zucchini / Claude Barras 63’

Movies Screening: The Young Karl Marx / Raoul Peck 110

Movies Screening: Quatretondeta / Pol Rodríguez 92’

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

10/12/2018

10/13/2108

European Art 
Cinema Day
10/14/2018

10/15/2018

10/16/2018

10/17/2018

10/18/2018

10/19/2018

6 to 8PM

8 to 10 PM

6 to 8PM

8 to 10 PM

6 to 8PM

8 to 10 PM

6 to 8PM

8 to 10 PM

6 to 8PM

8 to 10 PM

6 to 8PM

8 to 10 PM

6 to 8PM

8 to 10 PM

6 to 8PM

عـنــــوانساعتروزتـاریـخ

سـیـنـمـای هـنـر و تـجـر بـه بـابـل )20 لـغـایـت 27 مـهـر مـاه 1397(

نمایش فیلم: پرواز به خانه / مـیـریـام اونـگـر '106

نمایش فیلم: پـسـاتـصـو یـر / آندژی وایدا '97

نمایش فیلم: آسـتـریـد / کـاتـار یـنـا لیندستروم '94

نمایش فیلم: پـسـر صـوفـیـا / الینا پسایکوو '107

نمایش فیلم: مـعـدنـچـی / هانا اسالک '97

نمایش فیلم: آنسوی امید / آکی کوریسماکی '99

نمایش فیلم: کودکان خانم کیت  / پـیـتـر التستر، پـتـرا التستر سیزش '113

نمایش فیلم: آن روز فرا می رسد / جاسپر دبلیو نیلسن '118

نمایش فیلم: پـایـان سـفـر / سال دیب '107

نمایش فیلم: درس / کریستینا گروزوا، پـتـار والچانوف '110

نمایش فیلم: مـردانـگـی / پـیـتـر پولیتزر '77

نمایش فیلم: مـردم رم / اتـوره اسکوال '97

نمایش فیلم: زندگی من به عنوان یک کدو / کلود باراس '63

نمایش فیلم: کـارل مارکس جوان / رائول پک '110

نمایش فیلم: کـواتـرتـنـدتـا / پـل رودر یـگـز '92

موسسه سینمایـی هنر و تجر به و موسسه ملی فرهنگی اتحادیه اروپا تقدیم می کنند
"هــفــتــــــــه فـیـلـم اروپـــــــــایــــــــی"

 جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۳۹۷/۰۷/۲۰

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

 روز سـیـنـمـای
هـنـری اروپــا

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

۱۳۹۷/۰۷/۲۷

15 - 17
17 - 19
15 - 17
17 - 19
15 - 17
17 - 19
15 - 17
17 - 19
15 - 17
17 - 19
15 - 17
17 - 19
15 - 17
17 - 19
17 - 19

Cultural and Cinematic Complex of Babol’s Art and Experience )12 to 19 Oct 2018(

Art and Experience Cinema and EUNIC Presents
“European Film week”

Date Day Time Subject

Movies Screening: Maikäfer flieg / Mirjam Unger 106’

Movies Screening: Afterimage / Andrzej Wajda 97’

Movies Screening: Astrid / Kristina Lindström 94’

Movies Screening: Son of Sofia / Elina Psikou107’

Movies Screening: The Miner / Hanna Antonina Wojcik Slak97’

Movies Screening: The Other Side of Hope / Aki Kaurismäki 99’

Movies Screening: Miss Kiet’s Children / Peter Lataster, Petra Lataster 113’

Movies Screening: The Day Will Come / Jesper W. Nielsen 118’

Movies Screening: Journey’s End  / Saul Dibb 107’

Movies Screening: The Lesson / Kristina Grozeva, Petar Valchanov110’

Movies Screening: Manhood / Péter Politzer 77’

Movies Screening: People of Rome / Ettore Scola97’

Movies Screening: My Life as a Zucchini / Claude Barras63’

Movies Screening: The Young Karl Marx / Raoul Peck110

Movies Screening: Quatretondeta / Pol Rodríguez 92’

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

10/12/2018

10/13/2108

European Art 
Cinema Day
10/14/2018

10/15/2018

10/16/2018

10/17/2018

10/18/2018

10/19/2018

3 to 5 PM

5 to 7 PM

3 to 5 PM

5 to 7 PM

3 to 5 PM

5 to 7 PM

3 to 5 PM

5 to 7 PM

3 to 5 PM

5 to 7 PM

3 to 5 PM

5 to 7 PM

3 to 5 PM

5 to 7 PM

5 to 7 PM

عـنــــوانساعتروزتـاریـخ

پـردیـس سـتـاره بـاران تـبـر یـز )20 لـغـایـت 27 مـهـر مـاه 1397(

نمایش فیلم: پرواز به خانه / مـیـریـام اونـگـر '106

نمایش فیلم: پـسـاتـصـو یـر / آندژی وایدا '97

نمایش فیلم: کودکان خانم کیت  / پـیـتـر التستر، پـتـرا التستر سیزش '113

نمایش فیلم: پـسـر صـوفـیـا / الینا پسایکوو '107

نمایش فیلم: مـعـدنـچـی / هانا اسالک '97

نمایش فیلم: آنسوی امید / آکی کوریسماکی '99

نمایش فیلم: پـایـان سـفـر / سال دیب '107

نمایش فیلم: کـارل مارکس جوان / رائول پک '110

نمایش فیلم: مـردانـگـی / پـیـتـر پولیتزر '77

نمایش فیلم: درس / کریستینا گروزوا، پـتـار والچانوف '110

نمایش فیلم: آن روز فرا می رسد / جاسپر دبلیو نیلسن '118

نمایش فیلم: مـردم رم / اتـوره اسکوال '97

نمایش فیلم: آسـتـریـد / کـاتـار یـنـا لیندستروم '94

نمایش فیلم: زندگی من به عنوان یک کدو / کلود باراس '63

نمایش فیلم: کـواتـرتـنـدتـا / پـل رودر یـگـز '92

موسسه سینمایـی هنر و تجر به و موسسه ملی فرهنگی اتحادیه اروپا تقدیم می کنند
"هــفــتــــــــه فـیـلـم اروپـــــــــایــــــــی"

 جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۱۳۹۷/۰۷/۲۰

۱۳۹۷/۰۷/۲۱

 روز سـیـنـمـای
هـنـری اروپــا

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۱۳۹۷/۰۷/۲۶

۱۳۹۷/۰۷/۲۷

14-16
17:30 - 19:30

14-16
17:30 - 19:30
17:30 - 19:30

۲0 - ۲۲
14 - 16

17:30 - 19:30
14 - 16

17:30 - 19:30
14 - 16

17:30 - 19:30
14 - 16

17:30 - 19:30
17:30 - 19:30

Setareh baran Complex of Tabriz )12 to 19 Oct 2018(

Art and Experience Cinema and EUNIC Presents
“European Film week”

Date Day Time Subject

Movies Screening: Maikäfer flieg / Mirjam Unger 106’

Movies Screening: Afterimage / Andrzej Wajda 97’

Movies Screening: Miss Kiet’s Children / Peter Lataster, Petra Lataster 113’

Movies Screening: Son of Sofia / Elina Psikou 107’

Movies Screening: The Miner / Hanna Antonina Wojcik Slak 97’

Movies Screening: The Other Side of Hope / Aki Kaurismäki 99’

Movies Screening: Journey’s End  / Saul Dibb 107’

Movies Screening: The Young Karl Marx / Raoul Peck 110

Movies Screening: Manhood / Péter Politzer 77’

Movies Screening: The Lesson / Kristina Grozeva, Petar Valchanov 110’

Movies Screening: The Day Will Come / Jesper W. Nielsen 118’

Movies Screening: People of Rome / Ettore Scola 97’

Movies Screening: Astrid / Kristina Lindström 94’

Movies Screening: My Life as a Zucchini / Claude Barras 63’

Movies Screening: Quatretondeta / Pol Rodríguez 92’

Friday

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

10/12/2018

10/13/2108

European Art 
Cinema Day
10/14/2018

10/15/2018

10/16/2018

10/17/2018

10/18/2018

10/19/2018

2 to 4 PM

5:30 to 7:30 PM

2 to 4 PM

5:30 to 7:30 PM

5:30 to 7:30 PM

20 to 22 PM 

2 to 4 PM

5:30 to 7:30 PM

2 to 4 PM

5:30 to 7:30 PM

2 to 4 PM

5:30 to 7:30 PM

2 to 4 PM

5:30 to 7:30 PM

5:30 to 7:30 PM

وپاتقدیممیکند موسسهسینماییهنروتجربهوموسسهملیفرهنگیاتحادیهار

Cinema Institute of Art and Experience and EUNIC Iran Presents

خانههنرمندانایران،پردیسگلستانشیراز،پردیسسیتیسنتراصفهان
سینمایهنروتجربهبابل،تماشاخانهپارسکرمانوپردیسستارهبارانتبریز

Iranian Artists Forum, Golestan Cineplex in Shiraz, City Center Cineplex of 
Esfahan, Pars Cinema of Kerman, Cinematic Complex of Babol’s,

Art and Experience and Setarehbaran Cineplex of Tabriz

Attended by 15 countries
Austria, Bulgaria, Denmark, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy,

The Netherlands Poland, Sweden, Slovenia, Spain, Switzerland and United kingdom

با حضور  ۱۵  کشور:
یش، بلغارستان، دانمارک، فنالند، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا اتر

 هلند، لهستان، سوئد، اسلوونی، اسپانیا، سوئیس و انگلستان


