فهرست پیشفروش سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

سینمای ایران ()1

سینمای ایران ()3

سینمای ایران ()2

آخرین داستان (پویانمایی) اشکان رهگذر

1

نتهای مسی یک رویا (مستند) رضا فرهمند
خانهای برای تو (مستند) مهدی بخشیمقدم

 12ایده اصلی  /آزیتا موگویی

 23آشفتهگی  /فریدون جیرانی

فیلمهای کوتاه
بنیامین (پویانمایی) محسن عنایتی

تمام چیزهایی که جایشان خالی است (مستند) زینب تبریزی

 2بنفشه آفریقایی  /مونا زندی حقیقی

13

 3جان دار (نگاه نو) امیری دوماری ،پورامیری

 14پالتو شتری (نگاه نو) مهدی علیمیرزایی

 25تیغ و ترمه  /کیومرث پوراحمد

 4روزهای نارنجی (نگاه نو) آرش الهوتی

 15حمال طال (نگاه نو) تورج اصالنی

 26جمشیدیه  /یلدا جبلی

 5سرخپوست  /نیما جاویدی

 16ماجرای نیمروز  :2رد خون  /محمدحسین مهدویان

 27درخونگاه  /سیاوش اسعدی

 6سمفونی نهم  /محمدرضا هنرمند

 17سال دوم دانشکده من  /رسول صدرعاملی

 28دیدن این فیلم جرم است (نگاه نو) رضا زهتابچیان

 7سونامی (نگاه نو) میالد صدرعاملی

 18غالمرضا تختی  /بهرام توکلی

 29زهر مار (نگاه نو) جواد رضویان

 8شبی که ماه کامل شد  /نرگس آبیار

 19خون خدا  /مرتضی علی عباس میرزایی

 9طال  /پرویز شهبازی

 20معکوس (نگاه نو) پوالد کیمیایی

 31متری شش و نیم  /سعید روستایی

 10قسم  /محسن تنابنده

 21ناگهان درخت  /صفی یزدانیان

 32مردی بدون سایه  /علیرضا رئیسیان

 11قصر شیرین  /رضا میرکریمی

 22یلدا (نگاه نو) مسعود بخشی

 33مسخرهباز (نگاه نو) همایون غنیزاده

بهارستان خانه ملت (مستند) بابک بهداد

 24بیست و سه نفر  /مهدی جعفری

فیلمهای کوتاه

شب آفتابی (پویانمایی) علی مدنی
دلبند (مستند) یاسر طالبی
 30خانهای برای تو (مستند) مهدی بخشیمقدم
تمام چیزهایی که جایشان خالی است (مستند) زینب تبریزی

فیلمهای کوتاه

فهرست پیشفروش سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

تذکرات مهم:
 -1آثار شماره ی ( )13( )1و ( )30در مجموعه پردیس آزادی و فرهنگ ،شامل فیلم های مستند و کوتاه می باشد.
 -2در بقیه سالن های سینمایی به جای سه اثر مذکور ،فیلم های پویا نمایی نمایش داده خواهد شد.
 -3به منظور احترام به مخاطبان ،چنانچه هر کدام از فیلم های مندرج در جدول باال در موعد مقرر آماده نشوند ،ستاد جشنواره فیلم های رزرو را جایگزین خواهد کرد.

