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همزمان با آغاز نمایش فیلم سینمایی »پالتوشتری« به کارگردانی مهدی علی میرزایی از امروز 3 بهمن 
ماه در سینماها، تیزر این اثر منتشر شد. فیلم سینمایی »پالتوشتری« به نویسندگی و کارگردانی مهدی 
علی میرزایی و تهیه کنندگی مجید شیخ انصاری، از امروز 3 بهمن ماه اکران خود را به سرگروهی پردیس 
سینمایی مگامال در سراسر کشور آغاز می کند.همزمان با شروع نمایش این اثر که موقعیت های رفاقت و 
رقابت را با زبان طنز به تصویر می کشد؛ از تیزر رسمی این فیلم که ساخت آن برعهده امید میرزایی است، 
رونمایی شد. سام درخشانی، بانیپال شومون، بهاره کیان افشار، لیندا کیانی، شاهرخ فروتنیان، پریوش نظریه، 

علیرضا مهران، افسانه چهره آزاد و... نقش آفرینان این اثر هستند. /ایسنا

فیلم کوتاه »گوزن« ســاخته هادی بابایی فر در جشنواره بین المللی فیلم دوبلین در کشور ایرلند به 
نمایش گذاشته می شود. فیلم کوتاه »گوزن« پیش از این به جشنواره برلین راه یافته بود و جایزه ویژه 

بهترین فیلم بخش نسل این رویداد سینمایی را به خود اختصاص داده بود.
این فیلم درباره احسان پسر نه ساله ای است که با خانواده اش در روستایی دور در شمال ایران زندگی 
می کند. برادر کوچکتر او یک بیماری جدی دارد که توسط پزشکان قابل درمان نیست. احسان تحت تاثیر 
از یک داستان قدیمی در یک شب وقتی یک آهو را پشت پنجره می بیند، تصمیم می گیرد برای نگهبانی 

از خانه، زیر برف بیرون برود تا نگذارد آهو جان برادرش را بگیرد./ایسنا

»گوزن«بهجشنوارهدوبلیندعوتشدانتشارتیزریکفیلمکمدیهمزمانبااکران

محمد طیب درباره برنامه های پیش رو، شیوه اکران، 
تعدد سالن ها و رویدادهای طراحی شــده گروه هنر و 
تجربه در ســال 140۲ صحبت کرد. سرپرســت گروه 
ســینمایی »هنر و تجربه« با اشــاره به افزایش تعداد 
سالن های سینما در این گروه گفت: تعداد سینماهای هنر 
و تجربه از آغاز دور جدید اکران ها در شهریورماه1401 
از 14 سالن به ۲1 سالن افزایش یافته و در حال حاضر 
گستردگی بیشــتری برای نمایش فیلم های این گروه 
ایجاد شده است. طیب، با اشاره به ثبت نام بیش از 140 
اثر برای اکران در گروه هنر و تجربه بیان کرد: از زمانی 
که فراخوان ثبت درخواست اکران فیلم ها در این گروه را 
منتشر کردیم، تعداد قابل توجهی اثر ثبت نام کرده اند 
و در حال حاضر نیز ثبت درخواســت اکــران از طرف 
صاحبان آثار ادامه دارد. وی گفــت: آثار در نوبت اکران 
تا پایان سال مشخص است. با توجه به فیلم هایی که در 
اختیار داریم   نمایش وجود دارد. این مدیر سینمایی در 
ادامه افزود: از آغاز سری جدید نمایش های هنر و تجربه، 
اکران فیلم های سینمایی در اولویت قرار گرفت و سپس 
فیلم های مستند هم به لیست اکران ها اضافه شدند. در 
نظر داریم در ماه های آینده عالوه بر فرصت نمایش به 
آثار سینمایی و مستند، فیلم های کوتاه و پویانمایی را در 
جدول اکران قرار دهیم که به زودی اسامی بسته های فیلم 
کوتاه اطالع رسانی می شود. همچنین اکران فیلم های 
کوتاه انیمیشن که سال ها درخواست هنرمندان و فعاالن 
این حوزه بوده نیز برنامه ریزی شده و دو بسته ویژه آماده 
اکران است.  او ادامه داد: هر فیلمی که وارد چرخه اکران 
هنر و تجربه می شود بعد از اینکه اکران سینمایی را در 

بازه زمانی معین آن طی می کند، در صورتی که شرایط 
الزم را داشته باشد به صورت آنالین نیز اکران خواهد شد.

سرپرست گروه سینمایی هنر و تجربه اظهار داشت: 
قصد داریم در صورت مهیا شدن شرایط در سال 140۲، 
فیلم های موفق در اکران را مجددا در قالب هفته فیلم در 
شهرهای مختلف و عمدتا شهرهایی که سینمای هنر و 
تجربه به صورت ثابت ندارنــد نمایش دهیم و دعوت از 
فیلمسازان و عوامل فیلم و برگزاری جلسات نشست نقد 
و بررسی با همراهی هنرمندان و انجمن سینمای جوانان 
هر شــهر اتفاق خواهد افتاد. طیب، افزود: هنر و تجربه 
قصد دارد با حفظ مخاطبان ثابت و شناسایی مخاطبان 
جدید آنها را ترغیب به تماشا و حمایت از سینمای پیش 
رو و متفکر کند. بدیهی است که در وهله اول تمایل ما به 
تماشای فیلم ها توسط مخاطبان، در سینما است. اما سایر 
ظرفیت ها و فرصت ها نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
او با اشاره به اینکه فیلم های گروه هنر و تجربه عالوه بر 
فرصت نمایش در سینماها، بخش زیادی از مخاطبانشان 
را باید در خارج از سینما پیدا کنند افزود: این فیلم ها با 
اکران در دانشگاه ها، فرهنگسراها، مراکز فرهنگی، اکران 
آنالین در مناطقی که سالن سینما وجود ندارد و سایر 

ظرفیت ها باید به استقبال مخاطب برود.
طیب تصریح کرد: باید توجه داشت که این فیلم ها 
تجاری نیســتند که با حضور چند چهره شــاخص و 
هزینه های ســنگین تبلیغات مخاطب را جذب کنند. 
زمانی که مخاطب با فیلم های این گروه سینمایی آشنا 
می شود در اصل با ذائقه جدیدی در سینما آشنا شده و به 

تدریج به این آثار گرایش می یابد./صباخبر
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