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آغاز جشنواره تئاتر فجر
از  ۲۲بهمن

...

سینمای جهان

آلبرت فاینی هنرپیشه شهیر
بریتانیایی درگذشت
آلبرت فاینی هنرپیشه فیلمهای «قتل در
قطار سریع السیر» و «تام جونز» که پنج بار
نامزد اسکار شد در  82سالگی درگذشت.
به گزارش فارس ،این بازیگر را پدرخوانده
سینمای مدرن بریتانیا میخوانند زیرا او
اجرا و بازی در سینما ،تلویزیون و صحنه
نمایش را درهم آمیخت و شش دهه با همین
سبک و شیوه در سینمای بریتانیا و جهان
درخشید .او در سال  ۲۰۰۱جایزه آکادمی
فلوشیپ بفتا را که همتراز جایزه یک عمر
دستاورد هنری اسکار محسوب میشود
دریافت کرد.
این هنرپیشه خستگیناپذیر به خاطر ایفای
نقش وینستون چرچیل در سال ۲۰۰۲
جــایــزه «اِمـــی» را دریــافــت کــرد و در سال
 ۱۹۶۳نیز برای بازی در فیلم «تام جونز»
نامزد جایزه اسکار شد .او همچنین برای
ایفای نقش در فیلم های «قتل در قطار سریع
السیر»« ،متصدی لباس»« ،زیر آتشفشان»
و «بروکوویچ» نامزد اسکار شد اما هیچ گاه
نتوانست مجسمه اسکار بهترین هنرپیشه
را به دست آورد.
شاید تماشاییترین نقش فاینی را بتوان
بازی در فیلم «تقاطع میلر» به کارگردانی
ِ
کــوهــن دانــســت کــه محصول
بـــــرادران
ســـــال ۱۹۹۰ب ــود و داســتــان گانگستر
ایرلندی لئو بانون را روایــت مـیکــرد .از
آخرین فیلمهایی که او در آنها نقشآفرینی
کرده میتوان از فیلم «هویت بورن» و «جیمز
باند :اسکای فال» نام برد.
فاینی همچنین در تئاتر هم در اوج موفقیت
بود و دو بار به خاطر نمایشهای «لوتر» (در
نقش مارتین لوتر) و «روزی از مرگ جو اِگ»
نامزد جایزه تئاتر «تونی» شد.

وودی آلن
از آمازون شکایت کرد
وودی آلــن کــارگــردان نــامــدار هالیوودی
پروندهای  ۶۸میلیون دالری علیه آمازون
در دادگاه باز کرد.
به گــزارش مهر ،وودی آلــن شکایتی ۶۸
میلیون دالری از آمــازون استودیوز را روز
پنج شنبه  ۷فوریه مصادف با  ۱۸بهمن ماه
به دادگــاه برد .او در این دادخواست ادعا
کــرده که یک ق ــرارداد بــرای چهار فیلم با
کمپانی بسته اما آمازون از اکران فیلم «یک
روز بارانی در نیویورک» وی خودداری کرده
در حالی که فیلم بیش از شش ماه است که
آماده نمایش است.
در این دادخواست همچنین مطرح شده
که آمــازون دالیلی مبهم بــرای رها کردن
پــروژه طــرح میکند و ایــن در حالی است
که وعده تهیه سه فیلم دیگر هم نامشخص
مانده است.
در این دادخواست آمده که آمــازون سعی
کرده با اشاره به یک ادعای بیپایه  ۲۵سال
پیش ،این قرارداد را معوق نگه دارد اما پیش
از عقد این قــرارداد آن ادعــا هم بــرای این
کمپانی و هم برای مردم کامال شناختهشده
بود و این امر حقی برای آمازون برای پایبند
نبودن به ق ــرارداد تهیه چهار فیلم ایجاد
نمیکند.
منظور از ادعای بیپایه  ۲۵ساله ،ادعای
دخترخوانده آلــن دربــاره آزار جنسی در
دوره کودکی از پدرخواندهاش است که با
مطرح شدن هشتگ  MeToo#دوبــاره به
صدر خبرها راه یافت و با وجود تبرئه شدن
وودی آلن در دو دادگاه در آن زمان ،توانست
فضایی علیه این کارگردان کهنهکار ایجاد
کند.

خبرگزاری صداوسیما  -نادر برهانی مرند دبیر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجرگفت« :در این
جشنواره در مدت  ۱۴روز اجرا ۱۴۲ ،نمایش ایرانی شامل  ۸۸اثر صحنهای ۲۶ ،اثر خیابانی ۱۸ ،اثر دیگر
گونههای اجرایی و  ۱۰اثر نمایشهای رادیویی حضور دارند.مراسم پایانی  ۴اسفند برگزار خواهد شد».

«شبیکه ماه کامل شد
فاتح سیمرغهای تحریریه «خراسان»
»

گروه ســینما و تلویزیــون  -در روزهایی که
جشنواره فیلم فجر برگزار شد ،ما هم مانند
بســیاری از عالقهمندان ســینما ،شبهای
پر از فیلمــی را گذراندیــم تا بــا گزارشها و
تحلیلهایــی از فیلمهای ویترین ســینمای

ایران ،صفحه جذابــی را برای شــما تدارک
ببینیــم .حــاال و در آســتانه پایــان ضیافت
سینمای ایران ،برای این که نوعی پیشبینی
از جوایز اختتامیه داشــته باشــیم ،از  9نفر
از اهالــی تحریریــه خراســان و آخرین خبر

که فیلمهای جشــنواره را تماشــا کردهاند،
نظرســنجی کردیم تا ببینیم ســیمرغهای
جشــنواره بــرای چــه کســانی بــه پــرواز
درمیآیند .هیئت داوران «خراسان» شامل
 9نفر بودند کــه فیلم ها را تماشــا و قضاوت

کردند .توضیح ضروری آن که این رأیگیری
در هفت رشته جذاب و پرسروصدای بخش
مسابقه صورت گرفته و هر داور در هر رشته،
حداکثر دو رأی داشته که بدون اولویت بوده
است.

بهترین بازیگر نقش اول مرد

بهترین بازیگر نقش اول زن

بهترینبازیگرنقش مکمل مرد

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

هوتنشکیباونویدمحمدزاده

النازشاکردوست

جوادعزتی

فرشتهصدرعرفایی

این بخش دو برنده دارد؛ دو چهرهای که از قضا
هر دو کرد هستند و از دو شهر مرزنشین سنندج
و ایالم آمدهاند ،با  6رأی به عنوان بهترین بازیگر
نقش اول مــرد انتخاب شــدنــد .هرچند طبق
آییننامه جشنواره ،امکان اهدای دو جایزه همارز
وجود ندارد ،اما این مورد در سالهای قبل سابقه
داشته و خدا را چه دیدید ،شاید امسال هم این
اتفاق افتاد! هوتن شکیبا در «شبی که ماه کامل
شــد» به خوبی سیر تحول شخصیتی کاراکتر
«عبدالحمید»رابهنمایشمیگذاردوازاینجهت
قابل ستایش است .نوید محمدزاده هم که برای
«سرخپوست» رأی آورده ،با یک بازی کنترلشده
در یک نقش متفاوت ،تحسینهای زیــادی را
برانگیختهاست.
رقبا :جشنواره امسال هرچند بازیگران مرد
باکیفیت زیــادی داشــت ،امــا تنها چهار چهره
بودند که حسابی نظر نویسندههای خراسان را
جلب کردند .به جز برندگان ،امین حیایی برای
«درخونگاه» و حامد بهداد برای «قصر شیرین» هم
بازیگرانیبودندکهدرنقشهایخوددرخشیدند.
آنها با 3رأی با فاصله در رتبه دوم قرار دارند.

بازیگری که در سالهای نهچندان دور ،تنها در
فیلمهای تجاری حاضر میشد ،حاال با 4-3فیلم
متأخرشبهسینمایجدیترپیوستهاست.بهنظر
میرسد حاال بعد از دو فیلم جدی «سراسر شب»
و «خفهگی» وقت درخشش الناز شاکردوست
رسیدهواومیتواندهرچهبیشتررویپیشنهادهای
جذابازکارگردانهایبزرگحساببازکند.الناز
شاکردوست که برای نقش سخت «فائزه» در فیلم
«شبیکهماهکاملشد»،ازطرفمنتقدانستایش
شدهبود،ازنویسندگانتحریریهخراسانهم 8رأی
گرفت تا جدیترین مدعی سیمرغ بهترین بازیگر
نقشاولزندرجشنوارهامسالباشد.
رقبا :امسال که فیلمهای با تم زنانه زیاد نبودند،
فاطمه معتمدآریا برای «بنفشه آفریقایی» ،نگار
جواهریان برای «طال» و مهناز افشار برای «قسم»
 2رأی آوردند و رقبایی جدی برای شاکردوست
نبودند.جالبآنکهمهنازافشاربرایدوفیلمدیگر
خودیعنی«ناگهاندرخت»و«آشفتگی»همدراین
فهرست حضور داشت و اگر هیئت داوران بازی او
رادرمجموعهفیلمهایامسالشمدنظرقراردهد،
شانسبیشتریخواهدداشت.

جــواد عزتی در سه سال اخیر ،پرکار ،پرفروغ و
پرفروشبودهاست.او«اکسیدان»«،هزارپا»«،آینه
بغل»و«التاری»رادرباشگاه 10میلیاردیهادارد
وموفقیتهاییدرجشنوارهفجر،جشنمنتقدان
و جشن خانه سینما کسب کرده است .حتی سال
قبل که بازی خوبی در «تنگه ابوقریب» ارائه کرد،
گفتهمیشدبهدلیلحضوردر«التاری»(کهمنفور
داورانفجربود)ازنامزدیفجرمحرومشدهاست.
حاال او در «ماجرای نیمروز :رد خــون» در ادامه
شخصیت«صادق»،نبوغیکنیرویاطالعاتیرابا
حس وظیفهشناسی بیرحمانهای ترکیب کرده و
معجون جذابی را به وجود آورده است .جواد عزتی
برایبازیدرایننقش 5رأیگرفت.
رقبا:مهمترینرقیبعزتی،همبازیاودر«ماجرای
نیمروز :رد خون» است .هادی حجازیفر  3رأی
گرفته و نوید محمدزاده برای «متری شیش و نیم»
 2رأی کسب کــرده اســت .دیگر چهرههایی که
نظر نویسندههای خراسان را جلب کردند ،آرمین
رحیمیان(شبیکهماهکاملشد)،محمودجعفری
(درخونگاه)،سعیدآقاخانی(قسم)وپیمانمعادی
(متریشیشونیم)هرکدامبایکرأیبودند.

بسیاری از تماشاگران «شبی که ماه کامل شد» تا
15-10دقیقهابتداییفیلمکهشخصیت«غمناز»
رادیدهاند،متوجهنشدهاندکهفرشتهصدرعرفایی
این نقش را ایفا کرده است .بازی زیرپوستی او
زیر یک گریم بسیار سنگین و همچنین صحبت
کــردن زیر لب ،مهمترین ویژگیهایی است که
صدر عرفایی به بهترین وجه درآورده و او را تا حد
جدیترین مدعی عنوان بهترین بازیگر نقش
مکمل زن ،باال کشیده است .درخشش فرشته
صدر عرفایی در فیلم «شبی که ماه کامل شد»
آنقدرواضحبودکهمقتدرانهترینرأینویسندگان
خراسانرابرایشبهارمغانآورد.اوبا 7رأیدربرابر
سهرقیبیکههرکدامتنهایکرأیداشتند،بهترین
بازیگرزننقشمکملشناختهشد.
رقبا :صدر عرفایی رقبای چندان قدری ندارد.
بهنوش طباطبایی بــرای «ماجرای نیمروز :رد
خون»،شبنممقدمیبرای«شبیکهماهکاملشد»
وزهرهعباسیبرای«ناگهاندرخت»سهبازیگرزن
نقشهای مکملی هستند که در جشنواره مردانه
امسال،دیدهشدند.اینسهچهرههرکدامیکرأی
کسبکردهاند.

بهترینفیلمنامه

بهترین کارگردانی

بهترینفیلم

نیماجاویدیوحسینترابنژادوابراهیمامینی

نرگسآبیار

شبیکهماهکاملشد

در سینمای ایران که فیلمهایی با ژانر تریلر ،معمایی و پلیسی به وفور
یافتنمیشوند،دوفیلمیدراینبخشموردتوجهقرارگرفتهاندکه
دراینژانرهاساختهشدهاند.نیماجاویدیبراینگارشفیلمنامهدرام
معمایی«سرخپوست»وحسینترابنژادوابراهیمامینیبراینگارش
فیلم نامه تریلر سیاسی «ماجرای نیمروز :رد خون» به طور مشترک با
 4رأی شایستگی دریافت جایزه بهترین فیلم نامه جشنواره امسال
را از نظر نویسندگان خراسان داشتهاند .هر دو فیلم از اجرای خوبی
نیز بهره میبرند و کارگردانها متن خوب را به فیلمی خوب تبدیل
کردهاند.شخصیتپردازیجذابودیالوگنویسیقویازویژگیهای
مشترکهردوفیلماست.
رقبا:آراینویسندگانخراساندربخشبهترینفیلمنامه،پراکندگی
زیادیداردو 9فیلمازنظرآنهاشایستگیدریافتجایزهبهترینفیلم
نامه امسال را داشتهاند« .شبی که ماه کامل شد» و «قصر شیرین» با
 2رأی و «درخونگاه» 23« ،نفر»« ،طال»« ،متری شیش و نیم» و «قسم»
هرکدامبایکرأی،رقبایبرندگاناینبخشبودهاند.

نرگسآبیارکهبرایاولینباریکفیلماکشنساخته،اینروزهاحسابی
برای کارگردانی «شبی که ماه کامل شد» مورد تحسین منتقدان
قرار گرفته است .آبیار از طرفی در کارگردانی سکانسهای سخت
تعقیب و گریز موفق بوده و از طرف دیگر رابطه عاشقانه بین «فائزه» و
«عبدالحمید» را به نحو باورپذیری به تصویر کشیده است .همه اینها
درحالیاستکهکوههایبلوچستانوبیغولههای«کویته»پاکستان،
محیطبسیارسختیبرایفیلمبرداریسینماییاست«.شبیکهماه
کاملشد»با 5رأیواختالفکمینسبتبه«سرخپوست»(با 4رأی)
بهتریناجرایجشنوارهسیوهفتمفجرراداشتهوازنظرنویسندگان
خراسان،شایستهسیمرغبهترینکارگردانیاست.
رقبا :نیما جاویدی با ایجاد تعلیق و دلهره در زنــدان پرپیچوخم
«سرخپوست» در یک قدمی سیمرغ کارگردانی جشنواره قرار دارد.
او از نویسندگان خراسان  4رأی گرفته است .پس از این فیلم« ،قصر
شیرین»«،غالمرضاتختی»و«متریشیشونیم»با 2رأیو«ماجرای
نیمروز:ردخون»و«قسم»بایکرأیدررتبههایبعدیقراردارند.

«شبیکهماهکاملشد»بابهرهگیریازفیلمنامهمحکم،کارگردانی
خوب ،طراحی صحنه دقیق ،بازیهای چشمنواز و فیلم برداری
پرزحمت،مجموعهعواملالزمرابرایانتخاببهعنوانبهترینفیلم
جشنوارهسیوهفتمفیلمفجرداراست.نرگسآبیارکهبااولینحضور
خود در جشنواره فجر ،با «شیار »143غوغا کرد ،حاال در آستانه50
سالگی ،یکی از بهترین فیلمهای سال را ساخته است« .شبی که ماه
کامل شد» که از نظر نویسندگان خراسان ،بیشترین شانس را برای
دریافتجوایزاصلیجشنوارهامسالدارد،دربخشبهترینفیلمبا8
رأیوبااقتدارعنوانبهترینفیلمرابهدستآورد.
رقبا :مهم ترین رقبای «شبی که ماه کامل شد» همان فیلمهایی
هستند که در بخشهای دیگر هم رقیب این فیلم بودهاند .دو فیلم
«سرخپوست» و «متری شیش و نیم» با  3رأی و «طال»« ،غالمرضا
تختی» و «قصر شیرین» با یک رأی ،از نظر نویسندگان خراسان
شانسهای بعدی برای کسب سیمرغ بهترین فیلم هستند .نکته
جالب،غیبت«ماجراینیمروز:ردخون»دراینبخشاست.

گفتوگوباجلیلسامانکارگردانسهگانه «ارمغانتاریکی»«،پروانه»و«نفس»

«نفس»۲منتظر بودجهاست
▪شما با سریالهای خود چهرههای جدیدی
را به سینما و تلویزیون معرفی کردید ،یا آثار شما
سهم مهمی در مطرح شدن یک بازیگر داشته.
بهعنواننمونهسارابهرامیبا«پروانه»چهرهشد.
چطور و بر چه اساسی چهرههای بااستعداد یا
کمترشناختهشدهراانتخابمیکنید؟

مبنای من بــرای انتخاب نقش در ابتدا تطبیق
فیزیکی بازیگر با نقش و در مرحله بعد توانایی و
استعداد بازیگر است .البته حسن اخالق و رفتار،
ویژگیاصلیهمهتیمیاستکهافتخارکارکردن
با آنها را دارم .بنابراین برایم اهمیتی ندارد بازیگر
شناختهشدهای باشد ،چــون تلویزیون در ذات
خودش ستارهساز است ،فقط کارگردان باید صبر
وحوصلهبیشتریداشتهباشد.سارابهرامیبازیگر
تئاتر بود و بااستعداد .او بعد از تعداد زیادی تست
بازیگری انتخاب شد .امیدوارم بتواند با مراقبت از

حالوحرفهواخالقش،بهشایستگیهایبیشتری
برسد.

▪شما سهگانهای در بستر حــوادث انقالب
ساختهاید.چرابهاینبسترتاریخیتأکیددارید؟

خبهرکسدغدغهایدارد،منهمدوستانزیادی
را در دفاع از انقالب از دست دادم .گذشته از این،
اگرکمیتاریخکشوروجهانرامطالعهکردهباشیم
میفهمیمکهانقالباسالمیچهاتفاقباشکوهی
است و از بدو پیروزی در چه تنگناهای سختی قرار
داشتهودارد.منهمبایدسهمیاداکنم.
▪از سختیهای فیلم سازی درباره انقالب در
سینماوتلویزیونبگویید؟

معماری،اتومبیلها،فناوری،پوششآدمهاوحتی
آرایشمو،همهوهمهتغییریافتهوبازسازیگذشته
را زمانبر و پرهزینه کرده است .اگر بودجه و زمان
کافی در اختیار باشد سختیهای بازسازی آن

مائدهکاشیان-ازمیانکارگردانانمختلفیکهتابهحالسریالهاییباموضوعانقالبووقایع
مربوطبهآندرتلویزیونساختهاند،جلیلسامانیکیازهنرمندانیاستکهنامشدرذهن
مخاطبانماندگارشدهاست.اوباساختسهگانه«ارمغانتاریکی»«،پروانه»و«نفس»،بهخوبی
موفقشدحالوهوایبحبوحهانقالبرابهتصویربکشدوباروایتداستانهاییعاشقانهدر
بسترحوادثدهههای 50و،60مخاطبانزیادیراباقصهخودهمراهکند.اکنونودرآستانه
سالگردپیروزیانقالباسالمی،گفتوگوییداشتیمبااینکارگردانکهدرادامهمیخوانید.

دورانقابلتحملاست،زمانیکاردشوارمیشود
کهبخواهیدروزیهفت-هشتدقیقهتولیدکنید،
آنهمباامکاناتمالیمحدود.

▪واقـعنــمــایــی در ســریــالهــای انقالبی چه
جایگاهی دارد و در سریالهای این روزها ،چقدر
رعایتمیشود؟

واقعنماییقابلیتمنحصربهفردسینماوتلویزیون
است و مخاطب تلویزیون در این باره توقع زیادی
دارد.مانمیتوانیممثلنمایشباتماشاگرقرارداد
بگذاریم که «این شال و کاله یعنی بیحجابی»!
درخصوص اتفاقات تاریخی نیز باید به کلیتش
وفــادار بود ،اما دربــاره جزئیاتی که تاریخ سکوت
کردهمیتوانتخیلکرد.دربارهسریالهایفعلی
درحالپخش،بنابهدالیلینمیتوانمقضاوتکنم
امامسلم ًاخیلیفاصلهداردتاآنچهکهباید،کاش
بعضی از آنها را نمیساختند ،انقالب بدون آنها

خیلیبهتراست.

▪شما برای نشان دادن خانمهای بدون حجاب
در سریال «نفس» ابتکار جالبی داشتید که اضافه
کردنآنهاباجلوههایویژهبهتصاویراصلیبود.
اگر الزم باشد دوبــاره در اثر جدیدی خانمها را
بدونحجابنشانبدهیدچهمیکنید؟

اگر تلویزیون مانع نشود ،از روش قبلی استفاده
میکنم.
▪ممکناست؟

بله،ممکناستبنابهمالحظاتیمانعبشوند.

▪ادامــه سریال «نفس» در چه مرحلهای قرار
دارد؟

کلیتداستاننوشتهشدهاست،اماتلویزیونفع ً
الدر
شرایطمالیخوبیقرارنداردوفصلدوم«نفس»هم
پرهزینهاست.امیدوارمگشایشیایجادشودوادامه
داستانرابسازیم.

...

جشنواره فجر

عضو هیئت انتخاب 15 :فیلم
کافی بود
محمدعلی حسیننژاد ،تهیهکننده سینما
و عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر
معتقد است که مدیران جشنواره مصلحت
دیدند که  22فیلم در بخش مسابقه باشد
اما پیشنهاد اصلی ،حضور  15فیلم در این
بخش بود.
به گــزارش ایلنا ،سیوهفتمین جشنواره
فیلم فجر به روزهــای پایانی خود نزدیک
م ـیشــود و کیفیت پایین بــرخــی از آثــار
انتقاداتی را به دنبال داشته و بسیاری از
تماشاگران و منتقدان و اهالی رسانه و
سینما معتقدند که نباید برخی از فیلمها در
بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر به نمایش
دربیایند.
حسیننژاد تهیهکننده سینما و یکی از
اعضای هیئت انتخاب نیز به صورت تلویحی
این مسئله را تایید میکند.
وی در ایــن بـــاره گــفــت« :بــراســاس نظر
بــرگــزارکــنــنــدگــان جــشــنــواره و مصلحت
جشنواره فیلم فجر تصمیم گرفته شد که22
فیلم در بخش سودای سیمرغ حضور داشته
باشند امــا ایــن که  22فیلم در ایــن بخش
حضور دارند به معنی آن نیست که کیفیت
همه این  22فیلم یکسان و باهم برابر است
و همه آنها از کیفیت خوبی برخوردارند».
وی افــزود« :نظر من این بود که باتوجه به
کیفیت فیلمها  15فیلم در بخش سودای
سیمرغ انتخاب شود و به نمایش دربیاید
اما مدیران جشنواره تصمیم گرفتند که 22
فیلم انتخاب و اعالم شود لذا هیئت انتخاب
براساس آرایی که به فیلمها داده بود اسامی
فیلمها را تا سقف  22فیلم اعالم کرد».

...
خبر

جشنواره برلین آغاز شد
جــشــنــواره فیلم بــرلــیــن پــنــج شنبهشب
با تحسین ایستاده حضار به افتخار دیتر
کاسلیک مدیر جشنواره کار خود را آغاز کرد.
به گزارش مهر ،دیتر کاسلیک مدیر جشنواره
فیلم برلین که امسال برای آخرین بار این
مسئولیت را برعهده دارد ،در مرکز توجه
بود و وقتی روی صحنه رفت تا به ستارگان
بینالمللی ،فیلم سازان و دوستداران سینما
برای آخرین بار خوشامد بگوید با تحسین
همگی حضار روبهرو شد.
در این مراسم مونیکا گروترس وزیر فرهنگ
و رسانه آلمان ،از کاسلیک برای  ۱۸سال
مدیریت یکی از بزرگترین جشنوارههای
فیلم جهان تشکر و قدردانی کرد .به گفته
وی ،کاسلیک با توجه به بخش سیاسی این
جشنواره موفق به جلب توجه بیشتری به این
رویداد شده است.
از هنرمندانی که در افتتاحیه برلین حضور
داشتند میتوان به اندی مکدوول بازیگر،
فاتح آکین کارگردان و یوناس داسلر اشاره
کــرد که امسال با «دستکش طالیی» در
برلین حضور دارن ــد .ویــم ون ــدرس ،روسا
فون پرونهایم و دیتلف بوک ،دیوید کراس
و فرانتس روگوفسکی از دیگر حاضران در
این مراسم بودند.
این دوره مراسم کارش را با نمایش «مهربانی
غریبهها» ساخته لونه شرفیگ کارگردان و
فیلمنامهنویسدانمارکیآغازکردکهدرامی
معاصر درباره شخصیتهای متفاوتی است
که در تالش برای زنده ماندن در زمستان
نیویورک هستند .امسال بیش از  ۴۰۰فیلم
در این جشنواره حضور دارند.

