
گالری جیمز سیمون برلین در سه روز متوالی میزبان فیلم هایی از سین�ی ایران در ژانرهای متفاوت خواهد بود، فیلم های کوتاه، 
سین�یی، مستند، تجربی و انیمیشن با تصاویر و قصه هایی از مهاجران افغان، افسانه های ارواح جنوب ایران، رودخانه هایی تحت 

فشار تاثیرات اقلیمی،  پلنگ هایی بعنوان حیوان خانگی و زنان جوانی که هیچ نیرویی باعث توقفشان �ی شود . 
پس از پایان �ایش فیلم ها گفتگو با سین�گران و کارشناسان در نظر گرفته شده است با مه�نهایی چون گلینه عطایی( کلن )، 
قصیده گلمکانی( تهران )، پرفسور کتایون امیرپور ( کلن )، آیت نجفی ( برلین )، سارا ماسکه ( برلین )، روژین شفیعی ( ایران )، 

افسانه چهره گشا( تهران/اسرتاسربگ، مریم  تفکری( ایران ).

ایران از دریاچه های متفاوت همکاری مشرتکی  است بین فستیوال چشم انداز ایران کلن و بنیاد هایªیش بُل برلین به مناسبت 
برگزاری �ایشگاه « ایران. هª و فرهنگی پنج هزارساله » که از چهارم دسامرب ۲۰۲۱ تا بیستم مارس ۲۰۲۲ در جیمز سیمون گالری 

برلین برگزار خواهد و توسط انجمن دوستداران موزه هªهای اسالمی در موزه پرگامون ح�یت می شود. 

این مجموعه فیلم به عنوان یک رویداد ترکیبی برنامه ریزی شده است: به موازات یک �ایش فیزیکی در جیمز سیمون گالری، که 
به دلیل همه گیری ویروس کووید با محدودیت هایی مواجه است، همه فیلم ها در رسارس آملان به صورت آنالین هم قابل ·اشا 
هستند. گفتگوهای سین�گران و ·اشاگران هم ضبط و در دسرتس خواهند بود. برای اطالعات بیشرت به وب سایت و صفحات 

مجازی ما مراجعه کنید.

Allerweltskino e. V.
Alteburger Str. 113, 50678 Köln

contact@iranian-fi lmfestival.com

/iranisches.fi lmfestival

iranian-fi lmfestival.com

/iranischesfi lmfestival_cologne

visionsofi ran.onlinefi lmfestival.de

ticket i/O
پاس روزانه: ۳۰ یورو 
بلیط روزانه: ۱۲ یورو
بلیط هر فیلم: ۷ یورو

*هزینه پیش فروش در قیمت بلیط 
محاسبه شده است.

* با ارائه مدارک شناسایی الزم در 
شب برنامه ۲۵٪ تخفیف بر روی 

بلیط محاسبه می شود.
بلیط ها از امروز به فروش می رسند.

Pergamonmuseum
James-Simon-Galerie  
Bodestraße 1-3
10178 Berlin

Filmreihe

iran through 
different lenses اطالعات بیشتر به زودی در سایت : 

 iranian-filmfestival.com

Gestaltung: Joachim Sperl

١٢ ‑ ١۴ نوامبر در جیمز سیمون گالری، 
موزه  پرگامون، برلین

آدرس 

برگزار کننده 

قیمت بلیط 


