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سینما

تلویزیون

گفت وگو با سینا مهراد به بهانه نمایش فیلم »شادروان«

گفت وگو با میر سعید مولویان در مورد »خاتون«، »تومان« و پیچیدگی های بازیگری

نگاهی به مفهوم ملیت و هویت در سریال »خاتون«

نگاهی به اکران نوروز 1401

»مهمونی« و ادامه موفقیت های آقای مجری 

نگاهی به مجموعه »مهمونی« از منظر روان شناسی

گزارش ویژه: نگاهی به جایگاه و شرایط رسانه های سینمایی در ایران

نگاهی به مجموعه »زیرخاکی«

تأملی بر دالیل افت مجموعه های تلویزیونی ویژه ماه رمضان

گفت وگو با سید مهرداد ضیایی، بازیگر مجموعه های »نجال« و »از سرنوشت«

معرفی چند سریال موفق 2022

نگاهی به جایگاه »موقعیت مهدی« در سینمای جنگ

»خاتون« و قابلیت های دراماتیک حوادث دهه 1320

گفت وگو با ابراهیم امینی )بخش دوم: »مرد بازنده«(

مثبت و منفی »خاتون«

»شبی که ماه کامل شد« و »روز صفر«؛ یک سوژه و دو رویکرد

نگاهی به مجموعه »مهمونی« از منظر جامعه شناسی

نگاهی به فیلم »شادروان«

پرسشی پیرامون رویکردهای برنامه سازی نوروزی در تلویزیون

سینما در سال 2022 تا امروز چه چیزی به ما عرضه کرده است؟

گفت وگو با عادل تبریزی، کارگردان و فیلمنامه نویس مجموعه »جناب عالی«
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گفت وگو با ابراهیم امینی )بخش اول: »موقعیت مهدی«(

نامه


