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سینما

گفت وگو با پژمان جمشیدی در مورد »علف زار« و مسیر بازیگری اش 

المینور )داریوش مهرجویی( 

نگاهی به مسیر حرکت پژمان جمشیدی در سینمای ایران 

علف زار )کاظم دانشی( 

هناس )حسین دارابی( 

»بدون قرار قبلی« و سینمای معنویت گرا 

منتقدان در مورد فیلم های روی پرده چه می گویند؟ 

گفت وگو با بهروز شعیبی، کارگردان »بدون قرار قبلی« 
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تلویزیون
گفت وگو با عباس جمشیدی فر، بازیگر مجموعه »یاغی« 

چرا ناصرالدین شاه نزد فیلمسازان ایرانی محبوب است؟ 

آقای قاضی )سجاد مهرگان( 

مستوران )مسعود آب پرور، سید جمال سیدحاتمی(

گفت وگوهایی با کارگردان و بازیگر مجموعه »آقای قاضی« 

نگاهی به مجموعه های موفق جوایز امی 2022 

نگاهی به بازی های مجموعه »یاغی« 

معرفی مجموعه های مهم تلویزیونی 

برف بی صدا می بارد  )پوریا آذربایجانی(

تازه وارد )گروه کارگردانی(

نگاهی به کارنامه زنده یاد مسعود بهبهانی نیا به مناسبت پخش مجموعه »برف بی صدا می بارد« 
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مغز استخوان )حمیدرضا قربانی( 

گفت وگو با فرهاد توحیدی، فیلمنامه نویس »بدون قرار قبلی« 

مهم ترین فیلم های زندگی نامه ای سینمای جهان 
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تأملی بر شخصیت های ماندگار موسیقایی سینمای ایران 

نامه


