
مانی پتگر
متولد تهران، آذر ۱۳۳۸

 
 بعد از راه انداخنت یک استودیو عکاسی )۱۳۵۹-۶۱( کارش را در سینما با امیر نادری در دونده و آب، باد، خاک آغاز کرد.

 بعد از کلید )ابراهیم فروزش( در سال ۱۳۶۵ به استرالیا مهاجرت کرد و بین سال های ۶۷ تا ۶۹ در صنعت فیلم آن جا به کارهای
 مختلفی پرداخت تا این که در سال ۱۳۷۰ اولین فیلم کوتاه جتربی اش زاویه مقابل را ساخت.

 در سال ۱۳۷۳ به ایران بازگشت که فیلمی درباره سینمای ایران را برای تلویزیون استرالیا و بنیاد فارابی بسازد که بنا به دالیلی آن
فیلم هرگز ساخته نشد، ولی سینما سینما ساخته شد و عشاق سینما هم کلید زده شد.

 او از سال ۱۳۷۶ به ایران باز گشته و قصد ساخت دو فیلم بلند را در ایران دارد که اولین مورد، نگاه به تازگی امتام یافته است.
 

  همچنین :
همکاری با مجله فیلم از سال ۱۳۶۵

 انتخاب فیلم در “مرور آثار سینمای استرالیا”  
به همراه محمد علی حسین نژاد( برای جشنواره فجر ۱۳۷۷(

انتخاب فیلم های خارجی “هفته سینمای مستند”و
سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران -اردیبهشت ۱۳۷۹

 آمریکا،با همکاری بنیاد فارابی Internews اسپانسراصلی: تلویزیون و اجنمن مستند سازان ایران
 عضو هیئت داوران در:

بخش فیلم های کوتاه در جشنواره سیدنی ۱۳۷۴
بخش مستند جشن خانه سینما ۱۳۷۸

 هفته فیلم فروغ ۱۳۸۱ 
بخش مستند جشن خانه سینما ۱۳۸۶

داوری “صندوق مستند” جشنواره ی سینما حقیقت ۱۳۸۷

فیلمها

زاویه مقابل )۱۹۹۱( - ۲۸ دقیقه
 

 تصاویر این فیلم مربوط به یک سریال تلویزیونی انگلیسی-استرالیایی است و صدا و موسیقی، کوالژی از فیلم های متفاوت و
مصاحبه با کارگردان های متفاوت است. 

 فیلم قصد دارد که یک «مقا له نویسی سینمایی» و اظهار عشقی به سینما )ی مورد عالقه ام( باشد.

    نقطه دید )۱۹۹۲( - ۱۰ دقیقه  
 مردم در انتظار اتوبوس...

ایستگاه به ایستگاه )۱۹۹۴( - ۱۰ دقیقه  
 یک راننده قطار در سر کار، و در منزل...

پایان های خوش )۱۹۹۵( - ۴ دقیقه  
 سه فاجعه با سه پایان خوش.

برادرها )۱۹۹۵( - ۲۵ دقیقه  
 شباهت ها و تفاوت های دو برادر نقاش، نامی  و نیما پتگر.



سینما سینما  )۹۶-۱۹۹۴( - ۷۰ دقیقه  
 سینما سینما قصد دارد به سه موضوع بپردازد. یک: چگونه آقای مخملباف سالم سینما را می سازد.

 دو: علل عالقه متقاضیان به سینما و بازیگری. سه: مخملباف، سالم سینما را به جشنواره کن می برد.

نخ و سوزن )۱۹۹۹( - ۳۰ دقیقه  
 یک اپیزود از سریال تلویزیونی «زن  و هنر»: درباره خامن عشرت بدر، محقق، طراح و احیا کننده لباس های سنتی.

 وهمچنین  فیلمی درباره شیراز و... 

کسوفی که از  آسمان به زمین افتاد )۲۰۰۰( - ۲۱ دقیقه  
 حدود یک سال پیش در بیستم مرداد ۱۳۷۸، آخرین کسوف قرن اتفاق افتاد که ۲ میلیارد نفر در دنیا از طریق تلویزیون به متاشای

آن نشستند...تلویزیون ایران قرار بود که در پنج نقطه وقوع کسوف را به طور هم زمان منایش بده... محض کنجکاوی جلوی
تلویزیون نشستم که این پوشش بین املللی را متاشا کنم... وقتی که داشتم هم زمان با دوربین ام از انعکاس های نور روی کف

حیاط تصویر می گرفتم متوجه شدم که... 
 قطعاتی از گفتار فیلم((

عشاق سینما )۲۰۰۲(

اپیزود ۱ )۵۰ دقیقه(
اپیزود ۲ )۵۲ دقیقه(

نگاه  )۲۰۰۷( - ۸۱ دقیقه  

ایران-استرالیا  
  DV Cam- Colour
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«ماجرا اینه که من تقریبا سه ماه که برگشتم ایران، تولندن رسانه میخوندم و بخشی از درسم راجع به  دوربین و سینما بود. 
معلممون می گفت که “در کل تو سینما بیشتر از سی چهل تا قصه اریژینال وجود ندارن، باقی همش باز سازی همون قصه ها و  

دغدغه هاست.
خالصش هم اینه که توی همه  قصه ها همه  آدما، مثل خود زندگی به دنبال خوشبختی ان...”

بعضی وقتا فکر می کنم معلم مون زیادی چیزارو ساده می کرد... گرچه که شاید ساده کردن زندگی چیز بدی نباشه. 
به هر حال برای تکمیل پروژه آخر ساملون بچه ها یاد همون خوشبختی افتادن و موضوع پروژه مون شد این که «خوشبختی چیه».   

حاال من و مانی داریم می ریم یه سفر، که مانی برای فیلمش حتقیق کنه. 
من هم ببینم که برای پروژه ام چی کار می تومن بکنم.»  

قطعاتی از گفتار فیلم(( 


