السينما الرئيسية
األحد  10أكتوبر  -عروض األفالم الصباحية
 09:14صباح ًا إلى  09:45صباح ًا (  30دقيقة عرض)

إلى 7

كيري ولو :الهواء
إن غياب شيء ما يعلمك حق ًا شيء ما ،إن لم يكن كل شيء.
ّ
ماذا يحدث عندما يتحمس أثنان من الحيوانات البرية لالنضمام الى حفلة
تحدث تحت الماء؟
تُ درك كيري كم كان جسدها يلهث اللتقاط أنفساها فقط في غضون
دقائق من انضمامها إلى الحفلة .يجعلها هذا األمر تنشد أغنية وهي
تهديها بكل سعادة إلى الهواء! ما هو الشيء الذي غالب ًا تتجاهله ،لكنك
سرعان ما تدرك أهميته؟
المخرج:

هاري سنكلير

الدولة:

نيوزيلندا  ،كندا
باللغة االنجليزية مع ترجمة عربية

المدة:

 5دقائق

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج
هاري سنكلير هو مخرج وكاتب وممثل سينمائي .كان في بداية حياته
المهنية ،ممثال وعضوا في "ذا فرونت لون" (ثنائي مسرحي موسيقي).
لقد كتب وأخرج العديد من األفالم القصيرة ومسلسل تلفزيوني وثالثة
أفالم روائية .وكان مخرجا دائم ًا للمسلسل التلفزيوني " "90210ومؤخر ًا
قام بكتابة وإخراج عدد من المسلسالت الدرامية القصيرة في الواليات
المتحدة األمريكية .كما تم عرض "كيري ولو" في مهرجان نيويورك
الدولي للطفولة  2021ومهرجان نيويورك الدولي ألفالم األطفال22/21
ومهرجان ميلووكي السينمائي عام .2021

إلى 7

الحلزون و الحوت
يحكي الفيلم قصة حلزون يعيش على الشاطئ زاد ضجره من االلتصاق
بقوقعته القاسية ،وتطلعه الستكشاف ما يحتويه العالم من عجائب .يقوم
بنشر دعوة على صخرة من أجل القيام برحلة حول العالم .يكتشف حوت أحدب
عابر الرسالة ويرحب بالحلزون للقيام برحلة على متن ذيله الضخم .فيشرع
االثنان في رحلة ال تصدق .األحداث الالحقة هي أوقات مليئة بالحماسة .هل
أنت مستعد للقفز أيض ًا والذهاب في تلك الرحلة؟
المخرج:

ماكس النج ،دانيال سنادون

الدولة:

المملكة المتحدة
اللغة اإلنجليزية مع ترجمة بالعربية

المدة:

 27دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج
ماكس النغ ،مخرج رشح مرتين لجائزة األوسكار وفاز أيضا بجائزة
األكاديمية البريطانية لألفالم .قام بإخراج فيلمين من الرسوم المتحركة
حازا على الجوائز ،وهما "جروفالو" و"غرفة على المقشة" من انتاج
شركة "ماجيك اليت بكتشرز" ،باإلضافة إلى فيلم الرسوم المتحركة
الخاص بعيد الميالد "ألبرت" لصالح المحطة التلفزيونية نيكلوديون.
دانيال سنادون هو المخرج الثاني لهذا الفيلم .حيث عمل ست سنوات
كرسام تطوير ومخرج إعالنات في استوديو "باغ بوكس انيميشن" في
جوهانسبرج .ومنذ عام  ،2015عمل دانيال على كل فيلم من أفالم
شركة ماجيك اليت ،حيث قام باإلشراف على الرسوم المتحركة في
فيلم"األنغام الثائرة " الذي تم انتاجه في عام  ،2016كما قام بدور
رسام قصة مصورة ومصمم رسوم متحركة في فيلم "جرذ الطريق
السريع" في عام .2017

 10:00صباح ًا إلى  10:45صباح ًا (  45دقيقة عرض)
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المظلة
تدور أحداث هذه الحكاية القريبة من القلب حول طفل وتعلقه المفرط
بمظلته الصفراء .تعكس البراءة التي تتقطر من وجهه ومحاوالته الجميلة
لإلمساك بمظلته المفضلة ،ارتباطه وتعلقه الشديد بها.
جميعنا لديه مخزون من الذكريات المدفونة في عمق الماضي ،ولكن ماذا
يحدث عندما تمثل هذه الذكريات أمامنا؟ فيلم مليء بالشحنات العاطفية
لدرجة تجعل أعيننا تدمع ،ومليء بالعبر الخاصة باألمل والتعاطف.
المخرج:

هيلينا هيالريو  ،ماريو بيس

الدولة:

البرازيل
بدون حوار

المدة:

 8دقائق

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج
ُيعد فيلم "المظلة" أول ظهور لهيلينا هيالريو وماريو بيس معا على
صعيد اإلخراج .حيث يعمل هذا الثنائي مع بعضهم منذ عام 2010
متنقلين بين نيويورك ولوس أنجلوس والبرازيل.
هيلينا هيالريو ،مؤلفة قصص وكاتبة ومنتجة برازيلية حائزة على العديد
من الجوائز ،تؤمن بقدرة الفن على إحداث التغيير في حياة الناس ولديها
شغف كبير بالرسوم المتحركة وهدفها الرئيسي في هذه المهنة
هو االستمرار في تأليف القصص المؤثرة التي يشعر الناس بانها قريبة
منهم .قامت هيلينا بأول تجربة في مجال اإلخراج بعد أكثر من  16عام
من الخبرة في مجال الصناعة الترفيهية ،وذلك من خالل فيلم الرسوم
المتحركة القصير "المظلة" .ترك هذا الفيلم أثر ًا لدى المشاهدين في
جميع أنحاء العالم وحصل على العديد من الجوائز في دورة المهرجان.
وهي أيضا عضو مؤسس مشارك والمنتجة التنفيذية في االستوديو
اإلبداعي "ستراتوستورم".

الصف الثالث
إلى الصف
الخامس

الغابة الصغيرة
تذهب الفتاة الصغيرة ،ميزو ،إلى الغابة كل يوم لتسقي نبتة صغيرة كانت قد
اكتشفتها من قبل .تنمو النبتة الصغيرة ،مع مرور السنين ،لتصبح شجرة كبيرة،
وتنمو "ميزو" أيضا لتصبح امرأة شابة ،ليصبح كالهما بالغين في يوم من األيام.
ولكن فجأة ،هبت عاصفة ماطرة عنيفة تبدو أنها طويلة األمد .تحاول "ميزو"
إنقاذ نفسها من فيضانات الغابة وهي تأمل أن تساعدها شجرتها .فهل يا ترى
ستنقذها الشجرة التي رعتها على مر السنين حتى أصبحت كبيرة؟
المخرج:

بولينا موراتورا

الدولة:

االرجنتين
بدون حوار

المدة:

 8دقائق

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
بولينا موراتور ،فنانة تشكيلية ومخرجة وكاتبة سيناريو ورسامة توضيحية
ورسامة رسوم متحركة ثنائية األبعاد ومصورة فوتوغرافية أرجنتينية.
درست التصوير في مدرسة إل إي سبيلمبيرجو للفنون التطبيقية في
مدينة قرطبة وعملت في صناعة مقاطع فيديو موسيقية للموسيقيين.
في حين ُيعد فيلم "بوسكيتو" (الغابة الصغيرة) أول فيلم رسوم
متحركة قصير لها من إخراجها وكتابتها ،حيث تم إصداره في عام .2020
بينما تعمل حالي ًا كرسامة رسوم متحركة ثنائية األبعاد في استديو
"البارك أنيميشنز" وتقوم بإعداد نصوص وسيناريوهات لألفالم القصيرة
التي سيتم إصدارها مستقبالً .
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فانيل
فانيل فتاة صغيرة مشهورة بأفعالها السيئة ،تتحول حياتها إلى حالة من
التخبط عندما يتم إرسالها قسر ًا لقضاء عطلة مع عمتها .ولكن ما يبدو وكأنه
مجرد رحلة يتحول إلى أكثر المغامرات جنونً ا التي ستختبرها فانيل وعمتها.
عليها محاربة ذلك المخلوق السخيف ،سوكونيان ،الذي يسرق شعر الجميع.
فهل ستجد الحل النهائي لذلك وتنقذ عمتها في الوقت المناسب قبل أن
تفقد شعرها؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

غيوم لورين
فرنسا ،سويسرا
ياللغة الفرنسية والكريول مع ترجمة بالعربية واالنجليزية

نوع الفيلم:

 29دقيقة
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ولد غيليوم لورين في  27يونيو  1985في مدينة بوانت-آه-بيتر
في منطقة جزر غوادلوب .هناك حيث نشأ وترعرع محاطا بالطبيعة
الكاريبية وفولكلورها .ومتشبع ًا بما نشأ عليه ،ذهب غيليوم إلى باريس
ولوكسمبورغ لدراسة الرسوم المتحركة .وبعد أن سئم من العمل في
األفالم التي لم تكن ذات مغزى له ،عاد إلى الدراسة في مدرسة البودرير
للرسوم المتحركة .هناك حيث طور خياله الكاريبي ،ثم بدأ أول فيلم قصير
له "فانيل" (حكاية معاصرة بألوان كاريبية جميلة).

السينما الرئيسية
األحد  10أكتوبر  -عروض األفالم المسائية
 7:30مساء إلى  09:30مساء (  110دقيقة  10 +دقائق نقاش)

كل الفئات
العمرية

بوري
تتحدث قصة هذ الفيلم الجذابة القريبة من الواقع عن فتاة صغيرة تدعى
"بوري" تعيش مع والديها وشقيقها الصغير ،وهي الفرد الوحيد التي
يمكنها التحدث والسمع في أسرة جميع أفرادها صم وبكم .تصلي "بوري"
باستمرار لتصبح صماء أيض ًا .يركز الفيلم بشكل رائع على االضطراب الذي
تعانيه الفتاة الصغيرة لتتالءم مع عائلتها .هل يحبها أهلها أقل من أخيها،
وهل سيحبونها أكثر لو كانت صماء؟

المخرج:

كيم جين يو

الدولة:

كوريا

المدة:

باللغة الكورية مع ترجمة إلى العربية واإلنجليزية
 110دقيقة

نوع الفيلم:

فيلم روائي طويل

سنة اإلنتاج:

2018

نبذة عن المخرج
ولد ،كيم جين يو ،عام  1988في كوريا الجنوبية .تلقى فيلمه القصير
الذي أخرجه عام  2014دعم اإلنتاج من مؤسسة جانجوون للفنون
والثقافة .وتم عرض الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية بما
أن فيلم "بوري"
في ذلك مهرجان سيؤول السينمائي المستقل .في حين ّ
هو أول فيلم روائي طويل له يحكي قصة واقعية تعيشها شريحة من
الناس ،بشكل ال يستخدم أو يستغل بأي حال من األحوال اإلعاقة التي
تعاني منها األسرة باعتبارها عنصر مأساوي.

