السينما الرئيسية
الثالثاء  12أكتوبر  -عروض األفالم الصباحية
 09:14صباح ًا إلى  09:45صباح ًا (  30دقيقة عرض)

إلى 7

القارب الصغير الذي أراد الطيران
هل سبق أن رأيت قارب ًا صغير ًا يبدو كأنه أي شيء آخر ماعدا قارب؟ فهو يرغب أن
يكون فوق في السماء وليس تحت في الماء .يتناول هذا الفيلم القصير المحاوالت
اليائسة التي يقوم بها القارب الصغير ليصبح طائرة .وإن أمكن له ،فكان ليختار عدم
الهبوط إلى األرض مجدد ًا!
قد تحتاج إلى ربط حزام األمان ألنه ربما تكون المرة األولى التي تسافر فيها على
متن قارب بمثل هذه السرعة (كالطائرة)!
المخرج:
الدولة:
المدة:

إيكاترينا فيليبوفا
روسيا
باللغة الروسية مع ترجمة باللغتين العربية واإلنجليزية

نوع الفيلم:

 6دقائق
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الخليج)

نبذة عن المخرج
ولدت إيكاترينا فيليبوفا في موسكو عام  .1990تخرجت في
المعهد السالفي الدولي عام  ،2011وهي تمتهن التمثيل
السينمائي والمسرحي .وفي عام  2015انهت دراستها في مدرسة
استديو الرسوم المتحركة " "SHARمتخصصة في اإلخراج المسرحي
ألفالم الرسوم المتحركة .كما درست في جمعية الشباب التجريبية
في استوديو اإلنتاج "سوزمولت فيلم" .ولديها قائمة من األفالم،
تشتمل على" :التأسيس" (" ،)2010الفتاة وكرة الثلج" (،)2013
"الطائر" ( ،)2015و"الماعز" (.)2016

إلى 7

التنين زوغ والطبيب الطائر
هل األميرات هنا فقط الرتداء الزي الملكي والعيش في ثراء ونعيم؟ إذا كانت
عما يمكنها
اإلجابة "نعم" ،فإن األميرة بيرل هنا لتحدي القواعد وتطلعك ّ
فعله .تلك المتمردة التي رفضت اللقب الملكي وذهبت هناك لتعيش حلمها
في أن تصبح طبيبة!
لكن إلى متى سيستمر هذا الحلم؟ لدى الطبيبة اآلن مهمة أكبر للقيام بها،
ليس شفاء عمها الملك فحسب وإنما تحريره من أفكاره تجاه الفتيات وتغيير
رأيه بشأن ما تعنيه أن تكون أميرة.
المخرج:
الدولة:
المدة:

شون مولين
المملكة المتحدة
باللغة اإلنجليزية مع ترجمة باللغة العربية

نوع الفيلم:

 25دقيقة
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
شون مولين هو مخرج "التنين زوغ والطبيب الطائر" .حيث ولد في
أيرلندا وتخرج في كلية باليفيرموت بدرجة دبلوم وطني عالي
ودرجة أولى في الرسوم المتحركة .قام شون سابقا بإخراج فيلم
"المعطف" الخاص بعيد الميالد والذي مدته  26دقيقة ،باإلضافة
إلى عدد من األفالم القصيرة واإلعالنات الحائزة على جوائز .كما كان
المشرف األعمال اإلبداعية في مسلسل البي بي سي "انطلق يا
جيترز" الموجه إلى أطفال المرحلة التمهيدية قبل المدرسة.

 10:00صباح ًا إلى  10:45صباح ًا (  45دقيقة عرض)

بعت زالجاتي؟
هل
ِ
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تبيع والدة "لو" الزالجات القديمة التي كانت صغيرة جد ًا ولم تعد على مقاسه،
وذلك في مرآب لبيع األغراض .اآلن يتعين على "لو" الذهاب في مغامرة حول مرآب
البيع الستعادة األشياء خاصته .مما يؤدي إلى سلسلة من اللقاءات مع أشخاص
مثيرين لالهتمام .تساعد الرحلة "لو" على اكتشاف اهتمامات جديدة وكشف
القصص المختلفة.
يتعلم "لو" في النهاية التخلي عن القديم واالنتقال إلى ما هو جديد بينما يقابل
الفتاة الصغيرة التي استلمت زالجاته القديمة.
المخرج:

مارجوكس كازال ،جين هاميل ،لويس هولمز ،ساندي لشكر ،أغاثي ليرو ،وليا راي موزاي

الدولة:

فرنسا
باللغة الفرنسية مع ترجمة باللغة العربية و اإلنجليزية

المدة:

 6دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
تم إنتاج هذا الفيلم في يوليو  2020في فرنسا .وقد شارك في
إخراجه وكتابة نصه السينمائي وتحريره كل من مارجوكس كازال ،جين
هاميل ،لويس هولمز ،ساندي لشكر ،أغاثي ليرو ،وليا راي – موزايز.
ُ
قدم هذا الفريق مؤثرات خاصة لهذه الدراما الخيالية للرسوم
حيث ّ
المتحركة ثنائية األبعاد.
في هذا الفيلم القصير ،تقوم أم "لو" ببيع أحذية التزلج المحبوبة
له في مرآب بيع األغراض .ومن ثم ،تبدأ سلسلة من اللقاءات الغريبة
واالستكشافية عندما يذهب للبحث عن زالجاته وسط الحشد الصاخب.
إن أسلوب الرسوم المتحركة في هذا الفيلم رائع ومشرق للغاية.
ّ
باإلضافة إلى أن صوت الطفل مميز وفريد من نوعه.
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أيلين على القمر
بعيدا إلى القمر ألنها تثير أعصابها باستمرار ليس شيئا
إرسال األم ابنتها الصغيرة
ً
نراه كل يوم ،أليس كذلك؟ لكن ،علينا أال ننسى كم هذا األمر مناسب لألم!
هذه الحكاية الجميلة هنا لترسم االبتسامة على وجهك وستبقيك ترنم
إن فهمها البريء لألشياء من حولها سيدعك
القصيدة التي تغنيها أيلين .كما ّ
تترنح جانب ًا .تخيل كيف؟
المخرج:

كلوديا رويز

الدولة:

األرجنتين
باللغة اإلسبانية مع ترجمة باللغة العربية و اإلنجليزية

المدة:

 5دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2018

نبذة عن المخرج
ولدت كلوديا رويز في األرجنتين عام  .1963وهي مديرة شركة "إل
مولينت آنيميسيون" المتخصصة باإلنتاج مع استخدام تقنية إيقاف
الحركة ،وهي من المنطقة الساحلية في األرجنتين .بخالف فيلم
"آيلين على القمر" هناك قائمة ناجحة ومحبوبة من مقاطع الفيديو
التي أخرجتها .حيث تم عرض بعضها في مهرجانات مثل شانيارتون
الرابع " ، 2020إن شو كاسا" وهو مهرجان ومسابقة أفالم عائلية،
مهرجان روتردام لجوائز األفالم على اإلنترنت ،ومهرجان كارتاخينا دي
إندياس السينمائي الدولي  FICCEوغيرها الكثير.

حذاء لويس
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يسلط الفيلم الضوء على مرض التوحد لدى األطفال من خالل الطفل لويس البالغ من
العمر ثماني سنوات ،والذي بدأ في ارتياد مدرسة جديدة .يقوم لويس بخلع حذائه
بمساعدة معلمه بينما يستعد لتقديم نفسه .تتحرك مشاعرك من براءته وهو يصف
أن هذا الشيء يجعله يشعر بالحماية ،وهو يقدم للطالب لمحة عن عالمه الداخلي.
يركز الفيلم على وجهة نظر لويس فقط ،وهو يقدم شهادة على بيئة شخص مصاب
بالتوحد .إنه مصدر ممتاز لفهم مرض التوحد ،وكيف يمكن استخدام صناعة األفالم
لتقديم حكايات من وجهات نظر مختلفة .لكن السؤال المطروح هل يمكننا استيعاب
وجهات النظر تلك؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

ثيو جامين ،كايو لونج ،ماريون فيليب ،جان جيرود بالن
فرنسا
باللغة الفرنسية مع ترجمة بالعربية واالنجليزية

نوع الفيلم:

 5دقائق
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
كايو ليونج هي مخرجة رسوم متحركة ورسامة مقيمة في فرنسا ،تخرجت في
سبينفوكوم آرلس (إيكول موبا) في عام .2020
ولدت ماريون فيليب في  18مايو  1996في أفينيون بفرنسا .لقد كانت شغوفة
بالكتابة والسينما ودرست اإلنتاج ثالثي األبعاد في موبا وكان فيلم "أحذية
لويس" هو فيلم تخرجها من انتاجها مع مجموعة من زمالئها.
ولد ثيو جامين ونشأ في فرنسا .درس في مدرسة موبا حيث تعلم الرسوم
المتحركة "الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر" في نهاية دراسته ،كما
شارك ثيو في إخراج هذا الفيلم القصير مع ثالثة من زمالئه في الصف الدراسي.
ذهب جين جيراد بالنك إلى موبا ،سبينفوكوم آرلس ،وبدأ دراسته وتخرج في عام
 .2020يحب أن يروي القصص وخالل إحدى فترات تدريبه ،طور إرادته للعمل في
قطاع الرسوم المتحركة.
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حياتي في قصر فرساي
فيوليت ،فتاة يتيمة في الربيع الثامن من العمر ،أجبرت على االنتقال إلى منزل
عمها ريجيس ،والذي يعمل كناس في قصر فرساي .تشعر الفتاة الصغيرة
بالنفور تجاه عمها وتكرهه؛ حيث تعتقد أن رائحة فمه كريهة وبالتالي تقرر
التوقف عن التحدث إليه .لكن سوف يجمعهم حادث مؤسف ،تقرر بعده الفتاة
أن تعيش معه وحده وال أحد غيره! لذا ،لنتعرف من خالل هذا الفيلم لماذا تنوي
فعل ذلك مع االختيارات الممنوحة والخيارات المتاحة لها؟
المخرج:

كليمنس ماديلين ،ناثانيال حليمي

الدولة:

فرنسا
باللغة الفرنسية مع ترجمة باللغة العربية و اإلنجليزية

المدة:

 29دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج
أخرج فيلم "حياتي في فرساي" من قبل اثنين من المحترفين.
كليمنس ،التي نشأت وترعرعت في باريس وبدأت الكتابة ألول مرة
بعد تخرجها من دراساتها األدبية الحديثة .ثم قررت التركيز على كتابة
السيناريو وانضمت إلى مجموعة “.”indélébiles
ناثانيال حليمي ،وهو خريج مدرسة الفنون الجميلة في عام .2009
وقد قام بإخراج المقاطع باستخدام خاصية إيقاف الحركة وعمل
كمخرج أعمال فنية (لشركة نايكي ،ليبونكوين ،بيجو ...وغيرها) في
ذات الوقت.
وكان لنجاح هذا الفيلم تأثير ًا كبير ًا في دفع وتشجيع ناثانيال
وكليمنس على متابعة مغامرتهما من خالل إخراج سلسلة حلقات
 16×5بوصة ،وهي قيد التطوير اآلن.

 11:00صباح ًا إلى  12:05مساء (  55دقيقة عرض  10 +دقائق نقاش)

+14

ال تستسلم
حينما تجد نفسك في مكان ضيق ،وكل األمور تسير ضدك ،حتى يبدو أنك
ال تستطيع الصمود ولو لدقيقة أخرى ،فال تستسلم اطالق ًا ،ألنه ال بد أن
ينحسر المد في مكان وزمان ما .هذا الفيلم يطرق أبوابنا لتذكيرنا بعدم
االستسالم .ذلك ألنّ ك لم تقطع هذا الشوط فقط لمجرد قطع هذا الشوط،
أليس هذا صحيح ًا؟

المخرج:

ساره آل علي

الدولة:

اإلمارات العربية المتحدة
بدون حوار

المدة:

 3دقائق

نوع الفيلم:

أفالم خليجية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في العالم)

نبذة عن المخرج
سارة آل علي هي مخرجة أفالم رسوم محترفة ،ولدت في دبي
(اإلمارات العربية المتحدة) وتبلغ من العمر  25سنة .درست الوسائط
السمعية والبصرية المتعددة في "جامعة زايد" بدبي .وهي
مهتمة بصناعة األفالم من مختلف األنواع ،ولهذا تبدي انفتاح
على األفكار الجديدة من أجل صنع أفضل األفالم .تمكنت سارة
من فهم واستيعاب أحدث تقنيات التصوير بشكل معمق من خالل
التفكير في الصورة الكبيرة.
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إخالء سعيد
إنه عيد ميالد داني الثامن حيث نراه يستمتع به في المدرسة ثم يحمل
بهجته ويعود بها إلى المنزل .صبي في قصته الخيالية ينتظر حفلة مفاجئة
في المنزل .ليتكشف المشهد للشرطة مع احتجاج الجمهور "نحن معك يا
داني!" نعلم أن األمر يتعلق باإلخالء ،في عيد ميالد الصبي.
يحدث إخالء في إسبانيا كل  12دقيقة .أكثر من تسعين ألف طفل فقدوا
منازلهم .يركز الفيلم على هذه الحقيقة القاسية التي لم تعف الصبي حتى
في عيد ميالده.
المخرج:
الدولة:
المدة:

صموئيل ديل أمور
اسبانيا
باللغة االسبانية مترجم للعربية واالنجليزية

نوع الفيلم:

 9دقائق
أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ُولد سامويل ديل أمور في اسبانيا سنة  .1967وعمل كاتب سناريو لدى
العديد من الشركات االسبانية لإلنتاج التلفزيوني (مثل :جلوبوميديا،
ميديابرو ،يوروبرودوكشنز ،وغيرها) .وقد فاز في المسابقات األدبية بست
ويعد الفيلم القصير "اإلخالء السعيد" تجربته
جوائز عن المرتبة األولىُ .
األولى كمخرج سينمائي .وكان هو من كتب نص الفيلم أيض ًا .حيث صدر
هذا الفيلم القصير ألول مرة في إسبانيا في شهر فبراير .2020
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موشوم
يبدو كميل فتى كتوم منغلق على نفسه وهو أيض ًا شاب وحيد في سن المراهقة.
لذا فإن محاولة إقامة عالقات صداقة مع فتى مثله هي أقرب إلى المستحيل.
تستقبل والدته العمة "تيهديرت" المسنة ،آتية من منطقة قبلية قد زارت فرنسا
إلجراء فحوصات طبية .يأخذ القدر منحى متشابك ،ويضطرون إلى مشاركة نفس
الغرفة؛ حيث سيتعين على "كميل" و"تيهديرت" اآلن أن يتعلموا التكيف مع هذا
الوضع وخلق أرضية مشتركة ،لكن هل يمكنهم القيام بذلك؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

جان بابتيست دوسيو
فرنسا
باللغة الفرنسية مع ترجمة عربية وإنجليزية

نوع الفيلم:

 21دقيقة
أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2021العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
جان بابتيست دوسيو ،مخرج وكاتب سيناريو اعتمد على نفسه للوصول إلى
هدفه .حيث أقام في مدينة بودابست لمدة أربع سنوات بعد أن أنهى
دراسته في باريس ،وقام بإخراج عشرة أفالم وثائقية للتلفزيون منذ عام
 .2009أخرج أول أعماله الروائية في عام  2013من خالل الفيلم القصير
"سيتريس باريبوس" .أما فيلمه القصير الثاني "فينيري" ،هو فيلم موسيقي
من أفالم بوليوود تم إنتاجه في عام  2018وعرض في عدة مهرجانات في
فرنسا وخارجها .بينما فيلم (موشوم) هو ثالث أفالمه الروائية القصيرة.
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كنت ال أزال هناك عندما
تركتني
يبدأ الفيلم القصير الحائز على جائزة أكاديمية الطالب مع ليلى ،وهي فتاة
تبلغ من العمر  7سنوات .حيث تمضي في يومها وهي ترقص مع مجموعة
من األوالد الذين يبادلونها المودة .كانت ليلى تنتظر والديها بينما كانت تطهو
وأمضت طوال يومها في الشقة.
لكنها تستيقظ على شخص ينزلها عبر الدرج وتدرك أن هناك حريق ًا .الفتاة تلوم
نفسها على الحريق ألنها كانت تطهو في وقت سابق .يعد الفيلم القصير
بمثابة جرس إنذار للمباني التي ال تلبي معايير السالمة في الدول األوروبية.
المخرج:
الدولة:
المدة:

ماري ماك كورت
بلجيكا
باللغة الفرنسية مترجم للعربية واإلنجليزية

نوع الفيلم:

 23دقائق
أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ماري ماك كورت ،هي كاتبة ومخرجة فرانكو دانمركية تعيش في بلجيكا .حصل
فيلم تخرجها "كنت ال أزال هناك عندما تركتني" على جائزة أكاديمية الطالب
في عام  .2020كما تم اختياره في قائمة المرشحين لجوائز األكاديمية البريطانية
لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" عن فئة األفالم الطالبيةُ .عرض هذا الفيلم
في مهرجانات سينمائية مرموقة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك :مهرجان
سان سيباستيان السينمائي الدولي ،ومهرجان ريغارد السينمائي ،وفليكرفيست،
ومهرجان بوسان الدولي لألفالم القصيرة ،وغيرها الكثير.

السينما الرئيسية
االثنين  11أكتوبر  -عروض األفالم المسائية
 05:00مساء إلى  06:15مساء ( 75دقيقة عرض)

إلى 7

روابط عائلية
يواجه الثعلب الصغير المحب للسالم ،واسمه هوغو ،مفترق طرق عندما
أن العائلة ليست دائم ًا متصلة برابطة الدم .فيصبح من الصعب عليه
يكتشف ّ
أن يتحمل عبئه على غيره  -لكن عليه أال يكون كذلك! في بعض األحيان ،هناك
أشياء تميزنا عنك وتساعدنا على تحديد من نريد أن نكون معه.
استعد لهذه الحكاية الطريفة عن هوغو وكشف جوانب حياته .لكن السؤال
الكبير الذي ال يزال مطروح ًا" ،هل سيتمكن هوغو تقبل التغيير بسرور؟"
المخرج:

ماريا شميت

الدولة:

المانيا
بدون حوار

المدة:

 6دقائق

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ماريا شميت حاصلة على شهادة البكالريوس في فن الرسم التوضيحي
و التصميم اإلعالمي من جامعة مونستر للتصميم ( ،)2016و تحمل
أيض ًا شهادة الدبلوم في الرسوم المتحركة من أكاديمية السينما بادن
فورتمبيرغ ( ،)2019و ُيعرض فيلم ماريا القصير(روابط عائلية) حالي ًا في
مهرجانات سينمائية حول العالم.

إلى 7

النمر الذي ظهر وقت الشاي
يظهر نمر غامض ،بشكل غير متوقع ،وينضم دون دعوة إلى صوفي
ووالدتها وقت تناول الشاي .تنظر كل من صوفي ووالدتها في رهبة إلى
النمر الذي لم يكتفي بشرب الشاي بل شرع بتناول محتويات الثالجة وكل
ما هو موجود في المنزل.
سوف تقضي وقت رائع في مشاهدة هذا الفيلم ألنه بمثابة عرض رائع
لقصة كالسيكية من تأليف جوديث كير! هل صوفي ووالدتها في الداخل
لقضاء وقت ًا ممتع ًا ،لنرى ذلك؟
المخرج:

روبن شو

الدولة:

المملكة المتحدة
باللغة اإلنجليزية مع ترجمة بالعربية

المدة:

 24دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج

روبن شو هو مخرج أفالم رسوم متحركة حاصل على جوائز و فنان
رسم توضيحي معروف برسوماته الجميلة ،و عمل مع مؤلف
قصص األطفال و فنان الرسوم التوضيحية رايموند بريغز في عدد من
المشاريع السينمائية،و في عام  2017صمم روبن بعض من لقطات
الرسوم المتحركة "بادينغتون  ،"2و في عام  2019عرض فيلمه "النمر
الذي ظهر وقت الشاي" للمرة األولى و الذي أنتجته شركة لوبوس
لألفالم على قناة تشانيل فور التلفزيونية.
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بعت زالجاتي؟
هل
ِ
تبيع والدة "لو" الزالجات القديمة التي كانت صغيرة جد ًا ولم تعد على مقاسه،
وذلك في مرآب لبيع األغراض .اآلن يتعين على "لو" الذهاب في مغامرة حول مرآب
البيع الستعادة األشياء خاصته .مما يؤدي إلى سلسلة من اللقاءات مع أشخاص
مثيرين لالهتمام .تساعد الرحلة "لو" على اكتشاف اهتمامات جديدة وكشف
القصص المختلفة.
يتعلم "لو" في النهاية التخلي عن القديم واالنتقال إلى ما هو جديد بينما يقابل
الفتاة الصغيرة التي استلمت زالجاته القديمة.
المخرج:

مارجوكس كازال ،جين هاميل ،لويس هولمز ،ساندي لشكر ،أغاثي ليرو ،وليا راي – موزاي

الدولة:

فرنسا
باللغة الفرنسية مع ترجمة باللغة العربية و اإلنجليزية

المدة:

 6دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
تم إنتاج هذا الفيلم في يوليو  2020في فرنسا .وقد شارك في
إخراجه وكتابة نصه السينمائي وتحريره كل من مارجوكس كازال ،جين
هاميل ،لويس هولمز ،ساندي لشكر ،أغاثي ليرو ،وليا راي – موزايز.
ُ
قدم هذا الفريق مؤثرات خاصة لهذه الدراما الخيالية للرسوم
حيث ّ
المتحركة ثنائية األبعاد.
في هذا الفيلم القصير ،تقوم أم "لو" ببيع أحذية التزلج المحبوبة
له في مرآب بيع األغراض .ومن ثم ،تبدأ سلسلة من اللقاءات الغريبة
واالستكشافية عندما يذهب للبحث عن زالجاته وسط الحشد الصاخب.
إن أسلوب الرسوم المتحركة في هذا الفيلم رائع ومشرق للغاية.
ّ
باإلضافة إلى أن صوت الطفل مميز وفريد من نوعه.

أيلين على القمر
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بعيدا إلى القمر ألنها تثير أعصابها باستمرار ليس شيئا
إرسال األم ابنتها الصغيرة
ً
نراه كل يوم ،أليس كذلك؟ لكن ،علينا أال ننسى كم هذا األمر مناسب لألم!
هذه الحكاية الجميلة هنا لترسم االبتسامة على وجهك وستبقيك ترنم
إن فهمها البريء لألشياء من حولها سيدعك
القصيدة التي تغنيها أيلين .كما ّ
تترنح جانب ًا .تخيل كيف؟
المخرج:

كلوديا رويز

الدولة:

األرجنتين
باللغة اإلسبانية مع ترجمة باللغة العربية و اإلنجليزية

المدة:

 5دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2018

نبذة عن المخرج
ولدت كلوديا رويز في األرجنتين عام  .1963وهي مديرة شركة "إل
مولينت آنيميسيون" المتخصصة باإلنتاج مع استخدام تقنية إيقاف
الحركة ،وهي من المنطقة الساحلية في األرجنتين .بخالف فيلم
"آيلين على القمر" هناك قائمة ناجحة ومحبوبة من مقاطع الفيديو
التي أخرجتها .حيث تم عرض بعضها في مهرجانات مثل شانيارتون
الرابع " ، 2020إن شو كاسا" وهو مهرجان ومسابقة أفالم عائلية،
مهرجان روتردام لجوائز األفالم على اإلنترنت ،ومهرجان كارتاخينا دي
إندياس السينمائي الدولي  FICCEوغيرها الكثير.
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حذاء لويس
يسلط الفيلم الضوء على مرض التوحد لدى األطفال من خالل الطفل لويس البالغ من
العمر ثماني سنوات ،والذي بدأ في ارتياد مدرسة جديدة .يقوم لويس بخلع حذائه
بمساعدة معلمه بينما يستعد لتقديم نفسه .تتحرك مشاعرك من براءته وهو يصف
أن هذا الشيء يجعله يشعر بالحماية ،وهو يقدم للطالب لمحة عن عالمه الداخلي.
يركز الفيلم على وجهة نظر لويس فقط ،وهو يقدم شهادة على بيئة شخص مصاب
بالتوحد .إنه مصدر ممتاز لفهم مرض التوحد ،وكيف يمكن استخدام صناعة األفالم
لتقديم حكايات من وجهات نظر مختلفة .لكن السؤال المطروح هل يمكننا استيعاب
وجهات النظر تلك؟
المخرج:

ثيو جامين ،كايو لونج ،ماريون فيليب ،جان جيرود بالن

الدولة:

فرنسا
باللغة الفرنسية مع ترجمة بالعربية واالنجليزية

المدة:

 5دقائق

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
كايو ليونج هي مخرجة رسوم متحركة ورسامة مقيمة في فرنسا ،تخرجت في
سبينفوكوم آرلس (إيكول موبا) في عام .2020
ولدت ماريون فيليب في  18مايو  1996في أفينيون بفرنسا .لقد كانت شغوفة
بالكتابة والسينما ودرست اإلنتاج ثالثي األبعاد في موبا وكان فيلم "أحذية
لويس" هو فيلم تخرجها من انتاجها مع مجموعة من زمالئها.
ولد ثيو جامين ونشأ في فرنسا .درس في مدرسة موبا حيث تعلم الرسوم
المتحركة "الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر" في نهاية دراسته ،كما
شارك ثيو في إخراج هذا الفيلم القصير مع ثالثة من زمالئه في الصف الدراسي.
ذهب جين جيراد بالنك إلى موبا ،سبينفوكوم آرلس ،وبدأ دراسته وتخرج في عام
 .2020يحب أن يروي القصص وخالل إحدى فترات تدريبه ،طور إرادته للعمل في
قطاع الرسوم المتحركة.
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حياتي في قصر فرساي
فيوليت ،فتاة يتيمة في الربيع الثامن من العمر ،أجبرت على االنتقال إلى منزل
عمها ريجيس ،والذي يعمل كناس في قصر فرساي .تشعر الفتاة الصغيرة
بالنفور تجاه عمها وتكرهه؛ حيث تعتقد أن رائحة فمه كريهة وبالتالي تقرر
التوقف عن التحدث إليه .لكن سوف يجمعهم حادث مؤسف ،تقرر بعده الفتاة
أن تعيش معه وحده وال أحد غيره! لذا ،لنتعرف من خالل هذا الفيلم لماذا تنوي
فعل ذلك مع االختيارات الممنوحة والخيارات المتاحة لها؟
المخرج:

كليمنس ماديلين ،ناثانيال حليمي

الدولة:

فرنسا
باللغة الفرنسية مع ترجمة باللغة العربية و اإلنجليزية

المدة:

 29دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج
أخرج فيلم "حياتي في فرساي" من قبل اثنين من المحترفين.
كليمنس ،التي نشأت وترعرعت في باريس وبدأت الكتابة ألول مرة
بعد تخرجها من دراساتها األدبية الحديثة .ثم قررت التركيز على كتابة
السيناريو وانضمت إلى مجموعة “.”indélébiles
ناثانيال حليمي ،وهو خريج مدرسة الفنون الجميلة في عام .2009
وقد قام بإخراج المقاطع باستخدام خاصية إيقاف الحركة وعمل
كمخرج أعمال فنية (لشركة نايكي ،ليبونكوين ،بيجو ...وغيرها) في
ذات الوقت.
وكان لنجاح هذا الفيلم تأثير ًا كبير ًا في دفع وتشجيع ناثانيال
وكليمنس على متابعة مغامرتهما من خالل إخراج سلسلة حلقات
 16×5بوصة ،وهي قيد التطوير اآلن.

 06:30مساء إلى  07:30مساء ( 50دقيقة عرض 10 +دقائق نقاش)

10+

الجلد المسروق
ما الذي يستحوذ على أفكار هذه الفتاة؟ إنه سؤال يثير االهتمام لدى العديد
من الناس .ومع ذلك ،هذا العالم ال يترك لها الكثير من األفكار السعيدة .يجسد
الفيلم القصير الرائع للكاتب نيل وتارين واقع هذا العالم.
يمنحك فيلم الجلد المسروق نبذة عن أفكار الفتاة التي تتعرض للتحرش
الجنسي .وبنهاية هذا الفيلم ،ستكون قد حصلت على الكثير من الحقائق
المذهلة التي ستجعلك تفكر إلى أين يتجه هذا العالم.
المخرج:
الدولة:
المدة:

تارين و نيل
المملكة المتحدة
باللغة اإلنجليزية مترجم للعربية

نوع الفيلم:

دقيقتان
فيلم من صنع األطفال و الناشئة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
نيل باسلي شابة في التاسعة عشرة وتارين إيفردين تبلغ عشرين ربيع ًا
فقط ،كالهما من نورويتش بإنجلترا ،وهما من قامتا بصناعة فيلم
"الجلد المسروق".
تُ قيم نيل حاليا ،وهي طالبة قسم الدراما والمسرح والتمثيل ،في
مدينة برايتون ،حيث تكمل دراستها في جامعة ساسكس .وهي تعمل
في مجال التمثيل والشعر والبث اإلذاعي عن طريق برامج الوسائط.
أما تارين فقد درست في باريس اختصاص التصوير الفوتوغرافي
والفيديو في المدرسة الوطنية العليا للفنون الزخرفية ،بعيد ًا عن
عملها في مجال التصوير تستمع تارين بكتابة األغاني والتمثيل .وهي
تعمل في الوقت الحالي على فيلم وثائقي في مسقط رأسها عن
ويعد فيلم
مجتمع الميكروفون المفتوح؛ حيث كلٌ يغني على ليالهُ .
"الجلد المسروق" باكورة أعمالها الفنية.

10+

انقطاع النفس
نهج هادئ لحالة خطيرة ،يأخذك فيلم انقطاع النفس في رحلة هادئة تتمازج
ما بين النوم والحلم .حتى يبدأ الحلم يتحول إلى كابوس تشعر فيه بأنك محاصر،
وكأنما قبضت أنفاسك وأنت تصارع لالستيقاظ.
يتناول الفيلم القصير إحدى اللحظات العديدة التي يعيشها أي شخص يعاني من
إن
حالة انقطاع النفس أثناء النوم ،ويعرض المشكلة التي تسببها الحالة لشخص ماّ .
االنتباه الدقيق لألعراض مثل الشخير يجعل من التجربة متكاملة أكثر.
المخرج:
الدولة:
المدة:

10+

آرون
المملكة المتحدة
باللغة اإلنجليزية مترجم للعربية

نوع الفيلم:

 3دقائق
فيلم من صنع األطفال و الناشئة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

حمل زائد
ِ
"التوحد ليس مرض ًا ،فال تحاول عالجه .بل حاول أن تفهمه" .من خالل استخدام
الرسوم المتحركة الصلصالية ،نستطيع إلقاء نظرة وتكوين فكرة عن حياة شخص
يعاني من التوحد .وذلك عندما يستقل القطار فيواجه بعض ًا من المشاكل مثل القلق
االجتماعي ومتالزمة المحتال ومشكالت التحفيز المفرط .حيث ينتهي الفيلم القصير
بخاتمة جيدة عندما يلتقي الرجل بشخص آخر يشبهه ،وهي فتاة تعاني من اضطراب
مماثل.
المخرج:
الدولة:
المدة:

جو
المملكة المتحدة
باللغة اإلنجليزية مترجم للعربية

نوع الفيلم:

 5دقائق
فيلم من صنع األطفال و الناشئة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
جو بالنامي ،صانع أفالم ومصمم رسوم متحركة بتقنية إيقاف
عشر ربيع ًا ،من مدينة أكسمينستر في
الحركة ،يبلغ من العمر تسعة
َ
مقاطعة ديفون .وهو في مجال الرسوم المتحركة منذ أكثر من 12
عام ولطالما كان مولع ًا باإلبداع .كان يقوم دائما برسم وإنشاء الرسوم
الهزلية عندما كان طفالً في سن السابعة .عرضت أفالمه في عدة
مهرجانات في أستراليا وتونس وكرواتيا وإيطاليا وإسبانيا .فاز فيلمه
الرائع "حمل زائد" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة (برعاية ديزني)
في حفل توزيع جوائز مهرجان "إنتو فيلم "2020

10+

سمكة خارج الماء
تدور أحداث الفيلم القصير حول تجربة "ليفي" ،الطفلة المصابة بالتوحد
ووالدتها "آلي" .كيف من الممكن أن يكون شعورك عندما تكون والد ًا لطفل
مصاب بالتوحد؟ تروي "آلي" بشكل لطيف ما يجري في حياتهم اليومية .كما
يعتبر فيلم "سمكة خارج الماء" تعبير ًا رائع ًا للمقارنة بين حياة الشخص المصاب
بالتوحد والشخص العادي .هذا الفيلم يحمل رسالة إيجابية لآلباء واألطفال الذين
يمرون بنفس التحديات
المخرج:
الدولة:
المدة:

10+

جيورجينا
المملكة المتحدة
باللغة اإلنجليزية مترجم للعربية

نوع الفيلم:

 7دقائق
فيلم من صنع األطفال و الناشئة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

صالة لراحة نفس بيال
يستند هذا الفيلم إلى قصة حقيقية ،حيث قررت مجموعة من تالميذ المدرسة
التوجه إلى الغابة المحرمة ،وهناك صادفوا جمجمة .وبعد أن الذوا بالفرار ،قرر
األوالد العودة لمزيد من االكتشاف ليتم القبض عليهم من قبل الشرطة.
وبعد فترة ،تظهر أدلة جديدة إلى ساحة القضية ،وحقيقة مجموعة األوالد
األربعة ليست كما يبدو عليهم .هذا الفيلم القصير سيجعلك ترغب في إعادة
مشاهدته بسبب التلميحات الدقيقة والتمثيل الذي سيتركك مذهوالً في المرة
األولى من المشاهدة.
المخرج:
الدولة:
المدة:

10+

مدرسة النجلي بارك للبنين
المملكة المتحدة
باللغة اإلنجليزية مترجم للعربية

نوع الفيلم:

 10دقائق
فيلم من صنع األطفال و الناشئة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

بوب هو عمك
يتلقى أخ وأخته لعبة أخيرة من عمهم مخترع األلعاب اللوحية الذي غادر هذا
الكون إلى الحياة اآلخرة .يجسد الفيلم القصير جمال لعبة بسيطة من األلغاز
وشقيقين لهما شخصيتين مختلفتين.
يبدي فيلم "بوب هو عمك" تشابه ًا بين روابط األشقاء ويساهم في كشف ما يلزم
لتكون شقيق ًا كبير ًا.
إنه فيلم مؤثر بنهاية دافئة ومليئة بالمشاعر.
المخرج:
الدولة:
المدة:

ميرسر ماكويليام هيوز
المملكة المتحدة
باللغة اإلنجليزية مترجم للعربية

نوع الفيلم:

 10دقائق
فيلم من صنع األطفال و الناشئة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ميرسر ماكويليام هيوز ،صانع أفالم مستقل من إيرلندا الشمالية
ويدرس حالي ًا في جامعة الفنون بورنماوث .األفالم المفضلة بالنسبة
له هي تلك التي تتناول موضوعات مثل الحنين إلى الماضي واأللعاب
 /األنظمة والتطور وغير ذلك .إنه حريص جدا على استكشاف طرق
مختلفة لإلنتاج وقد ذاع صيته من خالل أفالمه الثالثة" :اللون األخضر
لألرض واللون الرمادي للتدهور" عام  ،2018وفيلم "غير موصول" عام
 ،2019وفيلم "بوب هو عمك" عام  .2020تم عرض أفالمه في "معهد
األفالم البريطاني ساوث بانك" وفي "مسرح كوينز السينمائي" و"
كورنستور كرياتيف هوب".

وضع مريح

10+

يأخذك الفيلم في طيات الحلم .حيث يقدم لنا بالزس الفيديو ويزعم أنه قادر
على جعلك تغفو من خالل مقطع الفيديو الخاص به .ومع ذلك ،فهو يصور
لرجل في حلم .وأنت كمشاهد ،ستشعر بأنك تخوض تجربة الحلم
قصة رائعة
ٍ
وترتبط به ارتباط ًا وثيق ًا .يلقي هذا الفيلم القصير نظرة سريعة على كيف
يمكننا أن نكون أي شيء بينما نحلم وحالما نستفيق يصبح كل شيء في
كشريط من الذكريات الخفيفة بدون أثر أو صلة .يمكن لهذا
غياهب النسيان
ٍ
الفيديو أن يكون فيديو مهدئ.

المخرج:
الدولة:
المدة:

أطفال من سن الثامنة إلى الثانية عشرة
اوزبكستان
باللغة اإلنجليزية مترجم للعربية

نوع الفيلم:

 4دقائق
فيلم من صنع األطفال و الناشئة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في االمارات)

نبذة عن المخرج
ُث ّلة من الطالب في مدرسة طشقند الدولية ومن أعمار مختلفة (بين
الثمانية واالثنتي عشرة) قد عملوا على هذا الفيلم القصير .حيث
بزغ نجم هذا االستديو المميز الخاص باألطفال في عام  .2018وهناك
وفقا
ً
في استوديو األطفال خاصتهم "دي آر أف" ُيظهرون قدراتهم
لموهبتهم الطبيعية ،ويركزون في أعمالهم على أفالم الرسوم
المتحركة الوثائقية.
هم ال يرون في األطفال مجرد "أطفال" ،بل يرون أشخاصا مستقلين.
ويؤثرون مخاطبة األطفال بأي موضوع لذلك تخرج أفالمهم المنتجة
ُ
في االستوديو مليئة بالحكمة الطفولية واألسرار الشخصية المتوغلة
في أعماق الروح.

حفلة ميغا ميغا ميغا ميغا
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لطالما كان األطفال هم رواة القصص األكثر ابداع ًا وحماس ًا .تخبرنا قصة حفلة
ميغا ميغا ميغا ميغا عن قصة تنين يخوض مغامرة شيقة مع قرد لتنظيم
حفلة .في النهاية ،حتى ولو لم تسر األمور على ما يرام ،فإن األصدقاء
يجعلونها دائم ًا حدث ًا رائع ًا.
يجسد هذا الفيلم القصير المعنى الحقيقي للصداقة ،بينما نتعلم أيض ًا مدى
أهمية تعزيز إبداع األطفال في هذه التحفة من الرسوم المتحركة.

المخرج:
الدولة:
المدة:

 14طفل بعمر العاشرة
بلجيكا
باللغة الفرنسة مترجم للعربية واإلنجليزية

نوع الفيلم:

 4دقائق
فيلم من صنع األطفال و الناشئة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
تم إنشاء "كاميرا إيتك" عام  1979بغرض صناعة وإنتاج أفالم الرسوم
المتحركة القصيرة .وتعرف على اعتبارها ورشة إنتاج ومركز للتعبير
واإلبداع للمجتمع الناطق بالفرنسية في بلجيكا ،تنظم " كاميرا
إيتك " ورش عمل جماعية إبداعية لألطفال والشباب والكبار في
بلجيكا ودول أخرى .تم إنتاج هذا الفيديو المتحرك بواسطة جين لوك
سلوك (كاميرا إيتك) في سبتمبر  2020وتم عرضه لعدد كبير من
المهرجانات السينمائية.

شجرة عيد الميالد الصغيرة
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استعدوا وانطلقوا في مغامرة شيقة مع شجرة عيد الميالد الصغيرة،
بنيامين .تأخذك القصة في رحلة استكشافية حيث يواجه بنيامين تحديات
مختلفة .ثم يجد عائلة ولكن لفترة قصيرة.
بينما يبدو أن كل شيء يتعارض مع بنيامين ،فإنه يجد المكان الذي
حقا .استمتع بروح عيد الميالد واللطف والعائلة واالنسجام
ينتمي إليه ً
برسالة فيلم واضحة.
المخرج:
الدولة:
المدة:

 27طفل بعمر الثامنة
بلجيكا
باللغة الفرنسة مترجم للعربية واإلنجليزية

نوع الفيلم:

 4دقائق
فيلم من صنع األطفال و الناشئة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
تأسست "كاميرا-إيتك" عام  1979بغرض صناعة وإنتاج أفالم الرسوم
المتحركة القصيرة .وتعرف على اعتبارها ورشة إنتاج ومركز للتعبير
واإلبداع للمجتمع الناطق بالفرنسية في بلجيكا ،تنظم " كاميرا
إيتك" ورش عمل جماعية إبداعية لألطفال والشباب والكبار في
بلجيكا ودول أخرى" .شجرة عيد الميالد الصغيرة" هو فيلم رسوم
متحركة تم إنتاجه في شهر أغسطس  2020بواسطة جين لوك
سلوك (كاميرا-إيتك)

 07:45مساء إلى  09:15مساء ( 90دقيقة عرض  10 +دقائق نقاش)

14+

ال تستسلم
حينما تجد نفسك في مكان ضيق ،وكل األمور تسير ضدك ،حتى يبدو أنك
ال تستطيع الصمود ولو لدقيقة أخرى ،فال تستسلم اطالق ًا ،ألنه ال بد أن
ينحسر المد في مكان وزمان ما .هذا الفيلم يطرق أبوابنا لتذكيرنا بعدم
االستسالم .ذلك ألنّ ك لم تقطع هذا الشوط فقط لمجرد قطع هذا الشوط،
أليس هذا صحيح ًا؟

المخرج:

ساره آل علي

الدولة:

اإلمارات العربية المتحدة
بدون حوار

المدة:

 3دقائق

نوع الفيلم:

أفالم خليجية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في العالم)

نبذة عن المخرج
سارة آل علي هي مخرجة أفالم رسوم محترفة ،ولدت في دبي
(اإلمارات العربية المتحدة) وتبلغ من العمر  25سنة .درست الوسائط
السمعية والبصرية المتعددة في "جامعة زايد" بدبي .وهي
مهتمة بصناعة األفالم من مختلف األنواع ،ولهذا تبدي انفتاح
على األفكار الجديدة من
أجل صنع أفضل األفالم .تمكنت سارة من فهم واستيعاب أحدث
تقنيات التصوير بشكل معمق من خالل التفكير في الصورة الكبيرة.
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إخالء سعيد
إنه عيد ميالد داني الثامن حيث نراه يستمتع به في المدرسة ثم يحمل
بهجته ويعود بها إلى المنزل .صبي في قصته الخيالية ينتظر حفلة مفاجئة
في المنزل .ليتكشف المشهد للشرطة مع احتجاج الجمهور "نحن معك يا
داني!" نعلم أن األمر يتعلق باإلخالء ،في عيد ميالد الصبي.
يحدث إخالء في إسبانيا كل  12دقيقة .أكثر من تسعين ألف طفل فقدوا
منازلهم .يركز الفيلم على هذه الحقيقة القاسية التي لم تعف الصبي حتى
في عيد ميالده.
المخرج:

صموئيل ديل أمور

الدولة:

اسبانيا
باللغة االسبانية مترجم للعربية واالنجليزية

المدة:

 9دقائق

نوع الفيلم:

أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ُولد سامويل ديل أمور في اسبانيا سنة  .1967وعمل كاتب سناريو لدى
العديد من الشركات االسبانية لإلنتاج التلفزيوني (مثل :جلوبوميديا،
ميديابرو ،يوروبرودوكشنز ،وغيرها) .وقد فاز في المسابقات األدبية بست
ويعد الفيلم القصير "اإلخالء السعيد" تجربته
جوائز عن المرتبة األولىُ .
األولى كمخرج سينمائي .وكان هو من كتب نص الفيلم أيض ًا .حيث صدر
هذا الفيلم القصير ألول مرة في إسبانيا في شهر فبراير .2020
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موشوم
يبدو كميل فتى كتوم منغلق على نفسه وهو أيض ًا شاب وحيد في سن المراهقة.
لذا فإن محاولة إقامة عالقات صداقة مع فتى مثله هي أقرب إلى المستحيل.
تستقبل والدته العمة "تيهديرت" المسنة ،آتية من منطقة قبلية قد زارت فرنسا
إلجراء فحوصات طبية .يأخذ القدر منحى متشابك ،ويضطرون إلى مشاركة نفس
الغرفة؛ حيث سيتعين على "كميل" و"تيهديرت" اآلن أن يتعلموا التكيف مع هذا
الوضع وخلق أرضية مشتركة ،لكن هل يمكنهم القيام بذلك؟
المخرج:

جان بابتيست دوسيو

الدولة:

فرنسا
باللغة الفرنسية مع ترجمة عربية وإنجليزية

المدة:

 21دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2021العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
جان بابتيست دوسيو ،مخرج وكاتب سيناريو اعتمد على نفسه للوصول إلى
هدفه .حيث أقام في مدينة بودابست لمدة أربع سنوات بعد أن أنهى
دراسته في باريس ،وقام بإخراج عشرة أفالم وثائقية للتلفزيون منذ عام
 .2009أخرج أول أعماله الروائية في عام  2013من خالل الفيلم القصير
"سيتريس باريبوس" .أما فيلمه القصير الثاني "فينيري" ،هو فيلم موسيقي
من أفالم بوليوود تم إنتاجه في عام  2018وعرض في عدة مهرجانات في
فرنسا وخارجها .بينما فيلم (موشوم) هو ثالث أفالمه الروائية القصيرة.
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صدمة الطفولة
إن شخصية الطفل التي تتشكل في بيئة يسودها العنف والصدمات ال تتكيف
جيد ًا مع الحياة عند البلوغ .فأنت تهرب وتهرب وتهرب بعيد ًا عنها ،لكن إلى
متى؟ لن يدعك هذا الفيلم دون عبرة تستخلص منها الدروس ،فهو سيجبرك
على التفكير والربط بين نقاط صدمة الطفولة والبلوغ .ألنه في النهاية ،ال
تأتي صدمات الطفولة دفعة واحدة ،أليس كذلك؟

المخرج:
الدولة:
المدة:

صفاء عزرايش
اإلمارات العربية المتحدة
بدون حوار

نوع الفيلم:

 3دقائق
أفالم خليجية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في العالم)

نبذة عن المخرج
صفاء عبد الغفور أزرايش ،هي مخرجة فيلم "صدمة الطفولة"،
وهي في ربيعها الحادي والعشرين من اإلمارات العربية المتحدة.
تدرس حالي ًا العالقات الدولية في "جامعة الشارقة وتطمح إلى
أن تكون شخص مفيد وفعال في المجتمع من أجل الوصول إلى
الهدف الذي وضعته لمسيرتها التعليمية والمهنية.
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كنت ال أزال هناك عندما
تركتني
يبدأ الفيلم القصير الحائز على جائزة أكاديمية الطالب مع ليلى ،وهي فتاة
تبلغ من العمر  7سنوات .حيث تمضي في يومها وهي ترقص مع مجموعة
من األوالد الذين يبادلونها المودة .كانت ليلى تنتظر والديها بينما كانت تطهو
وأمضت طوال يومها في الشقة.
لكنها تستيقظ على شخص ينزلها عبر الدرج وتدرك أن هناك حريق ًا .الفتاة تلوم
نفسها على الحريق ألنها كانت تطهو في وقت سابق .يعد الفيلم القصير
بمثابة جرس إنذار للمباني التي ال تلبي معايير السالمة في الدول األوروبية.
المخرج:

ماري ماك كورت

الدولة:

بلجيكا
باللغة الفرنسية مترجم للعربية واإلنجليزية

المدة:

 23دقائق

نوع الفيلم:

أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ماري ماك كورت ،هي كاتبة ومخرجة فرانكو دانمركية تعيش في بلجيكا .حصل
فيلم تخرجها "كنت ال أزال هناك عندما تركتني" على جائزة أكاديمية الطالب
في عام  .2020كما تم اختياره في قائمة المرشحين لجوائز األكاديمية البريطانية
لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" عن فئة األفالم الطالبيةُ .عرض هذا الفيلم
في مهرجانات سينمائية مرموقة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك :مهرجان
سان سيباستيان السينمائي الدولي ،ومهرجان ريغارد السينمائي ،وفليكرفيست،
ومهرجان بوسان الدولي لألفالم القصيرة ،وغيرها الكثير.
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الصف األول
ماشا فتاة في سن المراهقة أجبرتها والدتها على تحقيق حلمها في أن تصبح
راقصة باليه .تتخذ األم إجراءات مكثفة مثل االهتمام بالتغذية والفيتامينات
للتحكم في الروتين اليومي لحياة ماشا لضمان نجاحها.
خال من الهموم .في وقت سابق ،رأينا
تلتقي ماشا بفتاة تصحبها إلى عالم
ٍ
جانب ًا إبداعي ًا لماشا ومن الواضح أنها ال تريد أن تكون راقصة باليه .وبالتالي ،عليها
أن تتخذ خطوة يائسة أخيرة للتحرر من قيود أمها.

المخرج:

كيت بوغروفا

الدولة:

روسيا

المدة:

باللغة الرروسية مع ترجمة بالعربية و اإلنجليزية
 14دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

( 2021العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ولدت كيت بوغروفا في روسيا عام  1991و درست في معهد سينت
بطرسبورج للثقافة و الفنون ثم عملت كمصورة فوتوغرافية ،لكن اكتشاف
ويعد
حبها للسينما قادها لدراسة السينما في كلية موسكو السينمائيةُ ،
فيلم "الصف األول" فيلمها السينمائي األول.
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ما وراء الحدود
سوف يتغير نمط تفكيرك بعد مشاهدتك لهذا الفيلم ،ستجد أفكارك
في مكان آخر عندما يتعلق األمر بالبلدان والحدود التي تفصل فيما بينها
واالنقسامات التي كانت وما زالت تعصف بالبشر طوال هذ المدة .يتحدث
الفيلم عن عالقات الصداقة والحب والعالقات الوجدانية التي ال تعترف
بالحدود المادية ،وهو غير معني بإزالة تلك الحواجز ،بل يركز هذا الفيلم على
الدافع الذي يحرك شخصياته والى أين يمكن أن يأخذوا أفكارنا نحو عالقات
الحب وروابط الصداقة وأكثر من ذلك بكثير!

المخرج:
الدولة:

بريسيال إلياس
الهند ،اإلمارات العربية المتحدة
باألوردو مترجم بالعربية و اإلنجليزية

المدة:

 9دقائق

نوع الفيلم:

فيلم وثائقي قصير

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج
بريسيال إلياس مخرجة أفالم هندية مقيمة في أبوظبي .عملت كمخرجة
في الراديو ومنتجة في الهند واإلمارات العربية المتحدة .كما عملت
ً
أيضا كمنتجة ألفالم قصيرة وحلقة من المسلسل التلفزيوني الوثائقي
"المحرمات" (الذي يعرض على قناة ناشيونال جيوغرافيك) .وأثناء تفاعلها
مع المهنيين المعنيين ،طورت اهتمامها بصناعة األفالم الوثائقية .بخالف
سرد القصص ،فهي تستمتع بالتصوير الفوتوغرافي والرسم واألفالم.
ويعتبر فيلم "مراسم" (ما وراء الحدود) هو أول ظهور لها في مجال اإلخراج
وتحلم أن تصبح مخرجة أفالم مشهورة.

14+

فتيات يتحدثن عن كرة القدم
إذا وجهت سؤاالً إلى هؤالء الالعبات الست اللواتي تملئهن الحماسة ،فسوف
تكون إجابتهم من خالل سؤالك ،لماذا أنت تتنفس! وال يجب عليك أن تفاجئ من
اإلجابة النهم يدمنون هذه اللعبة.
هؤالء السيدات ،التي ترغب في أن تطلق عليهم صفة المسترجالت ،يحصدن
الميداليات لفوزهم بالبطوالت ولديهم القدرة على االنطالق بسرعة كالطير .حسنا،
وبهذا الشكل تعلم ،بأن هؤالء الفتيات اللواتي يوصفن بالمسترجالت ليسوا فتيان َا
المخرج:

باوال سورينتينو

الدولة:

إيطاليا
باللغات االنجليزية واإليطالية والبرازيلية والبرتغالية مع ترجمة
باللغتين العربية واإلنجليزية

المدة:

 7دقائق

نوع الفيلم:

فيلم وثائقي قصير

سنة اإلنتاج:

2021

نبذة عن المخرج

باوال سورينتينو رسامة رسوم متحركة شابة من بوليا ،إيطاليا .تخرجت في الرسم
التوضيحي في المعهد العالى للصناعات الفنية في أوربينو وقضت عام ًا في
المدرسة الوطنية للفنون الزخرفية في باريس لتدريس الرسوم المتحركة .ولديها
ميل للرسوم المتحركة التقليدية وتقنية الرسم على الزجاج .كما لديها أيضا معرفة
وإلمام جيدين بمجموعة برامج آدوبي ،وخاصة آفتر إيفيكت وبريمييرو بريميير برو
والفوتوشوب وإن ديزاين و إليستريتور .كان فيلم "خط أحمر وخط أسود" أول فيلم
لها تم إنتاجه في يناير 2020
خالل عام دراستها في المدرسة الوطنية للفنون الزخرفية في مدينة باريس .بينما
كان فيلم تخرجها هو فيلم الرسوم المتحركة الوثائقي "فتيات تتحدثن عن كرة
القدم".

