السينما الرئيسية
األربعاء  13أكتوبر  -عروض األفالم الصباحية
 09:14صباح ًا إلى  09:45صباح ًا (  30دقيقة عرض)

إلى 7

التيرانوصور ريكس الصغير
والعناق المستحيل
أحد التيرانوصورات الصغيرة "تي-ريكس" ،هو صديق حزين يشعر بعدم السعادة وهناك
بضع محاوالت يائسة لمنحه عناق ًا يخفف من وطأة حزنه .هذه الحكاية الحماسية تبرز
كل أطر الجهود المبذولة والدعم وكيفية الوقوف إلى جانب شخص ما.
غالبا ما تكون الجهود كافية لملء الفجوات وإشعال نار الدفء بين صديقين .ألنه في
بعض األحيان ،مجرد وجود مثل تلك الجهود هو كل العالج الذي تحتاجه!
المخرج:
الدولة:
المدة:

جالين فوت
الواليات المتحدة األمريكية
باللغة اإلنجليزية مع ترجمة باللغة العربية

نوع الفيلم:

 9دقائق
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2021

نبذة عن المخرج
جالين ساندر فوت (من مواليد عام  )1963هو مخرج أمريكي وصانع
رسوم متحركة وكاتب وممثل مقيم ومستقر في مدينة ناشفيل
بوالية تينيسي .وقد حصدت أفالمه القصيرة في الرسوم المتحركة
العديد من الجوائز (حيث ُرشح لجائزة البوابة الذهبية أربع مرات
وفاز بجائزة ريمي اثني عشر مرة) .كما أنّ ها ُعرضت في كثير من
المهرجانات والمعارض الفنية مثل ،متحف غوغنهايم ،ودار أوبرا
سيدني ،والمعرض الوطني للفنون ،وأكاديمية بروكلين للموسيقى،
وصالة الموسيقى فيلهارموني باريس ،ومهرجاني الرسوم
المتحركة في هيروشيما وأنيما موندي .أضف إلى ذلك ،مهرجانات
أفالم األطفال الكبرى في نيويورك وشيكاغو ،وفي المهرجانات
السينمائية الدولية الكبرى في سان فرانسيسكو.

مش-مش والماشبلز

إلى 7

يسجل فيلم "مش -مش والماشبلز" المغامرات الكوميدية لمجتمع "الفطر"
حيث يعملون معا طوال الوقت! ويدخلون الفرح والبهجة إلى عالم "الفطر"! كل
"فطر" صغير الحجم بصفته حارس الغابة لديه موهبة فريدة من نوعها .ولكنهم
يكتشفون أنه ال يزال هناك الكثير الكتشافه حول النمو .فيلم "مش -مش
والماشبلز" هو رحلة ممتعة الكتشاف الذات ومغامرة خارجية مفرحة وغير ذلك
الكثير! هل أنت مستعد لمرافقتهم؟

المخرج:
الدولة:
المدة:

جويري كريستيان
بلجيكا ،فرنسا
باللغة اإلنجليزية مع ترجمة باللغة العربية

نوع الفيلم:

 11دقائق
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج
مخرج هذا الفيلم هو جويري كريستيان الذي أنهى تعليمه
في الرسوم المتحركة التقليدية والفنون السمعية البصرية في
األكاديمية الملكية للفنون الجميلة في غنت في بلجيكا بين عامي
 .2000-1996وبينما كان يعمل على إخراج أول مسلسل تلفزيوني
له بعنوان "غزو العوالق" في عام  ،2010كتب وأخرج أيضا الفيلم
القصير " 850مترا" .ثم عمل على فيلم "فارسي وأنا" ،الذي تم
إنتاجه بشكل مشترك من قبل شركتي االنتاج "ثوريستار" و"تيم تو"
والذي تم االنتهاء منه عام  2017وتم بثه في جميع أنحاء العالم.

إلى 7

توليب
فتاة صغيرة جد ًا في عالم شاسع وكل من حولها يبلغ حجمه عشرة أضعاف
حجمها .هذا ما كان ستكون عليه حياة توليب حتى أخذت تطوف في األرجاء
في يوم من األيام! وكان هذا الحدث الدرامي كافي ًا لجعل توليب تكتشف
العالم الذي ينتظرها واألصدقاء والمخلوقات المذهلة والحديقة المسحورة!
فهل يا ترى ستجد طريق العودة إلى المنزل قبل شروق الشمس ،أم ستضيع
في هذه المتاهة؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

أندريا لوف  ،فيبي وال
الواليات المتحدة
باللغة االنجليزية مترجم للعربية

نوع الفيلم:

 9دقائق
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
تقيم أندريا لوف في مدينة بورت تاونسند في واشنطن وهي مخرجة
أفالم رسوم متحركة بتقنية إيقاف الحركة .أنشأت العديد من األفالم
القصيرة التي ُعرضت في المهرجانات ،مثل مهرجان تريبيكا السينمائي
ومهرجان لوس أنجلوس شورتس ،حيث تحظى أفالمها بماليين
المشاهدات في جميع أنحاء العالم.
فيبي وال هي مؤلفة  /رسامة كتب أطفال حائزة على جوائز
ومصممة أسطح تقيم في مدينة بيلينغام ،في واشنطن .ومن الكتب
التي ألفتها ،دجاجات سونيا (لدار النشر تندرا بوكس) ،جنيات الفناء
الحلفي (لدار النشر كنوبف) ،والبيت األزرق (لدار النشر كنوبف).

 10:00صباح ًا إلى  11:00صباح ًا ( 45دقيقة عرض 10 +دقائق نقاش)

13-11

شوقان
يسلط فيلم شوقان الضوء على تأثير التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده
عالمنا ،وانعكاس هذا التقدم في المستقبل على شكل الدروس التي تعطى
في المدارس.
يوضح الفيلم كيف يقوم الطالب بدراسة زمن محدد من خالل تحويله إلى
واقع افتراضي .يالحظ شوقان في دورة هولودومور ،أن الواقع االفتراضي
قريب من الواقع إلى حد ما.
هل سوف يتم تعزيز الواقع وإضفاء الطابع االفتراضي عليه ،أم أنه سيكون
محصلة لما هو واقعي وافتراضي؟ لن تكون الحقيقة بعد اآلن هي المشهد
في المدينة فقط ،ولكن السؤال ،إلى أي مدى سيكون هذا صحيح ًا؟
المخرج:
الدولة:

كوكا
كازاخستان
باللغة الكازاخستانية مع ترجمة باللغة العربية و اإلنجليزية

المدة:

 23دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( – 2021العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ولد كوكا عام  1995في جنوب كازاخستان .لقد درس علم الرياضيات
وهو يشارك كعضو في الفريق اإلبداعي "إيرينا كايراتوفنا" حيث قاموا
مع ًا بتصوير أكثر من  10إصدارات فكاهية لمقاطع فيديو خاصة بهم.
ُعرض فيلم "شوقان" في مهرجان لوكاس الدولي ألفالم األطفال،
ومهرجان لوس أنجلوس الدولي لألفالم السينمائية القصيرة "لوس
أنجلس شورتس" ،ومهرجان تشونشيون السينمائي ،وفورتكس -
مهرجان رود آيالند السينمائي الدولي بدعم ورعاية منظمة فليكرز
الفنية غير الربحية.

13-11

الرجل الصغير الكبير
يأخذك هذا الفيلم بتأني عبر المشاعر التي تجول في داخل فتى صغير
انفصل والديه عن بعضهما البعض وما هو التصرف الذي ينوي القيام به.
اصبح لكل من والديه عائلة جديدة بعد انفصالهما .لم يمكث هذا الفتى
طويال في منزل والده في "تايبيه" ،حيث غادره بسرعة متوجه في رحلة
برية إلى "هوالين" حيث تقطن والدته.
يكتشف الطفل بعد فترة قصيرة أنه ال يوجد مكان يمكن أن يدعوه منزله
أو يشعر به كأنه كذلك .أين ستنتهي هذه الرحلة ؟ إلى بيت يعيش فيه أم
إلى عزلة؟ لنرى ذلك!
المخرج:

هسوان تشاو (ديانا تشاو)

الدولة:

تايوان
باللغة الصينية واإلنجليزية مع ترجمة عربية

المدة:

 22دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج
هسوان تشاو كاتبة ومخرجة تايوانية ،تحمل درجة ماجستير فنون
جميلة في اإلنتاج السينمائي في كلية الفنون السينمائية التابعة
لجامعة جنوب كاليفورنيا .حصل فيلمها القصير الذي أخرجته
مؤخر ًا "الرجل الصغير الكبير" ( )2019على منحة وزارة الثقافة
التايوانية عن األفالم القصيرة .وقد ُعرض هذا الفيلم ألول مرة
على الصعيد العالمي في مهرجان رود آيالند السينمائي الدولي
المؤهل لجوائز األوسكار وجوائز األكاديمية البريطانية لفنون
السينما والتلفزيون (البافتا).

 11:15صباح ًا إلى  12:35مساء (  70دقيقة عرض  10 +دقائق نقاش)

+14

شتاء تيمو
يعيش "تيمو" حياة هادئة ،خاصة خالل فصل الشتاء الكئيب حيث ال يرتاد الناس
أرض المعارض ويشعر خالل هذا الفصل بالحنين إلى أسرته .ولكن يقع حدث محزن
عندما تموت والدة "تيمو" على حافة الحديقة ،ويواجه الصبي وعائلته أقسى
شتاء في حياتهم بعد خسارة األم.
هل يستطيع الصبي أن يتحسر على فقدان أمه برفقة األسرة وأن يتخطى ذلك؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

جوليو ماستروماورو
ايطاليا
باللغة االيطالية مع ترجمة عربية وإنجليزية

نوع الفيلم:

 16دقيقة
أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
جوليو ماستروماورو ،ترك مهنته وانتقل ليصبح كاتب ومخرج سينمائي
ومنتج ورسام أفالم رسوم متحركة ومساعد مخرج .نشأ في مولفيتا،
وهي بلدة صغيرة في بوليا ،درس القانون وتخرج في سن مبكرة جد ًا
على الرغم من شغفه الشديد للسينما .قرر بعد التخرج مباشرة ترك كل
شيء واالنتقال إلى روما ،حيث تم قبوله في الدورة التحضيرية لـ "ذا
سنترو سبيرمينتال دي سينماتوغرافيا" .ثم قام في السنوات التالية
بكتابة وإخراج العديد من األفالم القصيرة التي نالت إعجاب الجماهير
والنقاد ،حيث فاز فيلمه القصير األخير(شتاء تيمو) عام ( )2020بجائزة
"ديفيد دي دوناتيلو" ألفضل فيلم قصير لعام .2020

+14

انهض
جوزيف ،فتى صغير لديه من العمر ثماني سنوات ،يعيش في جزيرة مارتينيك ،وال
يستطيع تقبل فكرة انتقال أخيه األكبر إلى فرنسا .كما أنّ ه متمسك بقناعته بأن
"لينتكري" ،وحش مارتينيك القديم ال يزال يتجول في أنحاء المنزل بانتظار اللحظة
المناسبة كي يهاجم عائلته.
سرعان ما يقرر جوزيف خوض المواجهة مع الوحش في محاولة إلنقاذ عائلته،
لكن هل يمكنه فعل ذلك؟ هذا ما سنعرفه في نهاية الفيلم.
المخرج:

يير لو غال ،سارة ماليون

الدولة:

فرنسا
باللغة الفرنسية مع ترجمة باللغة العربية و اإلنجليزية

المدة:

 19دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

2018

نبذة عن المخرج
درس بيير لو غال األفالم الوثائقية وتخرج بعد ذلك ككاتب سيناريو في
المعهد األوروبي للكتابة السمعية البصرية في عام  .2015وفي ذات
تم شرائه من
العام ،أخرج الفيلم القصير "الفرار" ،وهو فيلم ذاتي االنتاج ّ
قبل القناة التلفزيونية فراس.3
سيبث أحدهما على
يقوم بيير اليوم بتطوير فيلمين روائيين .حيث ُ
التلفزيون ،وهو فيلم السرطان الناسك مع أستهارت وشركاه ،واآلخر ليتم
عرضه في السينما .بينما يعتبر "دوبوت" أول فيلم قصير من إنتاجه.
سارة ماليون ،حصلت على شهادة جامعية في مدارس المارتينيك ،ثم
تابعت بعد ذلك دراستها لتنال درجة دبلوم في كتابة السيناريو من المعهد
األوروبي للكتابة السمعية البصرية في عام  .2015ومنذ ذلك الحين ،تكتب
سارة وتطور برامج التلفزيون والسينما .كما كتبت حلقة من الموسم الثاني
للمسلسل الدرامي "سام" ومسلسل تلفزيوني جديد لقناة فرانس  ،3حيث
تم تطويره بواسطة مجموعة كواد  .في حين يعتبر "دوبوت" أول فيلم
قصير من إنتاجها.

+14

قصيدة لغير األسوياء
يعاني "نورو" من مرض يدعى كرومستيجا ،وهي حالة فريدة حيث يرى الشخص
الصوت على أنه ألوان .إنها إضافة جديدة إلى مستشفى األمراض العقلية حيث
تلتقي بأشخاص آخرين يعانون من اضطرابات مختلفة تشمل إدمان المخدرات
والقلق االجتماعي الشديد واضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.
قصيدة لغير األسوياء هي مسرحية موسيقية جميلة تمنح صوت ًا لألشخاص الذين
يعانون من هذه التحديات على مستوى العالم .ويساعدهم على تقبل ما هم
عليه ويلهمهم للقيام بكل ما يرغبون في القيام به في العالم .ومع ذلك،
ينتهي األمر بفكرة جميلة مفادها أنك لست وحدك.
المخرج:

هيون جين تشو

الدولة:

كوريا الجنوبية
باللغة الكورية مع ترجمة باللغتين العربية واإلنجليزية

المدة:

 21دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
هذا الفيلم من إخراج هيون جين تشو ،وهي أمينة مكتبة األفالم
في المركز الثقافي الكوري بالمملكة المتحدة حيث تعمل
كمبرمجة لمهرجان لندن السينمائي وقد عملت هيون سابقا
في مهرجان لندن السينمائي الكوري و شركة توزيع األفالم
البريطانية "كرزون آرتفيشيال آي"ُ .عرضت مؤخرا مجموعة مختارة
من مشاريعها في المؤسسات الثقافية ومهرجانات األفالم مثل،
المعرض الوطني للفنون البريطانية " ،"Tateومعهد الفنون
المعاصرة  ،ICAومركز الفنون المعاصرة "ريدكات" ،ومهرجان
ريتروفاتو السينمائي الثاني .في حين أنها تجري حاليا ً
بحثا حول
تقاطع التاريخ االستعماري وثقافة السينما.

+14

أندير
فيلم قصير يسلط الضوء على حياة طفل مفعم بالحيوية في الربيع الخامس من
العمر ،وهو يستمتع ببساطة األطفال بأيام طفولته على الرغم من إصابته بالربو
ومعانته من حساسية شديدة غير شائعة تجاه منتجات األلبان وتناوله الطعام
لوحده بمعزل عن بقية األطفال .أندير ،طفل طبيعي ومفرط النشاط وسعيد على
الرغم من األمراض التي يعاني منها والتي ولدت معه .ال يوجد ما يمنعه من أن
يعيش حياته بكل تفاصيلها .يطرح هذا الفيلم التساؤل التالي ،أليس من المفترض
أن يعيش كل شخص بذات الطريقة؟
المخرج:

ألينا مصطفينا

الدولة:

قطر ،كازخستان
باللغة اإلنجليزية  ،الكازاخستانية والروسية مع ترجمة
بالعربية واإلنجليزية

المدة:

 14دقيقة

نوع الفيلم:

فيلم وثائقي قصير

سنة اإلنتاج:

( 2020أول عرض في اإلمارات)

نبذة عن المخرج
ألينا مصطفينا هي صحفية وكاتبة ومخرجة أفالم كازاخستانية
تعيش حاليا في قطر .إنها تقوم بتغيير البلدان من أجل العيش فيها
منذ أن غادرت وطنها األم كازاخستان في عام  .2008حصلت ألينا
على شهادتي الصحافة واإلنتاج السينمائي (صناعة األفالم) من
إسبانيا .وكنتيجةً لعملها المهني وتجربتها الحياتية أصبحت أعمالها
السينمائية مزيجا من البحث عن هوية وأن تكون مواطنة في العالم.
تم تصوير فيلمها الوثائقي األخير "أندير" في قطر تحت إشراف
المخرج "ريثي بانة" المرشح لجائزة األوسكار ،وذلك أثناء مختبر األفالم
الوثائقية في مؤسسة الدوحة لألفالم.

السينما الرئيسية
األربعاء  13أكتوبر  -عروض األفالم المسائية
 05:00مساء إلى  06:05مساء ( 65دقيقة عرض)

إلى  10سنوات

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:

إيكاترينا فيليبوفا

الدولة:

روسيا
باللغة الروسية مع ترجمة باللغتين العربية واإلنجليزية

المدة:

 6دقائق

نوع الفيلم:

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  10سنوات

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:

هوغو دي فوكومبريت

الدولة:

فرنسا
باللغة الفرنسية مع ترجمة باللغة العربية و اإلنجليزية

المدة:

 27دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2021العرض األول في الشرق األوسط)

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.

إلى  10سنوات

أخي لوكا
تروي إحدى الفتيات في هذا الفيلم قصة شقيقها األصغر ،وتصفه ألنه طفل
"مميز" وتناقش قدراته الخارقة ،مثل قدرته الممتازة على السمع وذاكرته
القوية وأخالقياته بالعمل والتصرف .حيث ال تشارك أخت "لوكا" األخرين
مخاوفهم حول هذا األمر.
فيلم قصير ساحر من الرسوم المتحركة يعرض مفهوم التوحد ويعزز روابط
المحبة بين األشقاء .فاألخت ليست قلقة على اإلطالق بشأن أخيها ،ال على
العكس تمام ًا هي تعتبره البطل الخارق! وتتساءل عما إذا كان هناك "أبطال
خارقون لديهم توحد أيضا؟"
المخرج:
الدولة:
المدة:

كارلوس ألجارا  ،كاتالينا سيرنا
المكسيك
اللغة اإلنجليزية واالسبانية مع ترجمة بالعربية

نوع الفيلم:

 9دقائق
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج
هو فيلم من إنتاج مشترك بين كارلوس ألجارا وكاتالينا سيرنا.
كارلوس ألجارا هو كاتب ومخرج مكسيكي ومؤلف المسلسل
التلفزيوني "الشيطان األزرق" ،وغيره الكثير .يمكن اآلن مشاهدة
فيلمه األول ،فيلم اإلثارة النفسية "فيرونيكا" على نتفليكس.
أما كاتالينا سيرنا فهي كاتبة كتاب "أخي لوكا" ،مستلهمة أفكارها
ّ
من العالقة بين ابنتها الصغرى وابنها األكبر ،لوكا ،وهو يعاني من
اضطرابات طيف التوحد .وبهدف نشر الوعي والمعرفة حول هذه
الحالة ،جالت كاتالينا جميع أنحاء العالم في سبيل تحقيق مهمتها.
وكان "أخي لوكا" أول فيلم قصير لها.

إلى  10سنوات

ماما تُ هطل المطر
حكاية تمس القلب وتشعرك بالدفء ،وكأنك ترتشف فنجان قهوتك الدافئ
في يومٍ ماطر أو تقلب صفحات كتابك المفضل .حيث تدور أحداث القصة
عن "جيني" ومحاوالتها الطفولية لقضاء عيد الميالد مع عائلتها .ولكن ،لن
تكتمل فرحتها ،فقد أرسلوها بعيد ًا إلى بيت جدتها.
وهذا ما يجعل "جيني" أكثر ولعا بوالدتها ،وهي تبتلع الحزن تماما كما تبتلع
فطائر البصل من جدتها

المخرج:

شون مولين

الدولة:

المملكة المتحدة
باللغة اإلنجليزية مع ترجمة باللغة العربية

المدة:

 25دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
"أمي تُ هطل المطر" من إخراج هوغو دي فوكومبريت .وهو معروف
كمخرج ومنتج وكاتب سيناريو وصوت ومشغل كاميرا ومصمم إنتاج،
ومؤخرا في مجال التصوير السينمائي .كتب هذا الفيلم كل من ليسون
دي اندريا وهوغو دي فوكومبريت .وقد فاز الفيلم في مهرجان
شنغهاي الدولي للتلفزيون (الفائز بجائزة أفضل رسوم متحركة)،
ومهرجان آنسي الدولي ألفالم الرسوم المتحركة (الفائز بجائزة لجنة
التحكيم) ،ومهرجان ابكات ايسوار السينمائي الدولي (الفائز بجائزة
الجمهور الشاب) والعديد من الجوائز األخرى.

 06:15مساء إلى  08:00مساء ( 90دقيقة عرض 10 +دقائق نقاش)

10+

روبيرتو
أليست المقارنة مع اآلخرين والحكم على ظاهر األشياء يسرق الفرح من
نفوسنا؟ في هذا الفيلم الممتع مشاهدته ستسير مع رحلة روبيرتو
ومحبوبته ،لتكتشف بين طياته عبرة نحتاجها جميع ًا في حياتنا.
سيتركك هذا الفيلم المحفز للتفكير مذهوالً وأنت تتساءل هل ستكون
محبوبة روبيرتو قادرة على رؤية نفسها خارج إطار حالتها الجسدية ،أو أنها
ستواصل رفض نفسها وعدم تقبل مشاعرها تجاهه.
المخرج:

كارمن قوردوبا

الدولة:

اسبانيا

المدة:

بدون حوار

نوع الفيلم:

 9دقائق
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
فيلم من إخراج كارمن قوردوبا التي قررت في عام  2012التركيز فقط
على الرسوم المتحركة ورواية القصص واالستفادة من حياتها المهنية
كمهندسة كمبيوتر .وهو أول فيلم قصير لها وكان السبب في إحداث
هذا التغيير في حياتها .كما شاركت في تأليف أكثر من  30كتيب حول
برامج التصميم الجرافيكي .تعمل كارمن مدرسة للرسوم المتحركة
ثالثية األبعاد في جامعة مورسيا" .روبرتو" هو أحد أفالم الرسوم
المتحركة العشرة التي تم اختيارها في جويا .2021

10+

كيكو والحيوانات
لو استطاعت الحيوانات التكلم ،لتعاطف البشر معهم .ستصبح هذه الفكرة
أكثر واقعية عندما نرى كيكو ،وهو فتى سيء السمعة يؤذي الحيوانات من
حوله ويتسلط عليها .فأي شخص ال يتعاطف مع الحيوانات يكون قلبه ميت ًا.
ستجعلك هذه القصة تتساءل حول أفعالك إذا كانت تتناغم مع ما يفعله
هذا الفتى .لكن ماذا يحدث عندما ترد هذه الحيوانات؟ هل يؤمنون في إيذاء
اآلخرين أيض ًا؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

ياوين تشنغ
فرنسا ،سويسرا
باللغة الفرنسية مع ترجمة باللغتين العربية واإلنجليزية

نوع الفيلم:

 7دقائق
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ياوين تشنغ من مواليد  18أغسطس  1989في مقاطعة
سيتشوان ،الصين .تخرجت من جامعة االتصاالت في بكين (الصين)
وقد تم اختيار فيلم تخرجها "أغنية من أجل المطر" لعرضه في
مهرجان آنسي الدولي ألفالم الرسوم المتحركة (في فرنسا)
في عام  ،2012وفاز بجائزة تصميم االنتاج في حفل توزيع جوائز
أكاديمية الرسوم المتحركة بالصين .التحقت ياوين بمدرسة
الفنون السينمائية لجامعة جنوب كاليفورنيا في عام 2014
وتخرجت بدرجة الماجستير في  .2017تم اختيار أفالمها المدرسية
للعديد من المهرجانات الدولية.

10+

المهاجرون
إن ظاهرة االحتباس الحراري ليست حالة قاهرة يجب الخضوع لها ،ولكنها تحد يجب أن
نرتقي إلى مستواه .يتحدث هذا الفيلم عن المجتمع ويتناول إحدى القضايا الرئيسية
فيه وهي ظاهرة االحتباس الحراري ،من خالل تصوير رحلة اثنين من الدببة القطبية
تعرضت للعزل عن موطنها األصلي بسبب االحتباس الحراري .خالل رحلة البحث عن موطن
جديد يلتقي هذا الدبان بمجموعة من الدبب البنية حيث يحاولون التعايش معهم على
الرغم من اختالف الطبيعة .السؤال الذي يطرحه الفيلم هو ،إلى مدى نستطيع تبرير
هذه التصرفات العبثية من أشخاص في المجتمع دون اي اهتمام ببقية الكائنات الحية
التي ال تريد سوى العيش بسالم على سطح هذا الكوكب؟.
المخرج:

هوجو كابي ،أنطوان دوبريز ،أوبين كوبيك ،لوكاس ليرميت ،زوي ديفايز

الدولة:

فرنسا
بال حوار

المدة:

 8دقائق

نوع الفيلم:

أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
المهاجرون هو فيلم رسوم متحركة قصير (تم انتاجه رقمي ًا على
الكمبيوتر بتقنية ثالثية األبعاد) ،حيث أنتج في فرنسا في عام
 .2020هذا الفيلم هو إنتاج مشترك لهوجو كابي وأنطوان دوبريز
وأوبين كوبيك ولوكاس ليرميت وزوي ديفايز .لقد تخرج هذا
الفريق من مدرسة ثري دي بول (روبيه ،فرنسا) .كتب سيناريو
الفيلم لوكاس ليرميت ،وقدم الموسيقى يان مينو ،وأجرى
التحرير هوغو كابي وأوبين كوبيك ،أما الجزء المتحرك فقد
قدمه أوبين كوبيك ولوكاس ليرميت .حصل فيلم "المهاجرون"
على جائزة "فيو  "2020عن أفضل فيلم قصير.

10+

رحلة إلى منزل صديقي
ساياك هو طفل جديد في المدرسة يتعرض للتنمر والترهيب .ومن أجل التكيف مع
قصصا جديدة من لوحاته .أصبح تانماي صديق ًا لساياك بسبب
العالم ،يبتدع ساياك
ً
القصص الرائعة التي ينسجها .دعا ساياك تانماي لالحتفال بعيد ميالده ،وقد كان
أن قصصه كانت غير صحيحة ،فلم يكن عيد ميالده.
واثق ًا به إلى أن يكتشف ّ
يكافح تانماي للتصالح مع صديقه الكاذب ويحاول إقامة عالقات صداقة معه لفترة
الحقا ،يتعلم أن يتقبل الصبي وطرقه اإلبداعية للتعبير عن نفسه ،كما
ً
من الوقت.
نرى في المقالة التي كتبها.
المخرج:
الدولة:
المدة:

هندول ديب
الهند
بالبنغالية مترجم للعربية واإلنجليزية

نوع الفيلم:

 23دقيقة
أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج
أن جذوره تعود إلى والية تريبورا الشمالية الشرقية،
على الرغم من ّ
أن هندول ديب قد نشأ ونما في مدينة كولكاتا في الهند .وبعد
إال ّ
إنهائه دراسات الدبلوم في السينما في معهد ساتياجيت راي للسينما
والتلفزيون ،عمل كمخرج مساعد في األفالم الروائية .يبحث هندول
عن قصص حول شخصيات ذات غموض بينما يقوم بتكريسها في
عالم حقيقي قدر اإلمكان .تمت كتابة نص  /سيناريو "رحلة إلى منزل
صديقي" بواسطة هندول ديب وأنابورنا باسو.

10+

مجرد طفل
ال أحد يستطيع تغيير الماضي ،لكن ما يمكن تغييره هو كيفية تفكيرنا به؛ وهذا
ربما يكون بنثر بذور اللطافة واإلحسان واقتالع جذور المرارة والتجاهل .ونحن
كسكان هذا الكوكب ،علينا جميعا مسؤولية أن نترك العالم مكان ًا أفضل وأكثر
صحةً وخضرةً ألجيالنا القادمة.
سوف يضعك هذا الفيلم وجه ًا لوجه مع قضايا خطيرة كنا نتجاهلها في كوكبنا
لزمن طويل .لكن إلى متى سنبقى كذلك؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

سيمون جيامباولو
سويسرا
باللغة اإلنجليزية مع ترجمة عربية

نوع الفيلم:

 6دقائق
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
سيمون جيامباولو هو مخرج وصانع رسوم متحركة ،وهو ينحدر من
مدينة تيسينو السويسرية .لدى سيمون شهية نهمة لسرد القصص.
في عام  ،2013تخرج بدرجة امتياز في دورة فنون الرسوم المتحركة
بالكمبيوتر وقد نال شهادة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في
المركز الوطني للرسوم المتحركة الحاسوبية في بورنماوث (في
المملكة المتحدة) .وعلى مدار مسيرته المهنية أخرج ورسم وصور
قصص ًا ألكثر من عشرة أفالم رسوم متحركة قصيرة ،حيث ُعرض بعضهم
في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية واكتسبوا التقدير وحازوا
بعض ًا من الجوائز .أما اآلن فهو ُيعرف كمخرج رسوم متحركة في
االستديو الشهير عالميا " أردمن أنيمشنز".

10+

طعم حلو للظالم
يركز الفيلم على فتى مفتون بالظالم .يحاول تدريب نفسه على الكتابة بعيون
مغلقة ،أو صعود الساللم ،أو عبور الشوارع .وبسبب هذه التصرفات يوصف بأنه
مثير للمشاكل في المدرسة حيث يحاول األطفال اآلخرون اتباع أفعاله.
في المنزل ،تعاني والدته وأبيه من مشاكل الزواج .في النهاية ،نعلم لماذا قد
يكون الصبي مفتون ًا بالظالم .وهذا ألن والده كفيف ويريد أن يظهر ألي شخص أن
بإمكانه تحقيق أي شيء حتى لو كان أعمى.
المخرج:
الدولة:
المدة:

ميترا رئيس محمدي
ايران
باللغة الفارسية مترجم للعربية واالنجليزية

نوع الفيلم:

 20دقيقة
أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في العالم)

نبذة عن المخرج
ولدت ميترا ريس محمدي في األول من أبريل عام  .1982وهي كاتبة
ومخرجة ومنتجة ومصورة إيرانية .نشأت في عائلة دينية تقليدية
ولكن كطفل فضولي وحالم ،كانت تقرأ الكثير من الروايات والكتب
التاريخية ،وتلتقط الصور الفوتوغرافية ،وتستمع إلى الموسيقى
الخفيفة والكالسيكية التي شكلت جميعها جزء ًا من شخصيتها
وهدأت عقلها المستكشف .يحمل فيلم "طعم الظالم الحلو" رسالة
عاطفية ويصور الثقافة اإليرانية بطريقة حصرية وخاصة.

10+

باخ-هونغ
هذه القصة التي تفطر القلب ستدفعك إلى التساؤل حول الكثير من األشياء .فقد
كانت طفولة جين مليئة بالذكريات الحميمة عن عشقها لجميع الحيوانات حولها.
وخصوص ًا ذلك الحصان المميز جد ًا ،باخ-هونغ.
أن األمور تأخذ منعطف ًا مأساوي ًا عندما ُيطلق الجيش النار على باخ-هونغ
بيد ّ
َ
وآخرين غيره .وهذا ما يترك جين حزينة منفطرة القلب .لكن هل ستتخلى عن آخر
ذكرى لديها عن صداقتهما في أوقات األزمات؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

إلسا دوهامل
فرنسا
ياللغة الفرنسية مع ترجمة بالعربية واالنجليزية

نوع الفيلم:

 18دقيقة
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
إلسا دوهاميل من مواليد  10يونيو  1988في مدينة ليل (فرنسا) .في
البدايات ،درست إلسا الرسوم المتحركة في مدرسة إيسات ()ESAAT
للفنون في مدينة روبيه .ثم فيما بعد التحقت بمدرسة أفالم الرسوم
المتحركة  EMCAفي مدينة أنغوليم ،هناك حيث أخرجت فيلمها
الطالبي األول "فرانسواز" في عام  2010الذي تطرقت فيه إلى قضية
امرأة ضحية اغتصاب عندما كانت طفلة .انتقلت بعد ذلك إلى مدرسة
البودرير للرسوم المتحركة في فالنسيا ،وهناك قدمت فيلم تخرجها
"بيدس فيرتس" (قدم خضراء) عن اثنين جزائريين قاما بإنشاء حديقة
متوسطية في شمال فرنسا.

