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

إلى 7

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:

ياوين تشنغ

الدولة:

فرنسا ،سويسرا
باللغة الفرنسية مع ترجمة باللغتين العربية واإلنجليزية

المدة:

 7دقائق

نوع الفيلم:

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.

إلى 7

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.

إلى 7

طر
تماما عن
لقد أتت الحياة دورة كاملة لهذا الطائر الجميل ،والتي تختلف
ً
البقية .هل تتساءل لماذا؟ ألنها اختارت أال تدع أي شيء آخر يميزها سوى
عزمها ومثابرتها!
أخرج هذا الفيلم كارلوس وميرا ،فيه متعة للمشاهدة مع درس لمدى الحياة.
ولكن ما الذي يجعلها مختلفة ،وهل ستتغلب على هذا االختالف؟

المخرج:
الدولة:
المدة:

كارلوس جوميز
اسبانيا
باللغة االسبانية مع ترجمة بالعربية واالنجليزية

نوع الفيلم:

 15دقيقة
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
كارلوس جوميز ميرا ساجرادو ،مخرج ومصور سينمائي اشتهر
بفيلمه "يطير" وخدمات التلفزيون " "دياس دي سينما" (أيام
األفالم) .أسس كارلوس استديوهات ثينكوايلد في عام .2009
وأخرج خالل مسيرته المهنية عدة مشاريع سمعية ومرئية ،في
مجال الرسوم المتحركة والرسومات الحركية واإلعالنات التصويرية
ومقاطع الفيديو من خالل تصميم العروض التقديمية والوسائط
ويعد فيلم "فويال
المتعددة على الصعيدين المحلي والدوليُ .
(يطير)" ثاني فيلم قصير له.

 10:00صباح ًا إلى  10:35صباح ًا (  35دقيقة عرض)

أخي لوكا

10-8

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:

كارلوس ألجارا  ،كاتالينا سيرنا

الدولة:

المكسيك
اللغة اإلنجليزية واالسبانية مع ترجمة بالعربية

المدة:

 9دقائق

نوع الفيلم:

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.

10-8

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:

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
"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.

 10:45صباح ًا إلى  12:15مساء (  80دقيقة عرض  10 +دقائق نقاش)

+14

بول فيرلين :بعد ثالث سنوات
يوما برغبة في السير نحو مكان تركته منذ سنوات ولكنك ما زلت
هل شعرت
ً
ً
بطريقة ما تبني
اتصال فوريا معه كما لو كنت ال تزال تشعر وكأنك في المنزل؟
هذا ما يحدث مع بول فيرلين – تمام ًا من لحظة النزول من الحافلة إلى معانقة
الرجل.
سنمضي مع رحلة بول أوقات ًا جميلة جد ًا عبر ممرات ذاكرتنا .فهذا الفيلم القصير
سيجعلنا نسترجع اللحظات التي اعتقدنا أنها ضاعت منذ زمن طويل .لكن هل
هي حقا ضائعة؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

نينا هيكل
فرنسا
ياللغة الفرنسية مع ترجمة بالعربية واالنجليزية

نوع الفيلم:

 3دقائق
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ولدت نينا هيكل في عام  1995في فرنسا و درست الرسوم
المتحركة في كلية اميل كوهل و أخرجت فيلم تخرجها "حديقة
الحيوانات" المقتبس من قصة قصيرة من تأليف برنارد فريوت.

+14

سترة األم
حريق المنزل أخذ والدتها بعيد ًا ،واآلن تشعر كيم بالراحة في سترة والدتها
القديمة .بينما تأخذ األحداث منعطف ًا آخر ًا عندما تبدأ السترة في التصرف من
تلقاء نفسها ،حيث أصبحت تداعب كيم وتشدها وتتواصل معها .يتحول هذا
الوصال مع أثر والدتها إلى كابوس عندما تصبح السترة قوية.
ومع ذلك ،لم تستطع كيم حمل نفسها على خلعها بعد .هذا الفيلم القصير
الجميل ُيعلمنا درس ًا في أن التخلي يكون أحيان ًا لمصلحتنا.
المخرج:

أناند ك .فارما ،يي تشين هسياو ،موريزيانا غوالدريني،
أوغو أوفنر ،جيمس مان

الدولة:

فرنسا
باللغة اإلنجليزية مترجم للعربية

المدة:

 7دقائق

نوع الفيلم:

أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
"سترة أمي" هو فيلم رسوم متحركة قصير قام بإخراجه أناند ك .فارما،
يي تشين هسياو ،موريزيانا غوالدريني ،أوغو أوفنر ،و جيمس مان في
عام ُ .2020أنتج هذا الفيلم في فرنسا حيث ُكتب السيناريو  /النص
وتم إنجازه من قبل أناند ك .فارما ،جيمس مان ،أوغو أوفنر،
السينمائي
ّ
موريزيانا غوالدريني ،و يس تشين هسياو.
كان أناند المخرج الفني ،في حين تولى جيمس مان الجزء الخاص بالتحرير.
يتشارك هذا الفريق شغفه في سرد القصص والرسوم المتحركة.

+14

الجمال
خذ نفس ًا عميق ًا وادخل عالم ًا تنقشع فيه مشاعر الذنب في أعماق المحيط
التي تأسر اللب؛ في محيط امتأل بالكثير من البالستيك والقليل من الماء.
إن هذا السرد القصصي المتميز لباسكال شيلبلي سيجعلك تشك في
تصرفاتك .لذا ،هل أنت مستعد للغوص في المحيط ،الذي بات موطن ًا
للبالستيك وليس للمخلوقات؟
المخرج:
الدولة:
المدة:
نوع الفيلم:
سنة اإلنتاج:

باسكال شيلبلي
المانيا
باللغة اإلنجليزية مترجم للعربية
 4دقائق
أفالم من صنع الطلبة
( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
باسكال شيلبلي (من مدينة زيورخ) تدرب على التصميم الجرافيكي،
لكنه قام بدراسة الرسوم المتحركة بين عامي  2014و 2019في
أكاديمية السينما بادن فورتمبيرغ .اكتسب مجموعة واسعة من
الخبرات في مجال تصميم الحركة والتأثيرات البصرية والرسوم
المتحركة .وقام بالعديد من األعمال وأفالم الشركات وافتتاحيات
البث للتلفزيون السويسري .فاز فيلمه القصير "الجمال" بجائزة
أكاديمية الطالب لعام .2020

+14

زنزانة
دانيال هوب سجين يعيش في زنزانة .حيث يصور الفيلم القصير بشكل جميل
كيف يتعذب االنسان بسبب خطاياه وتطارده أشباح الماضي .بينما تأخذ
العالقة الجميلة بين األب وابنته منعطف ًا قبيح ًا.
نجد الرجل أسير في حلقة بناها الالوعي .ومع النهاية الدوارة للفيلم تصبح
المشاهدة جديرة باالهتمام وتنقلك إلى نفس مكان البداية.

المخرج:
الدولة:
المدة:

كورنتين بيك  ،كونستانس أندريه  ،سالومي شاتينيون ،
ياشواردهان سينغ  ،جين فوك  ،كلوي البات
فرنسا
باللغة الفنرسية مترجم للعربية واالنجليزية

نوع الفيلم:

 6دقائق
أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج

أخرج هذا الفلم كل من كورنتين بيك  ،كونستانس أندريه ،
سالومي شاتينيون  ،ياشواردهان سينغ  ،جين فوك  ،وكلوي
البات ،و هم خريجي كلية روبيكا للرسوم المتحركة في فرنسا
بدرجة الماجستير في اإلخراج الرقمي.

+14

الكفن
هذا الفيلم ،من إنتاج مدرسة الرسوم المتحركة "غوبيلينز" ،وهو يسلط الضوء
على الصخب الذي تعيشه المدن الكبيرة وانعكاسات ذلك على الحالة النفسية
للناس من خالل وصف معاناة رجل متعب في مدينة مزدحمة جنوب الصين وهو
يحاول النوم لكن خاب أمله بسبب رفاقه الصاخبين في المنزل .هل يمكن أن يكون
هناك ما هو أسواء من ذلك؟ يستخدم الفيلم استعارات مرئية لوصف الحالة
العاطفية والمزاجية لبطل الرواية وإيصالها إليك بشكل مثالي! لكن السؤال ،هل
سينتهي هذا الصراع الداخلي عندما ينعم بنوم هادئ؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

+14

يوانتشينغ كاي ،ناثان كرابوت  ،هوزي هوانغ ،نيكوالي
يانيف ،مانديمبي ليبون ،ثيو تران نغوك.
فرنسا
بدون حوار

نوع الفيلم:

 5دقائق
أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

2020

أغنية الفيل
تعد هذه القصة الجميلة التي تفطر القلب والمشبعة بامتداد تاريخي للمأساة
وإحساس باليأس ،أقوى فيلم رسوم متحركة قصير من الناحية العاطفية.
تجمع "لين توملينسون" في هذا الفيلم بين الرسوم المتحركة بنمط األلوان
الزيتية وبين اللقطات المأخوذة من األرشيف واألغنية األصلية "فوت ستومبينغ"
عن "أولد بيت" ،أول سيرك لألفيال في البالد (كتبها "سام سابر" وقام بغنائها
"تروكر تالك") .تتم رواية الفيلم من وجهة نظر كلب المزرعة ،وهو فيلم جذاب
ومؤثر جد ًا .ولكن ما الذي يجعل قصة هذا الفيلم تالمس القلب وتتغلغل داخله؟
المخرج:

لين توملينسون

الدولة:

الواليات المتحدة
باللغة االنجليزية مع ترجمة بالعربية

المدة:

 8دقائق

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2018

نبذة عن المخرج
لين توملينسون هي صانعة رسوم متحركة وفنانة .تعمل أستاذة في
جامعة توسون وتقوم بتحريك اللوحات الطينية المتحركة التي تغير
وتنقل وجهات النظر .يستكشف عملها الموضوعات البيئية ،وغالبا ما
تصور في أعمالها كيف يمكن لغير البشر أن ينظروا إلى تأثير البشرية
على البيئة .لديها العديد من األعمال الحائزة على جوائز ،مثل" :أغنية
منزل الجزيرة الهولندية" (" ،)2014أغنية الفيل" (" ،)2018عشر درجات
من الغرابة" (.)2021
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جبير
متى سيدرك البشر أنّ ه ال يمكن للمال إعادة شراء الحياة البرية لنا؟ ومع ذلك،
صباح يعقبها ،ولكل أزمة – بطل ولكل برية  ---منقذ!
بعد كل ليلة هناك
ٌ
جبير ،أحد هؤالء األبطال ،يبذل حياته للحفاظ على ما يعيش من أجله ،الحياة
البرية ،يحميها من أكبر أعدائها ،أال وهم الصيادين .فهل يمكننا تحمل خسارة
مثل هؤالء األبطال؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

ريحانة مرهاشمي
ايران
بدون حوار

نوع الفيلم:

 10دقائق
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ريحانة ميرهاشمي من مواليد عام  1984في طهران (إيران) .تخرجت
في التصميم الصناعي وبدأت تعاونها مع استوديوهات حوراخش
كرسامة للرسوم المتحركة في عام  .2012ثم شاركت في عام 2014
في تصميم الرسوم المتحركة للفيديو الموسيقي بعنوان "لو
تذهب بعيد ًا" كما عملت أيضا في فيلم الرسوم المتحركة "الخيال
األخير" كمشرفة رسوم متحركة لما يقرب من  7سنوات .والحق ًا ،بعد
أن خاضت كل هذه التجارب في صناعة الرسوم المتحركة أصبحت
مخرجة فيلم "جبير" (فيلم الرسوم المتحركة القصير) عام .2018

+14

ثالثة جدران وسقف
آفا ،فتاة شابة تائهة في أحالمها تسرح في غمار بيت الدمى الخاص
بطفولتها .هذا البيت الذي تقطنه في الوقت الراهن فئران ميكانيكية كل
منها يتمتع بدهاء أكثر من اآلخر ،مما يجعله منزل للمجانين بالكامل!
ال تملك آفا أدنى فكرة عما ينتظرها في هذا البيت .ما نوع الترحيب الذي
سيقدمه هؤالء القوم للوافدة الجديدة؟
المخرج:

ماتيلد دوغاردين ،أورن الفرا ،هوجو دي ماجالهيس،
وسيم الحمامي

الدولة:

فرنسا

المدة:
نوع الفيلم:
سنة اإلنتاج:

بدون حوار
 9دقائق
أفالم من صنع الطلبة
( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
تخرجت ماتيلد دوغاردين وأورن الفرا وهوجو دي ماجالهيس ووسيم
الحمامي في مدرسة بول ثري دي (في مدينة روبيه ،في فرنسا).
وفي عام  ،2020تشاركوا في إخراج الفيلم القصير "ثالثة جدران
وسقف" .وهم نفسهم قاموا بصياغة السيناريو ووضع اللمسات
األخيرة عليه في حين قامت بتحريره ماتيلدي دوغاردان .بينما تولت
أورن الفرا الجزء المتعلق بالتصوير ثالثي األبعاد والرسوم المتحركة.
ثم اكتمل الفيلم في فرنسا عام .2020

+14

ترونا بيناكلز
غابرييل محاصرة قرب وادي الموت .ال ،ليس في تلك األرض الشاسعة ،بل في
المجادالت المستمرة بين والديها .وهو مشهد مميت بما يكفي ألي طفل.
فعندما يتشاجر الوالدين ،يعاني األطفال؛ حيث تصبح الحياة بالنسبة لهم صعبة
وأكثر تطلبا .لذا ،هل يمكن لهذه الرحلة إلى وادي الموت أن تضع حد ًا لهذا
البؤس وتُ ق ّرب المسافة بين الثالثة؟
المخرج:

ماتيلدي باركيه

الدولة:

فرنسا
باللغة االنجليزية مع ترجمة بالعربية

المدة:

 13دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
ماتيلدي باركيه هي مخرجة وكاتبة سيناريو ومحررة ومصممة إنتاج
ورسوم متحركة وملحنة ومصممة جرافيك وفنانة مؤثرات خاصة
وقصة مصورة .إنها تستخدم الغناء خالل المقطوعات الموسيقية
األصلية كأداة عالجية تساعد الناس على إعادة االتصال بذكرياتهم
وإطالق عواطفهم وتحريرها واالقتراب من حدسهم .وبخالف فيلم
"ترونا بيناكلز" ،أخرجت ماتيلدي فيلم "الجنون اللطيف ،الجنون
القاسي" في عام  2020وفيلم "رفيق صغير" في .2015
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ال يمكنه أن يحيا دون كوزموس
هل رأيت طفالً يولد في بدلة رائد فضاء؟ نراهن أنك لم تفعل من قبل!
في فيلم محير للعقل يرصد محاولة صبي صغير لرؤية ماذا يوجد هناك في
المجرة وماذا تخفي عنه والدته في أحد الصناديق .إنّ ه فيلم سيجذب انتباهك
ويستدعي كل تركيزك لكي تعرف أين سينتهي المطاف برائد الفضاء هذا؛
في األرض تحت أو في السماء فوق؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

كونستانتين برونزيت
روسيا
باللغة االنجليزية مترجم للعربية

نوع الفيلم:

 16دقيقة
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2018

نبذة عن المخرج
كونستانتين إدواردوفيتش برونزيت ،خريج الدورات العليا لكتاب
السيناريو والمخرجين في موسكو عام ُ .1994ولد في  12أبريل 1965
في سان بطرسبرج وهو صانع ومخرج أفالم رسوم متحركة روسي.
ويعمل في الوقت الحالي في أحد أكبر استوديوهات الرسوم
المتحركة الروسية " ميلنيتسا أنيميشن استديو" .حازت أفالمه على
حوالي  200جائزة في مهرجانات سينمائية مختلفة ،بما في ذلك
الترشيح لجائزة أكاديمية السينما الفرنسية "سيزار" وترشيحان لجائزة
أوسكار في عام  2009وعام  .2016وهو عضو في أكاديمية السينما
الفرنسية وأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية.

السينما الرئيسية
الخميس  14أكتوبر عروض األفالم المسائية
مساء ( 75دقيقة عرض)
مساء إلى 06:15
05:00
ً
ً

إلى  10سنوات

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:

جالين فوت

الدولة:

الواليات المتحدة األمريكية
باللغة اإلنجليزية مع ترجمة باللغة العربية

المدة:

 9دقائق

نوع الفيلم:

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.

إلى  10سنوات

مش-مش والماشبلز
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:

جويري كريستيان

الدولة:

بلجيكا ،فرنسا
باللغة اإلنجليزية مع ترجمة باللغة العربية

المدة:

 11دقائق

نوع الفيلم:

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  10سنوات

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:

أندريا لوف  ،فيبي وال

الدولة:

الواليات المتحدة
باللغة االنجليزية مترجم للعربية

المدة:

 9دقائق

نوع الفيلم:

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).

إلى  10سنوات

الجولة األخيرة
يستعرض هذا الفيلم عالقة الحب بين األخوة من خالل قصة شاب مالكم يعيش في
باريس يحاول بشتى الوسائل إيجاد طريقة لمساعدة أخته في أن تصبح عازفة بيانو،
مدفوعا بحبه الشديد لها ،حتى أنه يع ّرض حياته للخطر من أجل ذلك.
تصرف هذا الشاب يمثل تكريم ًا واحترام ًا لقوة المحبة المذهلة بين األخوة ،وهو
بمثابة تأريخ لكافة التضحيات مهما بلغت خطورتها التي يمكن ان يقدمها األخ من
أجل سعادة أخته .لكن يبقى السؤال المهم ،هل سينجح بذلك؟
المخرج:

أناتول بورنيك ،مايفا تشولفيت ،كاتيا هوشستيتر،
نيكوالس جافري ،تايس ميرسيه

الدولة:

فرنسا

المدة:
نوع الفيلم:
سنة اإلنتاج:

بدون حوار
 6دقائق
أفالم من صنع الطلبة
( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
شارك في انتاج "الجولة األخيرة" مجموعة موهوبة من المحترفين
تم إخراج هذا الفيلم القصير عام  2019بواسطة
الشباب .حيث ّ
أناتول بورنيك ،ومايفا تشولفيت ،وكاتيا هوشستيتر ،ونيكوالس
جافري وتايس ميرسيه .وهو من إنتاج مدرسة جورج ميلييه .في
هذا الفيلم ،يتعين على المالكم الشاب الفرنسي الواعد أن يجد
طريقة لتمويل مستقبل أخته الصغيرة .وقد كان الموضوع الحصري
والفريد من نوعه الذي يدور حوله الفيديو محط تقدير عدد من
كبار المعنيين في هذا القطاع.

وداع ًا روبن!

إلى  10سنوات

تصوير جميل للصداقة والذكريات .يأخذك فيلم "وداع ًا روبن" في رحلة شيقة
لشخص يحمل ذكريات طفولته مع صديق .تعيد األجزاء المفقودة االتصال
بمساعدة العقل الذي يعمل من خالل فقاعات الذكريات .يأخذك هذا التصوير
المثير من الرسوم المتحركة في جولة تظهر لنا قيمة الحنين وحتى البكاء،
لكنها تظهر أيض ًا قبول الواقع في نهاية اليوم.
المخرج:

أوفي باروكاس  ،إميلي دامينز  ،دونجسان كيم ،كوينه -
فونج نجوين  ،ميشيل أونج  ،أولغا سيرديوكوفا  ،ياسمين
فيليجانوفسكي

الدولة:

فرنسا
باللغة اإلنجليزية مترجم للعربية.

المدة:

 6دقائق

نوع الفيلم:

أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
هذا الفيلم هو نتاج تعاون مشترك بين صوفي باروكاس ،إميلي
دامينز ،دونجسان كيم ،كوينه فونج نجوين ،وميشيل أونج،
أولغا سيرديوكوفا ،وياسمين فيلجانوفسكي .وهم مجموعة
نحو مشترك مفتونين برواية القصص
من المحترفين كانوا على
ٍ
والرسوم المتحركة وأكملوا تعليمهم المدرسي والجامعي في
نفس المجال .تم إنتاج الفيلم بين عامي  2020/2019وتم عرضه
في عدد من المعارض السينمائية.

إلى  10سنوات

خطوات على الريح
أن أمنا األرض لم تعد تعني ذلك السكون الوفير ،ويعطينا
ماذا لو أخبرك أحدهم ّ
درس ًا عن أفعالنا الكارثية؟ ولكن كل ذلك على حساب أوالدنا .وهل سنكون قادرين
على النظر في أعين أوالدنا وتبرير فعلتنا؟ يجسد هذا الفيلم بطريقة جميلة
تكلفة أفعالنا التي ينبغي أن تتغير!

المخرج:

مايا صنبر

الدولة:

البرازيل  ،المملكة المتحدة  ،الواليات المتحدة األمريكية.
بدون حوار

المدة:

 7دقائق

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
شارك ثالثةٌ من المخرجين المحترفين في صناعة وإخراج فيلم "خطوات في
مهب الريح" ،وهم:
مايا صنبر ،فنانة ومخرجة أفالم يرتكز عملها ،سواء في تحريك الصور أو
تركيبها ،على فن سرد القصص .تُ عرض أعمالها كرسامة وسائط متعددة
في جميع المعرض على المستوى الدولي.
جوستافو ليل ،صحافي ومحرر إعالنات من فارجينها .لكنه عمل في اإلخراج
لدى بعض أهم وكاالت الدعاية واإلعالن في البرازيل .وفي عام  ،2013كان
شغفه في سرد القصص والتصميم والرسم التوضيحي أكثر صخب ًا وقرر فتح
شركة انتاج األفالم التي تدعى "ديرتي ورك".
فاجا ميلو ،صانعة أفالم ورسامة رسوم متحركة .ولدت في مدينة ساو
غونسالو في والية ريو دي جانيرو ودرست السينما في ساو باولو ولوس
أنجلوس .جالت في أعمالها بين إنتاج األفالم اإلعالنية والمحتوى للسينما
والتلفزيون والمسارح

إلى  10سنوات

ال بستيا (الوحش)
يحكي الفيلم القصير قصة فتاة ومهرب مكسيكي .يركبون قطار ال بستيا بشكل غير
قانوني للتوجه نحو أمريكا .وفي طريقهم ،يواجهون التحديات كما ينخرطون في
عالقة وطيدة .ومع ذلك ،فإن إصابة المهرب تغير تصوره عن القطار الذي يتحول إلى
وحش في منظوره.
إنه مفارقة ممتازة لألشخاص الذين يبحثون عن فرص في العالم .تعطينا النهاية
العاطفية مع الصور الوصفية ما بعد القصة استنتاج ًا مرضي ًا.
المخرج:
الدولة:
المدة:

مارلين فان نيونين ،رام تامز ،الفريدو جيرارد كوتيكات
فرنسا
باللغة االسبانية مترجم للعربية واالنجليزية

نوع الفيلم:

 7دقائق
أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
شترك في إخراج هذا الفيلم كل من مارلين فان نوينين ،رام تاميز،
وألفريدو جيرارد كوتيكات في عام .2020
مارلين فان نوينين ،رسامة رسوم متحركة ثنائية وثالثية األبعاد،
ولدت عام  1990في هولندا .وهي تحب سرد القصص من خالل
األفالم .كما إنها تصر على أن الرسوم المتحركة يجب اعتبارها شكالً
من أشكال الفن وليس وسيط ًا.
رام تامز من مواليد عام  ،1988وهو صانع أفالم رسوم متحركة
ثنائية األبعاد ،مكسيكي ويعيش في باريس ولديه حب هائل لرواية
القصص والسينما.
vألفريدو جيرارد كوتيكات هو راوي قصص بصرية ويحب استكشاف
األنماط المرئية التي تساعد على رفع مستوى القصة في روايتها.
وهو من مواليد الهند عام .1996

إلى  10سنوات

المظالت
وجدت هذه الفتاة الصغيرة ملجأ لها إلى األبد تحت مظلة .من لحية والدها
التي تتصرف كأنها مظلة إلى مظلة حقيقية ،حيث ال يبدو حق ًا أن الفتاة
الصغيرة تخرج بدونها.
لكن ماذا يحدث عندما يتعين عليها مواجهة خوفها وجه ًا لوجه؟ هل
ستكون قادرة على السير قدم ًا وانقاذ كلبها األليف دونما دعم فوق رأسها؟
تقدم هذه الحكاية الحميمة الكثير من دروس الحياة!
المخرج:
الدولة:
المدة:

خوسيه براتس  ،ألفارو روبلز
فرنسا ،اسبانيا
بدون حوار

نوع الفيلم:

 12دقيقة
أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
خوسيه براتس ،هو صانع أفالم ،ورسام قصة مصورة ،ورسام
توضيحي اسباني ُولد في  21ديسمبر  1998في مدينة كارافاكا
دي ال كروز .يعمل خوسيه براتس لصالح أردمن ستوديوز ،وقد درس
الفنون الجميلة في جامعات مورسيا وفالنسيا وأكاديميا ألبرتينا،
ثم بدأ حياته المهنية كفنان تصوري في االستوديوهات اإلسبانية
والمكسيكية والفنلندية.

Walnut

ألفارو روبليس ،من مواليد  24نوفمبر  1990في مدينة كارافاكا دي
ال كروز ،في إسبانيا .تخرج في مدرسة ميتروبوليس لألفالم في
كتابة السيناريو واإلخراج .ثم عمل كمحرر في العديد من وكاالت
اإلعالن في مدريد .أخرج وكتب الفيلم القصير "العجائب" (مارافيالس)
مع خوسيه براتس.

 06:30مساء إلى  08:00مساء ( 75دقيقة عرض 10 +دقائق نقاش)

8+

الجوز
يحكي الفيلم قصة "سهيل" الذي تحاول والدته تحضيره من الناحية النفسية
من أجل انفصالها عن والده بسبب تدهور العالقة فيما بينهما .تستغل األم
خسوف القمر من أجل أخذه إلى بلدة والدتها.
هناك يتورط سهيل بسرقة بعض الجوز ،ولكن السؤال المطروح هل سوف
يعترف ويقبل بالمفاهيم المتعلقة بالذنب واالنفصال ،بناء على قناعته بأن
يديه سوف تتحول إلى اللون األسود بسبب الخطيئة التي ارتكبها؟
المخرج:

محمد رضا حاجي غالمي

الدولة:

ايران
باللغة الفارسية مع ترجمة باللغتين العربية واالنجليزية

المدة:

 76دقيقة

نوع الفيلم:

فيلم روائي طويل

سنة اإلنتاج:

2019

نبذة عن المخرج
مخرج هذا الفيلم هو المخرج السينمائي اإليراني محمد رضا
حاجي غالمي ،وهو من مواليد عام  .1982صنع العديد من
األفالم الكثيرة واألفالم الوثائقية .وقد فاز بجائزة أفضل مخرج
عن أول أفالمه "تأتأة" في المهرجان السينمائي الدولي الحادي
والثالثين الخاص باألطفال والشباب في أصفهان .فيلم "الجوز"
هو من كتابة مارال ساجدي ومحمد رضا حاج غالمي .حيث يروي
الفيلم قصة طفل يشعر وكأن يديه تصبحان سوداوتين بسبب
إحساسه بالذنب لما فعله خطأ.

 08:15مساء إلى  09:45مساء (  80دقيقة عرض 10 +دقائق نقاش)

14+

بول فيرلين :بعد ثالث سنوات
يوما برغبة في السير نحو مكان تركته منذ سنوات ولكنك ما زلت
هل شعرت
ً
ً
اتصال فوريا معه كما لو كنت ال تزال تشعر وكأنك في المنزل؟
بطريقة ما تبني
هذا ما يحدث مع بول فيرلين – تمام ًا من لحظة النزول من الحافلة إلى معانقة
الرجل.
سنمضي مع رحلة بول أوقات ًا جميلة جد ًا عبر ممرات ذاكرتنا .فهذا الفيلم القصير
سيجعلنا نسترجع اللحظات التي اعتقدنا أنها ضاعت منذ زمن طويل .لكن هل
هي حقا ضائعة؟
المخرج:

نينا هيكل

الدولة:

فرنسا
ياللغة الفرنسية مع ترجمة بالعربية واالنجليزية

المدة:

 3دقائق

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ولدت نينا هيكل في عام  1995في فرنسا و درست الرسوم
المتحركة في كلية اميل كوهل و أخرجت فيلم تخرجها "حديقة
الحيوانات" المقتبس من قصة قصيرة من تأليف برنارد فريوت.

14+

سترة األم
حريق المنزل أخذ والدتها بعيد ًا ،واآلن تشعر كيم بالراحة في سترة والدتها
القديمة .بينما تأخذ األحداث منعطف ًا آخر ًا عندما تبدأ السترة في التصرف من
تلقاء نفسها ،حيث أصبحت تداعب كيم وتشدها وتتواصل معها .يتحول هذا
الوصال مع أثر والدتها إلى كابوس عندما تصبح السترة قوية.
ومع ذلك ،لم تستطع كيم حمل نفسها على خلعها بعد .هذا الفيلم القصير
الجميل ُيعلمنا درس ًا في أن التخلي يكون أحيان ًا لمصلحتنا.
المخرج:

أناند ك .فارما ،يي تشين هسياو ،موريزيانا غوالدريني،
أوغو أوفنر ،جيمس مان

الدولة:

فرنسا
باللغة اإلنجليزية مترجم للعربية

المدة:

 7دقائق

نوع الفيلم:

أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
"سترة أمي" هو فيلم رسوم متحركة قصير قام بإخراجه أناند ك .فارما،
يي تشين هسياو ،موريزيانا غوالدريني ،أوغو أوفنر ،و جيمس مان في
عام ُ .2020أنتج هذا الفيلم في فرنسا حيث ُكتب السيناريو  /النص
وتم إنجازه من قبل أناند ك .فارما ،جيمس مان ،أوغو أوفنر،
السينمائي
ّ
موريزيانا غوالدريني ،و يس تشين هسياو.
كان أناند المخرج الفني ،في حين تولى جيمس مان الجزء الخاص بالتحرير.
يتشارك هذا الفريق شغفه في سرد القصص والرسوم المتحركة.

14+

الجمال
خذ نفس ًا عميق ًا وادخل عالم ًا تنقشع فيه مشاعر الذنب في أعماق المحيط
التي تأسر اللب؛ في محيط امتأل بالكثير من البالستيك والقليل من الماء.
إن هذا السرد القصصي المتميز لباسكال شيلبلي سيجعلك تشك في
تصرفاتك .لذا ،هل أنت مستعد للغوص في المحيط ،الذي بات موطن ًا
للبالستيك وليس للمخلوقات؟
المخرج:
الدولة:
المدة:
نوع الفيلم:
سنة اإلنتاج:

باسكال شيلبلي
المانيا
باللغة اإلنجليزية مترجم للعربية
 4دقائق
أفالم من صنع الطلبة
( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
باسكال شيلبلي (من مدينة زيورخ) تدرب على التصميم الجرافيكي،
لكنه قام بدراسة الرسوم المتحركة بين عامي  2014و 2019في
أكاديمية السينما بادن فورتمبيرغ .اكتسب مجموعة واسعة من
الخبرات في مجال تصميم الحركة والتأثيرات البصرية والرسوم
المتحركة .وقام بالعديد من األعمال وأفالم الشركات وافتتاحيات
البث للتلفزيون السويسري .فاز فيلمه القصير "الجمال" بجائزة
أكاديمية الطالب لعام .2020

14+

زنزانة
دانيال هوب سجين يعيش في زنزانة .حيث يصور الفيلم القصير بشكل جميل
كيف يتعذب االنسان بسبب خطاياه وتطارده أشباح الماضي .بينما تأخذ
العالقة الجميلة بين األب وابنته منعطف ًا قبيح ًا.
نجد الرجل أسير في حلقة بناها الالوعي .ومع النهاية الدوارة للفيلم تصبح
المشاهدة جديرة باالهتمام وتنقلك إلى نفس مكان البداية.

المخرج:

كورنتين بيك  ،كونستانس أندريه  ،سالومي شاتينيون ،
ياشواردهان سينغ  ،جين فوك  ،كلوي البات

الدولة:

فرنسا
باللغة الفنرسية مترجم للعربية واالنجليزية

المدة:

 6دقائق

نوع الفيلم:

أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج

أخرج هذا الفلم كل من كورنتين بيك  ،كونستانس أندريه
 ،سالومي شاتينيون  ،ياشواردهان سينغ  ،جين فوك
 ،وكلوي البات ،و هم خريجي كلية روبيكا للرسوم
المتحركة في فرنسا بدرجة الماجستير في اإلخراج
الرقمي.

14+

الكفن
هذا الفيلم ،من إنتاج مدرسة الرسوم المتحركة "غوبيلينز" ،وهو يسلط الضوء
على الصخب الذي تعيشه المدن الكبيرة وانعكاسات ذلك على الحالة النفسية
للناس من خالل وصف معاناة رجل متعب في مدينة مزدحمة جنوب الصين وهو
يحاول النوم لكن خاب أمله بسبب رفاقه الصاخبين في المنزل .هل يمكن أن يكون
هناك ما هو أسواء من ذلك؟ يستخدم الفيلم استعارات مرئية لوصف الحالة
العاطفية والمزاجية لبطل الرواية وإيصالها إليك بشكل مثالي! لكن السؤال ،هل
سينتهي هذا الصراع الداخلي عندما ينعم بنوم هادئ؟
المخرج:

يوانتشينغ كاي ،ناثان كرابوت  ،هوزي هوانغ ،نيكوالي
يانيف ،مانديمبي ليبون ،ثيو تران نغوك.

الدولة:

فرنسا
بدون حوار

14+

المدة:

 5دقائق

نوع الفيلم:

أفالم من صنع الطلبة

سنة اإلنتاج:

2020

أغنية الفيل
تعد هذه القصة الجميلة التي تفطر القلب والمشبعة بامتداد تاريخي للمأساة
وإحساس باليأس ،أقوى فيلم رسوم متحركة قصير من الناحية العاطفية.
تجمع "لين توملينسون" في هذا الفيلم بين الرسوم المتحركة بنمط األلوان
الزيتية وبين اللقطات المأخوذة من األرشيف واألغنية األصلية "فوت ستومبينغ"
عن "أولد بيت" ،أول سيرك لألفيال في البالد (كتبها "سام سابر" وقام بغنائها
"تروكر تالك") .تتم رواية الفيلم من وجهة نظر كلب المزرعة ،وهو فيلم جذاب
ومؤثر جد ًا .ولكن ما الذي يجعل قصة هذا الفيلم تالمس القلب وتتغلغل داخله؟
المخرج:

لين توملينسون

الدولة:

الواليات المتحدة
باللغة االنجليزية مع ترجمة بالعربية

المدة:

 8دقائق

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2018

نبذة عن المخرج
لين توملينسون هي صانعة رسوم متحركة وفنانة .تعمل أستاذة
في جامعة توسون وتقوم بتحريك اللوحات الطينية المتحركة التي
تغير وتنقل وجهات النظر .يستكشف عملها الموضوعات البيئية،
وغالبا ما تصور في أعمالها كيف يمكن لغير البشر أن ينظروا إلى
تأثير البشرية على البيئة .لديها العديد من األعمال الحائزة على
جوائز ،مثل:

14+

جبير
متى سيدرك البشر أنّ ه ال يمكن للمال إعادة شراء الحياة البرية لنا؟ ومع ذلك،
صباح يعقبها ،ولكل أزمة – بطل ولكل برية  ---منقذ!
بعد كل ليلة هناك
ٌ
جبير ،أحد هؤالء األبطال ،يبذل حياته للحفاظ على ما يعيش من أجله ،الحياة
البرية ،يحميها من أكبر أعدائها ،أال وهم الصيادين .فهل يمكننا تحمل خسارة
مثل هؤالء األبطال؟
المخرج:

ريحانة مرهاشمي

الدولة:

ايران
بدون حوار

المدة:

 10دقائق

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ريحانة ميرهاشمي من مواليد عام  1984في طهران (إيران) .تخرجت
في التصميم الصناعي وبدأت تعاونها مع استوديوهات حوراخش
كرسامة للرسوم المتحركة في عام  .2012ثم شاركت في عام 2014
في تصميم الرسوم المتحركة للفيديو الموسيقي بعنوان "لو
تذهب بعيد ًا" كما عملت أيضا في فيلم الرسوم المتحركة "الخيال
األخير" كمشرفة رسوم متحركة لما يقرب من  7سنوات .والحق ًا ،بعد
أن خاضت كل هذه التجارب في صناعة الرسوم المتحركة أصبحت
مخرجة فيلم "جبير" (فيلم الرسوم المتحركة القصير) عام .2018

14+

ثالثة جدران وسقف
آفا ،فتاة شابة تائهة في أحالمها تسرح في غمار بيت الدمى الخاص
بطفولتها .هذا البيت الذي تقطنه في الوقت الراهن فئران ميكانيكية كل
منها يتمتع بدهاء أكثر من اآلخر ،مما يجعله منزل للمجانين بالكامل!
ال تملك آفا أدنى فكرة عما ينتظرها في هذا البيت .ما نوع الترحيب الذي
سيقدمه هؤالء القوم للوافدة الجديدة؟
المخرج:

ماتيلد دوغاردين ،أورن الفرا ،هوجو دي ماجالهيس،
وسيم الحمامي

الدولة:

فرنسا

المدة:
نوع الفيلم:
سنة اإلنتاج:

بدون حوار
 9دقائق
أفالم من صنع الطلبة
( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
تخرجت ماتيلد دوغاردين وأورن الفرا وهوجو دي ماجالهيس ووسيم
الحمامي في مدرسة بول ثري دي (في مدينة روبيه ،في فرنسا).
وفي عام  ،2020تشاركوا في إخراج الفيلم القصير "ثالثة جدران
وسقف" .وهم نفسهم قاموا بصياغة السيناريو ووضع اللمسات
األخيرة عليه في حين قامت بتحريره ماتيلدي دوغاردان .بينما تولت
أورن الفرا الجزء المتعلق بالتصوير ثالثي األبعاد والرسوم المتحركة.
ثم اكتمل الفيلم في فرنسا عام .2020

14+

ترونا بيناكلز
غابرييل محاصرة قرب وادي الموت .ال ،ليس في تلك األرض الشاسعة ،بل في
المجادالت المستمرة بين والديها .وهو مشهد مميت بما يكفي ألي طفل.
فعندما يتشاجر الوالدين ،يعاني األطفال؛ حيث تصبح الحياة بالنسبة لهم صعبة
وأكثر تطلبا .لذا ،هل يمكن لهذه الرحلة إلى وادي الموت أن تضع حد ًا لهذا
البؤس وتُ ق ّرب المسافة بين الثالثة؟
المخرج:

ماتيلدي باركيه

الدولة:

فرنسا
باللغة االنجليزية مع ترجمة بالعربية

المدة:

 13دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2020

نبذة عن المخرج
ماتيلدي باركيه هي مخرجة وكاتبة سيناريو ومحررة ومصممة إنتاج
ورسوم متحركة وملحنة ومصممة جرافيك وفنانة مؤثرات خاصة
وقصة مصورة .إنها تستخدم الغناء خالل المقطوعات الموسيقية
األصلية كأداة عالجية تساعد الناس على إعادة االتصال بذكرياتهم
وإطالق عواطفهم وتحريرها واالقتراب من حدسهم .وبخالف فيلم
"ترونا بيناكلز" ،أخرجت ماتيلدي فيلم "الجنون اللطيف ،الجنون
القاسي" في عام  2020وفيلم "رفيق صغير" في .2015
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ال يمكنه أن يحيا دون كوزموس
هل رأيت طفالً يولد في بدلة رائد فضاء؟ نراهن أنك لم تفعل من قبل!
في فيلم محير للعقل يرصد محاولة صبي صغير لرؤية ماذا يوجد هناك في
المجرة وماذا تخفي عنه والدته في أحد الصناديق .إنّ ه فيلم سيجذب انتباهك
ويستدعي كل تركيزك لكي تعرف أين سينتهي المطاف برائد الفضاء هذا؛
في األرض تحت أو في السماء فوق؟
المخرج:

كونستانتين برونزيت

الدولة:

روسيا
باللغة االنجليزية مترجم للعربية

المدة:

 16دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم رسوم متحركة

سنة اإلنتاج:

2018

نبذة عن المخرج
كونستانتين إدواردوفيتش برونزيت ،خريج الدورات العليا لكتاب
السيناريو والمخرجين في موسكو عام ُ .1994ولد في  12أبريل 1965
في سان بطرسبرج وهو صانع ومخرج أفالم رسوم متحركة روسي.
ويعمل في الوقت الحالي في أحد أكبر استوديوهات الرسوم
المتحركة الروسية " ميلنيتسا أنيميشن استديو" .حازت أفالمه على
حوالي  200جائزة في مهرجانات سينمائية مختلفة ،بما في ذلك
الترشيح لجائزة أكاديمية السينما الفرنسية "سيزار" وترشيحان لجائزة
أوسكار في عام  2009وعام  .2016وهو عضو في أكاديمية السينما
الفرنسية وأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية.

