السينما الرئيسية
االثنين  11أكتوبر  -عروض األفالم الصباحية
 09:15صباح ًا إلى  10:05صباح ًا (  40دقيقة عرض  10 +دقائق نقاش)
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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
بدون حوار

المدة:

 9دقائق

نوع الفيلم:

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
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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.
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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.
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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:

هندول ديب

الدولة:

الهند
بالبنغالية مترجم للعربية واإلنجليزية

المدة:

 23دقيقة

نوع الفيلم:

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.

 10:15صباح ًا إلى  12:00مساء ( 90دقيقة عرض 10 +دقائق نقاش)

14+

رقصة الفتيان
تدور أحداث الفيلم في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي" .قدرات" ،صبي
صغير يتجول في شوارع كابول لبيع تذاكر السينما في السوق السوداء .لديه
شغف كبير بأفالم بوليوود ،وفي معظم األوقات يتخيل نفسه يمثل في بعض
األجزاء المفضلة لديه من الفيلم .وفي ذات يوم ،يقتاده رجال الشرطة إلى دار
األيتام السوفيتية .من ناحية أخرى ،فإن المشهد السياسي في كابول آخذ في
التحول .ولقد عزم قدرات واألبناء اآلخرون على الدفاع عن منزلهم ،لكن السؤال
المطروح ،هل يمكنهم ذلك؟
المخرج:
الدولة:

شهربانو سادات
أفغانستان  ،لوكسمبورغ  ،الدنمارك  ،فرنسا  ،ألمانيا
لغة الداري والروسية والهندية مع ترجمة باللغتين
العربية واإلنجليزية

المدة:

 90دقيقة

نوع الفيلم:

فيلم روائي طويل

سنة اإلنتاج:

( 2019العرض األول في الخليج)

نبذة عن المخرج
شهربانو سادات ،كاتبة ومخرجة أفالم أفغانية تقيم في كابول.
درست صناعة األفالم في ورشة عمل أتيليه فاران كابولُ .عرض فيلمها
الروائي األول "الذئب واألغنام" في مهرجان كان السينمائي في عام
 ،2010وكانت أصغر مخرجة أفالم تم اختيارها على اإلطالق حيث كان
عمرها آنذاك عشرين سنة .وفاز الفيلم بالجائزة الرئيسية في "أسبوعي
المخرجين" في عام  .2016كما تم عرض فيلمها الروائي الثاني "دار
األيتام" في "أسبوعي المخرجين" في عام .2019

السينما الرئيسية
األثنين  11أكتوبر  -عروض األفالم المسائية
 05:00مساء إلى  06:45مساء ( 90دقيقة عرض  10 +دقائق نقاش)
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متمردون في الصيف
فيلم مغامرات في إطار كوميدي يحكي قصة "جوناس" الذي يرغب في قضاء
إجازته مع جده على الرغم من أن والدته المنهكة لديها خطط أخرى قامت بترتيبها
في وقت سابق" .جوناس" صبي أحمق قليالً انطلق في رحلة من ألمانيا إلى
سلوفاكيا كي يصل إلى جده ليكتشف أنه شخص غاضب ومتأفف بطبيعته ،لذلك
لم يجد ما يشغل وقته سوى أن يمارس الخدع مع فتاة من المنطقة!
لكن هل ستوقعهم أفكارهم الجامحة في مأزق؟ قصة صداقة مفعمة برائحة
الصيف تعلمنا أن الحلم ال يقدر بثمن وال ينتهي.
المخرج:
الدولة:

مارتينا ساكوفا
ألمانيا  ،سلوفاكيا
باللغة التشيكية واأللمانية والسلوفاكية مع ترجمة إلى
العربية واإلنجليزية

المدة:

 92دقيقة

نوع الفيلم:

فيلم روائي طويل

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
مارتينا ساكوفا ،مخرجة ومنتجة سلوفاكية ،درست إخراج األفالم
في كلية الفنون المسرحية في أكاديمية براتيسالفا لألفالم في
سلوفاكيا .كما إنّ ها درست كطالب ضيف في أكاديمية األفالم بجامعة
التلفزيون والسينما في بودستام وأيضا تصميم الوسائط التجريبية في
جامعة الفنون في برلين .في عام  2007أسست مارتينا شركة اإلنتاج
الخاصة بها "بروجيكتور "23في برلين .أخرجت العديد من األفالم ،منها:
متمردون في الصيف ،في عام  ،2020والفيلم الوثائقي "هانوي
الصغير" في  ،2013والفيلم الروائي القصير "عقلية جامدة" في .2012

