السينما الرئيسية
الثالثاء  12أكتوبر  -عروض األفالم الصباحية
 09:15صباح ًا إلى  10:00صباح ًا (  45دقيقة عرض)
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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!
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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.
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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
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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:

مارلين فان نيونين ،رام تامز ،الفريدو جيرارد كوتيكات

الدولة:

فرنسا
باللغة االسبانية مترجم للعربية واالنجليزية

المدة:

 7دقائق

نوع الفيلم:

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

المظالت
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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:

خوسيه براتس  ،ألفارو روبلز

الدولة:

فرنسا ،اسبانيا
بدون حوار

المدة:

 12دقيقة

نوع الفيلم:

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.
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.

 10:15صباح ًا –  11:20صباح ًا ( 55دقيقة عرض  10 +دقائق نقاش)
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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:

صفاء عزرايش

الدولة:

اإلمارات العربية المتحدة
بدون حوار

المدة:

 3دقائق

نوع الفيلم:

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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الست
قصة هذا الفيلم تلفت األنظار ،وهي عن المرأة السودانية بأجيالها المختلفة.
يتضمن الفيلم ثالث أجيال ،الست (الجدة) واألم ،و(نفيسة) التي تمثل الجيل
الجديد أو المستقبل .تدور األحداث في قرية سودانية لزراعة القطن حول قصة
زواج يتم اإلعداد له" .نفيسة" الفتاة السودانية اليافعة التي تبلغ من العمر 15
عام والتي تعمل بزراعة القطن معجبة بشاب اسمه "بابكر" ،ولكن والديها قاموا
بترتيب زواجها من "نادر" ،رجل األعمال السوداني الذي يعيش خارج السودان ،بتدبير
وتخطيط من الجدة (الست) وهي المرأة الحاكمة وصاحبة القرار في العائلة .هل
تستطيع "نفيسة" الفتاة السودانية اليافعة أن تتخذ قرارها بنفسها بعيدا عن
تسلط العائلة؟
المخرج:
الدولة:
المدة:

سوزانا ميرغني
السودان
باللغة العربية مع ترجمة باللغة اإلنجليزية

نوع الفيلم:

 20دقيقة
أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

( 2020العرض األول في اإلمارات)

نبذة عن المخرج
سوزانا ميرغني ،كاتبة وباحثة ومخرجة أفالم مستقلة من السودان،
تمتلك قدر كبير من الحماسة ومهتمة بشكل خاص بتسليط الضوء
على قصص من العالم العربي .وهي ليست خريجة دراسات إعالمية
ودراسات المتاحف فحسب ،بل أيضا مؤلفة ومحررة للعديد من
الكتب والمقاالت األكاديمية .تهتم سوزانا بالقصص التي تدرس
مدى تعقيد الهوية كونها تمتلك خلفيات ثقافية متعددة
سودانية وروسية .لديها عدد من األفالم القصيرة التي كتبتها
وأخرجتها وأنتجتها ،نذكر منها :حلم هند ( )2014وكارفان ()2016
والست (.)2020
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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
باللغة الرروسية مع ترجمة بالعربية و اإلنجليزية

المدة:

 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:

بريسيال إلياس

الدولة:

باألوردو مترجم بالعربية و اإلنجليزية
بدون حوار

المدة:

 9دقائق

نوع الفيلم:

فيلم وثائقي قصير

سنة اإلنتاج:

الهند ،اإلمارات العربية المتحدة

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.
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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:

2020

نبذة عن المخرج
باوال سورينتينو رسامة رسوم متحركة شابة من بوليا ،إيطاليا .تخرج في
الرسم التوضيحي في المعهد العالى للصناعات الفنية في أوربينو وقض
عام ًا في المدرسة الوطنية للفنون الزخرفية في باريس لتدريس الرسوم
المتحركة .ولديه ميل للرسوم المتحركة التقليدية وتقنية الرسم على
الزجاج .كما لديه 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 له تم إنتاجه في يناير 2020
خالل عام دراسته في المدرسة الوطنية للفنون الزخرفية في مدينة باريس.
بينما كان فيلم تخرجه هو فيلم الرسوم المتحركة الوثائقي "فتيات
تتحدثن عن كرة القدم".

السينما الرئيسية
الثالثاء  12أكتوبر  -عروض األفالم المسائية
 05:00مساء إلى  06:45مساء ( 95دقيقة عرض  10 +دقائق نقاش)

10+

أختي الصغيرة
يروي هذا الفيلم قصة ياميل الطفل الصغير الذي بقيت ذكريات الحرب عالقة في
ذهنه ،كان عليه أن ينتظر حتى تنتهي الحرب حتى يتمكن والده من العودة إلى
المنزل .كم هو شعور مؤلم جدا أن يتعرف الطفل على والده من خالل الحروف
والصور فقط؟
عثرت والدته في يوم من األيام على طفلة يتيمة مصابة بصدمة نفسية وأحضرتها
إلى المنزل ،وكانت هذه الطفلة سبب في تغيير حياة ياميل .ولكن هل سيعتني بها
ويعاملها كأنها أخته الصغيرة؟
المخرج:
الدولة:

ألكسندر غالبين
روسيا
باللغة الروسية مع ترجمة إلى العربية واإلنجليزية

المدة:
نوع الفيلم:
سنة اإلنتاج:

 94دقيقة
فيلم روائي طويل
( 2019العرض األول في الشرق األوسط)

نبذة عن المخرج
ألكسندر غالبين ،ممثل ومخرج روسي مشهور ُولد في عام
 1955في لينينغراد ،اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية
(والمعروفة اآلن باسم سانت بطرسبرغ ،روسيا) .حيث تخرج في
معهد لينينغراد للمسرح والموسيقى والتصوير السينمائي .كما
درس اإلخراج في موسكو تحت إشراف المخرج التجريبي الشهير
أناتولي فاسيليف بين عامي  1992و  .1996يعمل ألكسندر غالبين
كمدير فني لمسرح بوشكين الدرامي في سانت بطرسبرغ في
روسيا منذ عام .2003

