السينما الرئيسية
الجمعة  15أكتوبر  -عروض األفالم المسائية
 04:00مساء إلى  05:15مساء ( 75دقيقة عرض  10 +دقائق نقاش)

14+

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:

سوزانا ميرغني

الدولة:

السودان
باللغة العربية مع ترجمة باللغة اإلنجليزية

المدة:

 20دقيقة

نوع الفيلم:

أفالم دولية قصيرة

سنة اإلنتاج:

2019

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

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:

جوليو ماستروماورو

الدولة:

ايطاليا
باللغة االيطالية مع ترجمة عربية وإنجليزية

المدة:

 16دقيقة

نوع الفيلم:

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
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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:

بيير 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.
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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.
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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.

