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افتتاحية جاك النغ

املهرجان باختصار

أقسام املهرجان :

ستعرض الدورة األوىل أكرث من مثانني فيلامً روائياً وتسجيلياً ،موزعة عىل ثالثة
كموقع متميز لرتويج السينام العربية وعرضها ونرشها يف فرنسا وأوروبا ،يضع معهد
العامل العريب الفن السابع يف قلب برمجته ،وذلك بتنظيم مهرجان السينام العربية خالل أقسام :
الفرتة من  ٢٨يونيو/حزيران إىل  ٨يوليو/متوز  .٢٠١٨وهكذا يستعيد العالقة مع بينايل  -١قسم املسابقة الرسمية مخصص لألفالم الطويلة والقصرية ،الروائية والتسجيلية
التي أنتجت خالل العامني املاضيني.
السينام العربية يف باريس ( )٢٠٠٦-١٩٩٢الذي كان مرجعاً عاملياً يف الفن السابع.
لكلٍ
املخرجي اللبناين جان شمعون،
من
العام
 -٢قسم التكرميات املخصص هذا
ّ
والجزائري محمود زموري.
دورة جديدة مع وعود جديدة
 -٣قسم أضواء عىل السينام السعودية.
تامر عرشي ،لوسيان بورجييل ،ياسمني الشويخ ،مريم بنمبارك ،محمد أشاور ،مؤيد
عليان ،غايا جيجي ،سارة عبيدي ...مخرجون من الجزائر ،سوريا ،لبنان ،العراق،
فلسطني ،تونس ،واإلمارات العربية املتحدة ...معظمهم شباب ،ومنهم مل يبلغ بعد
الخامسة والعرشين ! اختاروا الوقوف خلف الكامريا يك يتحدثوا عن عاملهم العريب،
هذا العامل املحموم الذي يعمل معهد العامل العريب ،عاماً بعد عام ،عىل تقديم مواهبه
الجديدة.
سواء كانت أفالمهم درامية ،أو كوميدية ،تبقى السنيام دامئاً ،وأبدا ً  -وهنا الكلامت
للمخرج املرصي أحمد عامر عن فيلمه «بالش تبوسني»  -وإن اكتست مبسحة هزلية،
تبقى رغبته «بأن يصنع فيلامً مثريا ً لإلهتامم يحثّ عىل التفكري بآن واحد» من خالل
مهرجان السينام العربية ،تعود األضواء لتُسلّط عىل السينام من جديد يف معهد العامل
العريب ،بعد اثني عرش عاماً عىل توقف بينايل السينام العربية يف باريس (،)٢٠٠٦-١٩٩٢
والتي كانت مرجعاً عاملياً للفن السابع.

الندوات

سيتم تنظيم ندوتني بحضور محرتفني عرب وأوروبيني .األوىل حول إقامات وورش
كتابة السيناريو يف أوروبا والعامل العريب والثانية حول صناعة السينام الفلسطينية.

الورش

سيتم تنظيم ورشة كتابة سيناريو أفالم قصرية بالتعاون مع سينفيليا شورت الب
ضفتي البحر املتوسط ،ويف نهاية الورشة سوف
مخصصة ألصحاب املشاريع من
ّ
متنح جائزة ألفضل سيناريو قصري.
وستقام ورشة ثانية بعنوان «مواهب الفيلم القصري ،من الكتابة إىل الشاشة»،
وذلك بالتعاون مع قسم األفالم القصرية يف املركز الوطني للسينام ،مخصصة لغري
املختصني والراغبني يف اكتشاف املراحل املختلفة لصناعة الفيلم.

وهكذا ،تبدأ حلقة جديدة مع هذه الدورة املليئة بالوعود ،ويتضمن الربنامج أكرث من عرض مخصص لألطفال

سيخصص عرض لألطفال من  ٧إىل ٧٧عاماً.

مثانني فيلامً ،روائياً وتسجيلياً ،قصريا ً وطويأل ،أنتجت معظمها خالل السنتني املاضيتني.
وسيقدّم متثال املهرجان إىل املخرجني الفائزين بجوائزه .وكام أردنا هذه الدورة صورة
للفن السابع يتنافس فيها الشباب والنضج ،عهدنا تصميم متثالها للشاب باستيان أوجيل عروض أفالم خارج املعهد
(.)EnsAD
يف إطار تعددية جغرافية العروض ،ستعرض أفالم يف عدة قاعات سنيامئية يف
باريس وضواحيها.

الضيوف

يستضيف املهرجان أكرث من مئة مخرج وممثل ومنتج وصحايف من البالد العربية
ومن مختلف بالد العامل ليشاركوا يف هذا اللقاء للسينام العربية يف أوروبا.
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مسابقة األفالم الروائية

رئيسة الرشف

هيام عباس
ممثلة ومخرجة ،فلسطني

لجنة التحكيم الروائية

الرئيس
فوزي بن السعيدي
مخرج وممثل ،املغرب
جاك بيدو
منتج ،فرنسا
امني بوحافة
مؤلف موسيقي ،تونس

محمد حفظي
منتج ورئيس مهرجان القاهرة السيناميئ ،مرص
فاطمة البنوي
ممثلة وفنانة تشكيلية ،اململكة العربية السعودية
سليم كشيوش
ممثل ،الجزائر
فريونيك النج
مونترية ،بلجيكا

الجوائز:
• الجائزة الكربى ملعهد العامل العريب للفيلم الروايئ الطويل .تُ نح هذه الجائزة للمخرج.
• جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروايئ الطويل .تُ نح هذه الجائزة للمخرج.
• جائزة يت يف  5موند ألول فيلم روايئ طويل .تُ نح هذه الجائزة للمخرج.
• جائزة معهد العامل العريب للفيلم الروايئ القصري .تُ نح هذه الجائزة للمخرج.
• جائزة معهد العامل العريب ألفضل ممثلة يف فيلم روايئ طويل.
• جائزة معهد العامل العريب ألفضل ممثل يف فيلم روايئ طويل.
• مساعدة معهد العامل العريب للتوزيع .تُ نح هذه الجائزة إىل موزع الفيلم الفائز بالجائزة الكربى ملعهد العامل العريب ،وذلك مبناسبة عرض الفيلم فعلياً يف الصاالت
الفرنسية.

األفالم الروائية الطويلة
الجزائر

«إىل آخر الزمان» لياسمني الشويخ ،الجزائر/اإلمارات العربية املتحدة ()٢٠١٧
 ٩٣دقيقة .أول عرض يف فرنسا
«فوتوكويب» لتامر عرشي ،مرص ( ٩٠ )٢٠١٧دقيقة
«بالش تبوسني» ألحمد عامر ،مرص ( ٨٥ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا

«غداء العيد» للوسيان بورجييل ،لبنان ( ٩١ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا

مرص

اإلمارات العربية املتحدة
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العراق

«الرحلة» ملحمد جبارة الدراجي ،العراق/قطر/فرنسا/هولندا/اململكة املتحدة
( ٨٢ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا

«عاشق عموري» لعامر ساملني املري ،اإلمارات العربية املتحدة (٩٣ )٢٠١٨
دقيقة .أول عرض دويل

لبنان

املغرب

«لحاجات» ملحمد أشاور ،املغرب ( ١٠٠ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا
«صوفيا» ملريم بنمبارك ،املغرب ( ٨٠ )٢٠١٨دقيقة (خارج املسابقة)
«نور يف الظالم» لخولة أسباب بن عمر ،املغرب ( ٨٠ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض
يف فرنسا

فلسطني
«التقارير حول سارة وسليم» ملؤيد عليان ،فلسطني ( ١٣٢ )٢٠١٧دقيقة
(خارج املسابقة)
سوريا
«قامشتي املفضلة» لغايا جيجي ،سوريا /فرنسا ( ٩٠ )٢٠١٨دقيقة
«رجل وثالثة أيام» لجود سعيد ،سوريا ( ٨٦ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض أورويب
تونس
«بنزين» لسارة عبيدي ،تونس ( ٩٨ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا

األفالم الروائية القصرية
الجزائر

«دقلة النور» لسفيان هاليس ،الجزائر /املغرب /فرنسا ( ٣٨ )٢٠١٧دقيقة
«معلم الصف» لحكيم زوهاين وكارين ماي ،الجزائر/فرنسا ( ٢٥ )٢٠١٧دقيقة
«أرض بور» للطيفة سعيد ،املغرب/فرنسا/الربتغال ( ١٥ )٢٠١٧دقيقة.
«يوم زواج» اللياس بلقدار ،الجزائر/فرنسا ( ١٥ )٢٠١٨دقيقة

اململكة العربية السعودية

«لسان» ملحمد السلامن ،السعودية ( ٢٢ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا
«الخوف  :صوتياً» ملها الساعايت ،السعودية ( ٢٣ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف
فرنسا
«حالوة» لهناء صالح الفايس ،السعودية/اإلمارات/الواليات املتحدة ()٢٠١٧
 ١٤دقيقة .أول عرض يف فرنسا

مرص

«ونس» ألحمد نادر ،مرص ( ٢٢ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا
« َمارشيدير» لنهى عادل ،مرص ( ١٧ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا
«بانتشالين» لكريستوف صابر ،مرص/سويرسا ( ٨ )٢٠١٧دقائق
«تدنيس املقدسات» لكريستوف صابر ،مرص/فرنسا/سويرسا ()٢٠١٧
 ١٣دقيقة

اإلمارات العربية املتحدة

«رسمد» لعبد الله الحمريي ،اإلمارات العربية املتحدة ( ٢٨ )٢٠١٧دقيقة

العراق

«أرض اآلباء» لعالوي سليم ،العراق ( ٣٠ )٢٠١٧دقيقة

لبنان

«آخر أيام رجل الغد» لفادي باقي ،لبنان/أملانيا ( ٢٩ )٢٠١٧دقيقة.
«كامللح» لدارين حطيط ،لبنان/الواليات املتحدة ( ٢٤ )٢٠١٧دقيقة .أول
عرض يف أوروبا
«الخدم» ملروان خنيرص ،لبنان/فرنسا ( ٢٥ )٢٠١٧دقيقة.
«زيارة الرئيس» لسرييل عريس ،لبنان/قطر/الواليات املتحدة (١٩ )٢٠١٧
دقيقة .أول عرض يف فرنسا
«تشويش» ألحمد غصني ولويس ال شيميا ،لبنان ( ١٧ )٢٠١٧دقيقة.
«سالمات من أملانيا» لرامي قديح وأونا غونجاك ،لبنان (١٦ )٢٠١٧
دقيقة.

املغرب

«برشتك» لصوفيا الخياري ،املغرب/فرنسا ( ١٠ )٢٠١٧دقائق.
فلسطني (خارج املسابقة)
«بونبونة» لراكان ميايس ،فلسطني/لبنان ( ١٥ )٢٠١٧دقيقة.
«عرش دقات الجرس» الييل رزق ،فلسطني ( ٢٤ )٢٠١٧دقيقة
«يوم وفاة أيب» لنايف حمود ،فلسطني ( ٢٢ )٢٠١٧دقيقة
«عدل» لبالل قرمان ،فلسطني ( ١٢ )٢٠١٧دقيقة
« فراولة» لعايدة قعدان ،فلسطني ( ١٦ )٢٠١٧دقيقة

قطر

«كنت أراقبك» لروضة آل ثاين ،قطر ( ١٠ )٢٠١٧دقائق .أول عرض يف
فرنسا

تونس

«بلبل» لخديجة ملكرش ،تونس ( ٢٥ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا

«بالك مامبا» آلمال ڤاليت ،تونس ( ٢٠ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا
«رقصة الفجر» آلمنة نجار ،تونس ( ١٥ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض عاملي
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مسابقة األفالم التسجيلية
رئيسة الرشف
هيام عباس
ممثلة ومخرجة ،فلسطني
لجنة التحكيم
الرئيس
سريج لو بريون
محرر وصحايف ومخرج ،فرنسا
سمري عبد الله
مخرج ،مرص  /الدمنارك

هشام فالح
مخرج ،املغرب
ماري جوزيه مونزان
فيلسوفة ،فرنسا
نادين نعوس
مخرجة ،لبنان/فلسطني

الجوائز :
• الجائزة الكربى ملعهد العامل العريب للفيلم التسجييل الطويل .تُ نح هذه الجائزة للمخرج.
• جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجييل الطويل .تُ نح هذه الجائزة للمخرج.
• الجائزة الكربى ملعهد العامل العريب للفيلم التسجييل القصري .تُ نح هذه الجائزة للمخرج.
• جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجييل القصري .تُ نح هذه الجائزة للمخرج.

األفالم التسجيلية الطويلة
الجزائر

«كباش ورجال» لكريم صياد ،الجزائر  /قطر  /فرنسا  /سويرسا ()٢٠١٧
 ٧٨دقيقة
«التصويت» لفيصل حموم ،الجزائر ( ٨٢ )٢٠١٧دقيقة

مرص

«خان املعلم» ألحمد رشوان ،مرص ( ٥٤ )٢٠١٨دقيقة .أول عرض عاملي
«أبداً مل نكن أطفاالً» ملحمود سليامن ،مرص ( ٨٧ )٢٠١٧دقيقة
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العراق

«الفرقة» للباقر جعفر ،العراق/لبنان ( ٧٠ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض أورويب

األردن

« »17لوداد شفاقوج ،األردن ( ٧٣ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض فرنسا

لبنان

«غرفة رجل» ألنطوين شدياق ،لبنان ( ٧٧ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا

املغرب

«كهرباء يف األرياف» إليفان بوكارا ،املغرب/فرنسا ( ٩٣ )٢٠١٧دقيقة

فلسطني

«كان يوماً حاراً وحركاً» يف فلسطني لنورما مرقص ،فلسطني ( ٧٤ )٢٠١٨دقيقة
«الخرائط الداخلية» لعامد أحمد وستيفاين عبد الله اليت ،فلسطني/فرنسا (٥١ )٢٠١٧
دقيقة

سوريا

«عىل حافة الحياة» ليارس كساب ،سوريا ( ٥٠ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا

تونس

«يف الظل» لندى املازين حفيظ ،تونس ( ٨٠ )٢٠١٧دقيقة.
«الرجل خلف امليكروفون» لكلري بلحسني ،تونس/قطر/اململكة املتحدة ( ٨٥ )٢٠١٧دقيقة .أول
عرض يف فرنسا

األفالم التسجيلية املتوسطة والقصرية
مرص

«النحت يف الزمن» ليوسف نارص ،مرص ( ٢٦ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا
«ش ّبايك» لبهاء الجمل ،مرص ( ١٨ )٢٠١٦دقيقة .أول عرض يف فرنسا

لبنان

«ماذا يحدث لنملة نازحة» لشريين أبو شقرا ،لبنان/فرنسا ( ٤٢ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف
فرنسا
«قطار – قطار» 2لرانيا اسطفان ،لبنان ( ٣١ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض يف فرنسا

املغرب

«البيداء تعرفني» لهشام العرسي ،املغرب ( ٣٢ )٢٠١٧دقيقة.

فلسطني

«غزة بعيونهن» ملها عودة ،فلسطني ( ٢٠ )٢٠١٧دقيقة
«والدة صورة» لفراس خوري ،فلسطني ( ١٠ )٢٠١٧دقائق .أول عرض يف فرنسا

السودان

«يؤخذ عن طريق الفم» إلبراهيم عمر ،السودان ( ١٥ )٢٠١٨دقيقة .أول عرض أورويب

سوريا

«سالمات من حلب» لعيىس توما وفلور فان دير ميولن وتوماس فروج ،سوريا/هولندا ()٢٠١٧
 ١٧دقيقة .أول عرض بارييس
«صويت فقط» ملرييم راي ،سوريا/اململكة املتحدة ( ١٢ )٢٠١٧دقيقة .أول عرض أورويب
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عرض مخصص لألطفال
«إقبال ،الطفل الذي مل يخف» مليشال فوزيلييه ،وباباك بايامي ،فرنسا ،رسوم متحركة ٨٠ ،٢٠١٦ ،دقيقة.
إقبال طفل مشاغب ومرح ،مييض وقته بني اللعب مع أصدقائه ومعزته الصغرية الجميلة ورسوماته الرائعة .تتغري حياته رأساً عىل عقب حني يُصاب أخوه مبرض
عضال يتطلب أدوية باهظة الثمن .ينتظر إقبال حلول الليل ليذهب خلسة إىل املدينة بهدف مساعدة أمه وشقيقه .يسعى لبيع معزته ،وقلبه يعترص أملاً ...لكن
األمور مل تجر كام يريد ،فيقع فريسة الرشير غوزمان ،تاجر السجاد عديم الضمري الذي يحتجز األطفال يف ورشة لصنع السجاد بعيدا ً عن املدينة .و يصبح إقبال مجربا ً
عىل العمل بدون راحة مع مرافقيه البؤساء ،محتجزا ً يف ورشة العمل أو «القبو» (حيث يُعاقب األطفال عندما يخالفون األوامر) ،ورسعان ما يفهم إقبال أن األطفال
لن يغادروا ورشة العمل هذه...

تكرميات
جان شمعون
عرض الفيلم الروايئ «طيف املدينة» ،لبنان ٩٥ ،٢٠٠٠ ،دقيقة
يضطر رامي ،البالغ من العمر  ١٢عاماً ،إىل مغادرة جنوب لبنان هرباً من العنف املتزايد يف بريوت .ال يتمكن رامي من الذهاب إىل املدرسة ،ويلتحق بالعمل يف
الحي.
مقهى ،حيث يجد راحته ،لكنها بداية الحرب األهلية ،ويُقتل أحد أصدقائه يف املقهى ،بينام صديقته املق ّربة ياسمني ترتك ّ
بعد خمسة عرش عاماً ،يشهد رامي خطف والده عىل خط املواجهة ،فينضم إىل امليليشيا يك يعرث عليه ،ويلتقي بسهام ،أم لطفلة صغرية تسعى جاهد ًة للعثور عىل
زوجها املفقود...
محمود زموري
عرض الفيلم الروايئ «من هوليوود إىل مترناست» ،الجزائر/فرنسا ٩٠ ،١٩٩٠ ،دقيقة
يف قرية بضواحي الجزائر العاصمة ،يقلد السكان أبطال مسلسالتهم التلفزيونية املفضلة ،ويسكن هكذا ج.ر ،وسو إيلني ،ورامبو ،وكولومبو ،وكوجاك ،وغريهم أجساد
وعقول أناس ينطلقون يف السعي وراء جرمية ،وسلسلة من املغامرات.

نظرة عىل السينام السعودية
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بالتعاون مع جمعية نون فن
« 300كلم» ملحمد الهليل ،روايئ ٢٤ ،٢٠١٦ ،دقيقة
«غمضة عني» لفاطمة البنوي ،تجريبي ٣٢ ،٢٠١٨ ،دقيقة
«القط» لفيصل العتيبي ،وثائقي ٣٣ ،٢٠١٦ ،دقيقة
«عاطور» لحسني املطلق ،روايئ ١٩ ،٢٠١٧ ،دقيقة
«بسطة» لهند الفهد ،روايئ ١٥ ،٢٠١٦ ،دقيقة.
«ال أستطيع تقبيل وجهي» لعيل السمني ،روايئ ٣٠ ،٢٠١٦ ،دقيقة.

«فضيلة ان تكون ال احد» لبدر الحمود ،روايئ ٢٦ ،٢٠١٦ ،دقيقة.
«الظالم هو لون أيضاً» ملجتبى سعيد ،روايئ ٢٣ ،٢٠١٦ ،دقيقة.
«فستان العروس» ملحمد سلامن ،روايئ ٢٥ ،٢٠١٦ ،دقيقة.
«أيقظني» لريم سمري البيات ،روايئ ٢٤ ،٢٠١٦ ،دقيقة.
«وسطي» لعيل الكلثمي ،روايئ ٣٦ ،٢٠١٦ ،دقيقة.
«كيكة زينة» لندى املغيدي ،روايئ ١٠ ،٢٠١٦ ،دقائق.

الندوات
إقامات وورش الكتابة يف أوروبا والعامل العريب

سيتم تنظيم ندوة حول برامج أقامات وورش الكتابة يف أوروبا والعامل العريب يوم السبت  ٣٠يونيو/حزيران بهدف تسليط الضوء عىل هذه النشاطات لصانعي
األفالم من الضفتني ،إذ أن السيناريو هو حجر األساس لألفالم.
ستنظم الندوة يف قسمني ،األول لعرض اآلليات املخصصة للمرافقة يف مرحلة الكتابة ،والثاين لتبادل الخربات مع شهادات لسينامئيني ومنتجني.

برامج اإلقامة والورش املعنية

سينيفيليا برودكشنز (الواليات املتحدة)
أفالم النساء الفرنكوفونيات – املتوسط (لبنان)
فيدادوك (املغرب)
فيلم الب (فلسطني)
مؤسسة سينام لبنان
غروب أويست (فرنسا)
ال روش (فرنسا)
ميديتاالن (املغرب العريب والربوفنس األلب كوت دازور)
موالن دانديه (فرنسا)
راوي لكتّاب السيناريو (األردن)

صناعة السينام الفلسطينية

مبناسبة الذكرى السبعني للنكبة ،تنظَّم ندوة حول صناعة السينام الفلسطينية يف أول يوليو/متوز ،بالتعاون مع مهرجان حيفا وفيلم الب فلسطني.
سرتكز هذه الندوة عىل ظروف إنتاج وتصويراألفالم يف فلسطني وتتناول املواضيع الرئيسية التالية :
 تقديم للسينام الفلسطينية وتطورها من  ١٩٤٨إىل يومنا هذا. البحث عن التمويل واملشاكل التي يواجهها صناع األفالم الفلسطينية. -الوضع السيايس يف فلسطني وانعكاساته عىل الفن والثقافة.
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الورش
كتابة سيناريو األفالم القصرية
 ٢٧يونيو/حزيران –  ٨يوليو/متوز
بالتعاون مع سينفيليا سكريرنايتنغ شورت الب
حسهم النقدي ،وكفاءاتهم التقنية والرسدية ،.ويهدف هذا املخترب إىل تشجيع املبدعني واألصوات الجريئة يف
يهدف الربنامج إىل مساعدة صانعي األفالم عىل تطوير ّ
فن كتابة السيناريو .تنظم الورشة عىل مدى عرشة أيام يف مدن مختلفة حول العامل بالرشاكة مع املهرجانات (مهرجان ميد فيلم يف روما ،مهرجان األفالم العربية يف
روتردام ،)...واملؤسسات واملنظامت الثقافية يف الرشق األوسط .يهدف املخترب إىل توفري منصة ثقافية حيث يتبادل صانعو األفالم قصصهم الشخصية يف سياق عاملي.
الورشة مفتوحة لستة مخرجني (ثالثة من البلد املضيف وثالثة من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا) يطورون من خالله سيناريو فيلم قصري.
يستند االختيار عىل جودة املرشوع املقدم وقدرته عىل تجاوز الحدود التقليدية.
خالل هذا املخترب املكثف  ،يقوم صناع األفالم بتطوير مشاريعهم مبساعدة املدرب يف محيط بناء وجامعي .يف اليوم األخري من ورشة العمل ،يقرأ السيناريوهات
مجموعة من املمثلني أمام لجنة تحكيم التي تكاىفء أفضل سيناريو .سيتم منح الجائزة للفائز خالل حفلة توزيع الجوائز.

لجنة التحكيم :
ديدييه بوجار
منتج ومنسق عام ميديتاالن ،فرنسا
سيلفي غرانوتييه
كاتبة وممثلة ،فرنسا
رميا سامن
كاتبة ومخرجة ،لبنان

ورشة مواهب الفيلم القصري ،من الكتابة إىل الشاشة
بالتعاون مع املركز القومي الفرنيس للسينام
من خالل دراسة حالة ،سوف ُينح املشاركون ماد ًة للتفكري يف عملية كتابة وإخراج وإنتاج فيلم روايئ قصري.
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 -١قراءة وتدوين بطاقات القراءة.
 -٢عرض الفيلم
 -٣مشاركة تجربة املخرج.
الورشة مفتوحة للمبتدئني من الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  ١٦و ٣٥سنة الذين يرغبون بصناعة فيلم أو الذين يقدمون أول مرشوع روايئ قصري ،وسيدير ورشة
العمل مراد قرطبي ،مدير قسم األفالم الروائية القصرية يف املركز القومي الفرنيس للسينام ،بحضور مخرج ومنتج الفيلم القصري الذي تم اختياره.

الرشكاء
يحظى املهرجان بدعم كل من :

صمم جائزة املهرجان باستيان أوجيل ،املتخرج عام  ٢٠١٧من املعهد الوطني العايل للفنون الزخرفية ،مبساعدة من كريستوف بيغو وباتريك بلو.
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www.imarabe.org

يرجى مالحظة أن هذا الربنامج عرضة للتغيري

تطبيق نشاطات معهد العامل العريب
»«IMA ÉVÉNEMENTS

