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وداعاًرجا دبية...

يف الرابــع مــن حزيــران مــن العــام  ،2020فقــدت الســينما العربيــة والعامليــة
الفنــان رجــا دبيــة ،أحــد أبــرز األمســاء يف جمــال تســجيل الشــريط الصــويت
لألفــام وتصميمــه.
ُولــد رجــا دبيــة ،يف العــام  ،1974مبدينــة الناصــرة ،وبــدأ طريقــه الفــي،
يف العــام  ،1993كملحــن وكاتــب وعــازف بــاص مــع فرقــة الــروك العربيــة
«مسانــا».
اخنــرط بعدهــا يف جمــال تصميــم الصــوت واملوســيقى يف االســتوديو ومواقــع
التصويــر ،فدخــل عــامل الســينما مــن خــال األفــام الوثائقيــة ،ليضــع أول
حجــر يف صــرح الصــوت الســينمائي الفلســطيين.
منــذ العــام  2001وحــى العــام  ،2020عمــل رجــا يف األفــام بطــرق متعــددة:
يف املوقــع واالســتوديو كمهنــدس صــوت ،القــط صــوت ،مديــر إنتــاج ،مصمــم
شــريط صــويت وملحــن.
عمــل علــى أفــام فلســطينية وعامليــة منهــا« :واجــب»« ،ملــا شــفتك»« ،ذا
رانديفــوز»« ،أراب آيــدول»« ،عمــر»« ،أمــور شــخصية» 3000« ،ليلــة»،
«هــواء مقــدس» 200« ،متــر»« ،صالــون هــدى» والعديــد غريهــا .وقــد فــاز
ـيقي عــن فيلــم «حنــن».
جبائــزة أفضــل تلحــن موسـ ّ
مــا مييــز رجــا أنــه طــور نفســه بنفســه ،وأصــر علــى جلــب املعرفــة والتعلــم يف
جمال الصــوت إىل فلســطني.
يعتــر رجــا دبيــة أ ّول مهنــدس صــوت لألفــام الروائيــة يف فلســطني ،وعمــل
وجــت
مــن خــال مهنتــه علــى متريــر املعرفــة لألجيــال الصاعــدة حيــث ُت ّ
مســرته مبهنيــة عاليــة وعطــاء كبــر.

كلمــة ترحيــب
يرس " أيام فلسطني السيمنائية " إطالق النخسة السابعة من املهرجان عىل الرمغ من الظروف غري
املسبوقة اليت تسود فلسطني والعامل بأرسه منذ بداية .2020
فيف بقعة محشونة سياسيًا ُيثل تنظمي املهرجان ّ
لك سنة حتديًا كبريًا ،ومع ذلك فقد ُأجربنا
هذا العام عىل التفوق عىل أنفسنا واستغالل إماكنياتنا بأفضل شلك ممكن والتحيل بالكثري من
املرونة والتصممي واألمه من ذلك لكه األمل .وبقيامه بذلك ،يؤكد مهرجان أيام فلسطني السيمنائية
أن األفالم واملهرجانات غدت رمزًا لإلرصار عىل البقاء واإلبداع املسمتر وعكس صورة العامل من
حولنا.
س ُي َن َّظم املهرجان يف الفرتة الواقعة بني  26 – 20ترشين األول  ،2020وتمتزي نخسة هذا العام
بأمهيهتا وثراهئا وتنوعها وإهلامها ...إذ ستكون جتسيدًا إلرصار املهرجان عىل مواجهة التحديات
اليت فرضهتا الظروف الصحية العاملية وحالة االنعزال اليت رافقهتا وحرصه عىل تلبية توقعات
امجلهور عن طريق إتاحة نافذة له يطل من خالهلا عىل العامل ويشعر بأنه عاد ليكون جزءًا منه مر ًة
أخرى من خالل جتربة السيمنا.
وجبلبنا العامل إىل فلسطني من خالل السيمنا عىل الرمغ من اجلاحئة والقيود اجلغرافية والسياسية...
سيشعر الفلسطينيون بأهنم جزء من اخلطاب العاملي ،وأهنم يسامهون يف كتابة قصة َتروي حاكية
املايض وتعكس احلارض و ُتشلك املستقبل ويشاركون يف صياغة هذه األصوات يف رسد إنساين
مشرتك.
ً
نخسة حمدود ًة محتل روح السنوات السابقة :حيث
يف هذه السنة االستثنائية سيقدم املهرجان
نسىع من خالهلا إىل االسمترار يف حتقيق أهدافنا األساسية والرتكزي عىل الدور الرئيس الذي
تلعبه الثقافة والسيمنا بشلك عام ،ويف هذه األوقات حتديدًا .وبالتأكيد فإن هذا سيساعدنا عىل
جتاوز الصعوبات اليومية وإجياد اإلحساس بالذات واهلوية اإلنسانية املشرتكة.

ُصم مهرجان أيام فلسطني السيمنائية ،هذا العام ،حبيث يعكس املرحلة اليت نعيهشا :حيث
ستعرض األفالم يف مساحات مفتوحة تتيح احلفاظ عىل التباعد االجمتايع ،أما أيام صناعة
السيمنا وملتىق صناع السيمنا الفلسطيين فسيمت عرب اإلنرتنت.
يقدم املهرجان ،هذا العام 12 ،فيملًا روائيًا و 10أفالم وثائقية و 11فيملًا قصريًا عربيًا ودوليًا يف
مدن القدس ورام هلل وبيت حلم وغزة وحيفا.
سيطلق مهرجان أيام فلسطني السيمنائية هذا العام ألول مرة برناجمًا لألطفال عىل اإلنرتنت
هبدف تغيري جتربة األطفال يف مشاهدة األفالم .وعىل الرمغ من الظروف غري االعتيادية فإن
ملتىق صناع السيمنا يف فلسطني سيستفيد من التكنولوجيا الرمقية لتنظمي دورات متقدمة مع
أساتذة يف جمال السيمنا مضن برناجم هذا العام.
ويرحب املهرجان مبشاركة صناع األفالم الفلسطينيني يف الشتات بعدد من الفعاليات واملسابقات
بشلك يفوق أي سنة أخرى.
مل يكن ملهرجان هذا العام أن يرى النور لوال دمع أماكن العرض يف خمتلف أرجاء الضفة الغربية
وغزة وحيفا ودون ثقة اجلهات الراعية وتفاين فريق العمل ومحاسة امجلهور ووالئه.
آملني أن تهبرنا شاشة السيمنا بحسرها مكا ع ّودتنا املرة تلو األخرى.

وعدنا مجهورنا املتنايم قبل سنوات سبع بأن حنتيف بالسيمنا بأشاكهلا لكها وأن نستكشف
َ
الطرق اليت ميكن هبا لعدسة الاكمريا أن تعكس قضايا العامل ومشالكه .حيث ميكن أن جيد
االبتاكر أجوبة من خالل استحداث منظور جديد للحياة.
لقد أثبت اإلبداع والفن خالل هذه اجلاحئة أهنام اهلواء الذي يتيح للناس التنفس يف األزمات
ومحتل ظروف احلجر والعزلة.

حنا عطاهلل
املدير الفين
أيام فلسطني السيمنائية
08

09

املجلــس االستشــاري أليــام فلسطــني السينمائيــة
نود شكر أعضاء جملسنا االستشاري لدمعهم املتواصل وخربهتم .حنن ممتنون ملا كرسمت من وقت
وجمهود إلجناح هذا املهرجان .بدونمك ،مل يكن مهرجان أيام فلسطني السيمنائية ليتحقق.

آن ماري جارس

إمييل عرشاوي

خالد حوراين

خالد عليان

دميا أبو غوش

رندة سليط  -هنيدي

سايل أبو بكر
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إيــليا سلــيمان
الكوميديا كأداة مقاومة
ال مغاالة يف القول إن إيليا سلميان ُيعد من أكرث صناع السيمنا العرب تأثريًا يف يومنا هذا .فعىل الرمغ من قلة
أمعاله  -أربعة أفالم طويلة وسبعة أفالم قصرية خالل ثالثة عقود  -فإن املخرج الفلسطيين املخرضم برز كصوت
جريء خمتلف يف سيمنا ُتمين علهيا الواقعية االجمتاعية حىت اليوم.
فبدراسته األحاسيس املتعددة يف كوميديا "جاك تايت" اجلافة ،وأمعال "ياسوجريو أوزو" الساكنة الدقيقة،
ً
ً
فارقة يف السيمنا
عالمة
أصبحت مشاهد سلميان امجلالية اليت طرحها يف فيمله األول "جسل اختفاء" ()1996
العربية؛ بانفصاهلا عن الواقع ،وافتقارها إىل رسد مملوس ،وفاكههتا البرصية الساخرة اليت ط ّورها بعد ذلك يف
أفالم "يد إهلية" ( )2002و"الزمن البايق" ( )2009و"إن شئت مكا يف المساء" ( ،)2019مكا حتولت خشصيته
الصامتة عىل الشاشة مصت "باسرت كيتون" واحد ًة من الخشصيات األيقونية يف السيمنا احلديثة.
ً
إضافة إىل االبتاكرات امجلالية واجلسارة الواحضة ...جعلت الصور األيقونية املتعددة اليت استحرضها خالل
مسريته املهنية من سلميان  -الذي ولد يف النارصة ودرس يف نيويورك – أمه فنان فلسطيين يف القرن احلادي
والعرشين.
فإحياؤه مايض فلسطني بأسلوب بروستاين يف "الزمن البايق" وتأمالته غري املتوقعة يف الزمن احلارض (الغضب
املتقد يف فيمل "يد إهلية" الذي تدور أحداثه خالل االنتفاضة الثانية) واإلذعان املثري للخسرية يف "جسل اختفاء"
( )2019يتجاوز مسألة التوثيق ،فقد ح ّول فن سلميان القضي َة الفلسطيني َة موقفًا إنسانيًا رافضًا للحدود والعسكرة
والظمل.
ُ
ً
ً
يف فيمله األخري "إن شئت مكا يف المساء" حتولت فلسطني سلميان َ
عاملية بعد
حالة
القضية
عالًا بأرسه ،وحتولت
ً
ً
خاصة ،وحتولت اللغة السيمنائية اليت اكنت ُتستخدم إلبراز سكون ماكن واقف
وطنية
أن اكنت يف السابق مأسا ًة
ً
يلك وال ّ
يف الزمن بفعل احتالل ال ّ
جريئة تساعد يف إجياد معىن أو نوع من النظام يف عامل يزداد غرابة
ميل أدا ًة
يومًا بعد يوم.
جوزيف فهمي | ناقد سيمنايئ

حياوره املخرج الفلسطيين مكال اجلعفري
استخدم مكال اجلعفري يف أمعاله الصور املتحركة والساكنة ،وميزج بني الواقع
واخليال والفن .ومن أمعاله" :صيف غري عادي" (" ،)2020استعادة" (،)2015
"ميناء الذاكرة" (" ،)2009سقف" (.)2006
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كيــن لوتــش
فاز كني لوتش جبائزة السعفة الذهبية مرتني يف مهرجان اكن السيمنايئ ،األوىل عن فيمله حول حرب االستقالل
اإليرلندية "الرحي اليت هتز الشعري" ( )2006والثانية عن فيمله "أنا ،دانييل باليك" ( )2016الذي يتناول القوانني
املتعلقة بالبطالة يف بريطانيا .لوتش واحد من املخرجني القالئل يف تارخي السيمنا الذي حتول امسه ،حبد ذاته،
وصفًا لنوع من األفالم ،فعندما تصف فيملًا بأنه "لوتشيين" فأنت تتحدث عن دراما اجمتاعية واقعية هلا أثر
سيايس عىل العامل احلقييق .أخرج لوتش خالل مسريته اليت بدأت قبل ستة عقود العديد من أمعال التلفزيون
والسيمنا املهمة.
يف مساء يوم األربعاء من العام  1966مجتع  12مليون خشص حول أجهزة التلفاز اخلاصة هبم يف بريطانيا
ملشاهدة مرسحية تلفزيونية من إنتاج هيئة اإلذاعة الربيطانية بامس "عودي لملزنل يا اكيث" ،تناولت قضايا
الترشد وحق األم يف الوصاية عىل أوالدها والبطالة .هزت هذه املرسحية أسس املجمتع وأدت إىل إنشاء مجعيات
خريية تعىن باملرشدين وإثارة نقاشات حول هذا املوضوع يف الربملان الربيطاين .ويف العام  2005اعتربت هذه
املرسحية األكرث تأثريًا يف تارخي اململكة املتحدة .أي أن لوتش اكن قد ث ّبت نفسه مكؤثر يف جمال صناعة السيمنا
حىت قبل أن خيرج فيمله السيمنايئ األول "البقرة الفقرية" ( ،)1967وجتىل إبداعه أكرث يف أفالم مثل "كيس"
( )1969و"ريف راف" ( ،)1991و"ليدي بريد ،ليدي بريد" ( ،)1994و"إنه عامل حر" ( )2007وآخر أفالمه "عفوًا
مل جندمك" (.)2019
محتل العديد من هذه األمعال عالمة لوتش املمزية بأسلوهبا يف املالحظة واستخدام املمثلني غري احملرتفني
والكوميديا غري املتوقعة.
يتحدى لوتش العرف بتصويره أفال َمه حبسب التسلسل الزمين دون أن يرى املمثلون النص بالاكمل ،منتجًا بذلك
جتربة سيمنائية ممتزية وفريدة من نوعها ال تستطيع أن تنساها مبجرد أن تراها .ولوتش ليس أحد أمه منارصي
الفن السيمنايئ حفسب ،وإمنا أيضًا ناشط مستعد لقول احلقيقة يف وجه السلطة.

لكمي أفتاب عن كني لوتش

حياوره لكمي أفتاب
لكمي أفتاب عضو يف دائرة نقاد لندن لألفالم .وهو مؤلف "سبايك يل :هذه
قصيت ولن أغريها" سرية حياة املخرج املعروف من نيويورك.
أفتاب أيضًا مراسل اململكة املتحدة يف ( )Cineuropaويكتب قصص صناعة
السيمنا وأخبارها ملجلة سكرين إنرتناشيونال وعدد من املنشورات األخرى.
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جائــزة طائــر الشمــس الفلســطينـــي لإلنتــاج
أطلق فيمل الب فلسطني مسابقة طائر المشس الفلسطيين لإلنتاج خالل أيام فلسطني السيمنائية عام  2016لتكون
منصة للدمع واالحتفال باإلنتاجات الفلسطينية واإلنتاجات الدولية اليت تشلك فلسطني حمورها .تركز اجلائزة عىل
األفالم الروائية القصرية.
يف لك عام ينضم عدد من املختصني احملليني والدوليني لفيمل الب فلسطني ليشلكوا أعضاء جلان التحكمي الختيار
الفيمل الفائز يف اجلائزة.
سيحصل الفيمل الفائز مبسابقة طائر المشس الفلسطيين لإلنتاج عىل:
منحة إنتاجية بقمية  10000دوالر أمرييك.
استخدام معدات التصوير والصوت املتوفرة يف فيمل الب فلسطني خالل مرحلة اإلنتاج واحلصول عىل تهسيالت
من قبل فيمل الب فلسطني يف مراحل ما بعد اإلنتاج والتوزيع.
ستقوم اللجنة باالختيار واإلعالن عن املرشوع الفائز يف مسابقة طائر المشس الفلسطيين لإلنتاج يف احلفل
اخلتايم أليام فلسطني السيمنائية.

جلنــة حتكيــم جائــزة طائــر الشمــس الفلسطينــي لإلنتــاج
برايم الرسن
بعد  10سنوات من العمل يف جمال السيمنا مكخرج وحمرر أفالم واكتب سيناريو بات
برايم الرسني يعمل حلسابه اخلاص.
ُع ّي الرسني مدير "ورشة معل األفالم" يف كوبهناجن يف العام  ،1995ومنذ ذلك الوقت
وهو يدير برناجم املواهب الذي يدمع صناع األفالم الصاعدين.
أطلق عددًا من الرباجم املهمة مثل "األيام الرمقية" ( ،)1998و"الفيمل املتفاعل" (،)2003
و"جشع األفالم الوثائقية" ( )2005و"دوكس نيتوايز" ( ،)2006و"حلقتك االفرتاضية"
( )2013للرتكزي عىل األمناط اجلديدة يف صناعة السيمنا .يعمل الرسني ،منذ العام
 ،2013جاهدًا عىل إجياد نوع من التعاون بني براجم املواهب يف الدمنارك واخلارج،
ويف هذا السياق ،أطلق شباكت عدة مهنا" :شبكة مواهب األفالم" يف الدمنارك ،و"املواهب
المشال أطلسية" و"املواهب الشابة األوروبية".

آن ماري جارس
كتبت آن ماري جارس وأخرجت وأنتجت أكرث من  16فيملًا ،مت اختيار اثنني من أفالمها
وعرض فيمل هلا يف مهرجانات برلني
يف قامئة مهرجان اكن السيمنايئ الرمسيةُ ،
وفينيسيا ولواكرنو وتيلورايد ،وتقدمت أفالمها الطويلة الثالثة لملشاركة يف مسابقة
جوائز األوساكر عن فلسطني.
لدى جارس الزتام عال بالتعلمي والتدريب واختيار أفراد الطوامق اليت تعمل معها من
احمليط احمليل ،ويه تنسق وترشد وتروج بشلك فاعل للسيمنا املستقلة يف املنطقة.
مؤس َسة "أفالم فلسطني" ،فهي تتعاون بشلك منتظم مع زمالهئا من صناع
وباعتبارها ِّ
األفالم مكحررة واكتبة سيناريو ومنتجة.
دُعيت جارس ،يف العام  ،2018لالنضامم إىل أاكدميية فنون وعلوم الصور املتحركة،
وشاركت كعضو جلنة حتكمي يف مهرجان اكن لألفالم السيمنائية ،مكا شاركت يف
تأسيس دار يوسف نرصي جارس للفن والبحوث يف بيت حلم ،ويه عبارة عن مساحة
يديرها الفنانون يف مدينهتا بيت حلم يف فلسطني.

ماثيو دراس
يممص ماتيو دراس ويقود عددًا من براجم تطوير األفالم /املواهب والرباجم االستشارية
الفاعلة حول العامل ،مهنا:
)(First Cut Lab)، (Pop Up Film Residency)، (Full Circle Lab
أنشأ يف املايض وأدار الشبكة األوروبية لسيمنا الشباب ( ،)NISI MASAوسامه
بكتاباته يف جملة بوزيتيف لألفالم ومعل مبنصب املدير الفين يف تورينو فيمل الب.
معل دراس يف عدد من مهرجانات األفالم الرئيسة يف أوروبا :مكنظم للرباجم يف أسبوع
اكن للنقاد ،ومستشار ملهرجان فينيسيا السيمنايئ ،وموفد ملهرجان سان سيباستيان
لألفالم ،مكا أدار مهرجان براتسيالفا لألفالم.
يتعاون دراس مع مؤسسة الدوحة لألفالم منذ العام  2016مكستشار يف ورشة كتابة
سيناريو القصة القصرية وورشة "حزاية" لكتابة السيناريو ،مكا يقدم املشورة لملشاريع
اليت تعرض يف القمرة.
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ال وجود للشيطان
فيلم اإلفتتــاح

العرض األول يف العامل العريب

ّ
ملخص الفيمل

حمشت ،زوج وأب رائع ،يهنض باكرا جدا ويغادر .لكن إىل أين يذهب؟
بويا ال يستطيع ختيل قتل رجل آخر لكنه تلىق أمرا بفعل ذلك.
جواد ال يعرف أن تقدمه خلطبة حمبوبته لن يكون املفاجأة الوحيدة يف يوم عيد ميالدها.
هبرام طبيب ال يستطيع ممارسة الطب .لقد قرر أن يرشح البنة أخيه ملاذا يعيش معزوال
بعيدا عن الناس.
تطرح هذه القصص األربعة اليت تؤلف فيمل "ال وجود للشيطان" أسئلة حول أخالقية
عقوبة اإلعدام ،وتتساءل إىل أي مدى ميكن التعبري عن احلرية الفردية يف ظل نظام طاغ
يفرض هتديداته .ويف ظل االضطهاد املمأسس ،تنحرص حرية االختيار خبيارين :املقاومة
أو البقاء عىل قيد احلياة.

روايئ
إيران ،أملانيا ،التشيك
2020
فاريس ،أملاين مع ترمجة إىل
األجنلزيية والعربية
 150دقيقة
16 +
املخرج :دمحم رسولوف
اكتب السيناريو :دمحم رسولوف
متثيل :إحسان مريحسيين ،شغايغ
شوريان ،اكفيه أهانغار ،عيل
رزازاريرباست ،ساالر مخسة ،داريا مغبيل
ماهتاب سريفايت ،دمحم فالزياريغني
دمحم سيديغمهير ،جيال شايه ،باران
رسولوف
تصوير :آشاكن آشاكين
مونتاج :دمحم مادريزا ،ميسم مويين
املنتجني :دمحم راسولوف ،اكفيه فارنام،
فرزد باك.

دمحم رسولوف
ولد يف شرياز ،إيران عام  ،1972وبدأ بإخراج الوثائقيات واألفالم القصرية يف الوقت الذي اكن
يدرس فيه عمل االجمتاع .بعد فيمله الثاين ،اجلزيرة احلديدية ،بدأ التضييق عىل فرصه يف صنع
األفالم وعرضها .اكنت أفالمه السبعة الطويلة حضية للنظام الرقايب يف إيران .يف العام  ،2010مت
اعتقاله وهو يف موقع تصوير أحد أفالمه إىل جانب جعفر بنايه ومت احلمك هيلع بعام يف الجسن .فاز
رسولوف جبوائز دولية عدة وشاركت أمعاله يف قسم نظرة خاصة يف مهرجان اكن .منذ العام ،2017
مت منعه من مغادرة إيران.
فاز فيمل ال وجود للشيطان جبائزة الدب الذهيب يف مهرجان برلني السيمنايئ الدويل لعام .2020
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عفوا ،مل جندكم

روايئ
اململكة املتحدة ،فرنسا ،بلجياك.
2019
اإلجنلزيية مع ترمجة إىل اإلجنلزيية
 100دقيقة
16 +

ّ
ملخص الفيمل
ً
ً
مرتابطة حيب
عائلة
يعيش رييك وآيب وطفالمها يف مدينة نيو اكسل .ومه يشلكون
أفرادها بعضهم بعضًا .يتن ّقل رييك من معل مضن إىل آخر .بيمنا تعمل آيب ،اليت حتب
معلها كثريًا ،يف رعاية كبار السن .وعىل الرمغ من أهنام يعمالن جبد فإنه يصبح من
الواحض هلام أهنام لن يمتكنا أبدًا من االستقالل أو امتالك مزنهلام اخلاص .وجفأ ًة ُتقدم
ثورة التطبيقات لرييك الفرصة الذهبية ،فإما أن يستغلها اآلن أو خيرسها إىل األبد.
يقرر هو وآيب املجازفة ،فتبيع سيارهتا ليمتكن رييك من رشاء حافلة صغرية جديدة
ُ
العامل احلديث حيا َة هذه العائلة حىت
ليصبح أخريًا سائقًا يعمل حلسابه اخلاص .يقتحم
داخل جدران مطبخها ،ويلوح هلم املستقبل يف الوقت نفسه مناديًا.
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املخرج :كني لوتش
اكتب السيناريو :بول الفرييت
متثيل :كريس هيتشني ،دييب هوين وود،
رايس ستون ،اكيت بروكتور.
تصوير :رويب ريان
مونتاج :جوناثان موريس
املنتجني :ريبياك أوبراين

روايئ
السودان ،فرنسا ،قطر ،مرص ،أملانيا،
الرنوجي ،قطر
2019
العربية مع ترمجة إىل األجنلزيية
 103دقيقة
18 +
املخرج :أجمد أبو العال
اكتب السيناريو :يوسف ابراهمي ،أجمد
أبو العال
متثيل :مصطىف حشاتة ،إسالم مبارك،
محمود الرساج ،بونا خالد.
تصوير :سباستيان جوبفرت
مونتاج :هبة عمثان
املنتجني :أرنود دومرك  ،حسام علوان،
إجنريد ليل هوجنت

ستموت يف العشرين
ّ
ملخص الفيمل
يف قرية سودانية ،يولد مزمل ،بعد أعوام من االنتظار ،ملعونا بنبوءة الدرويش اليت تفيد
مبوته عند بلوغه سن العرشين .يكرب مزمل وسط نظرات الشفقة اليت جتعله يشعر بأنه
ميت بالفعل ،إىل حني ظهور املصور السيمنايئ سلميان يف حياته .يبدأ مزمل برؤية
العامل بشلك مغاير بعدما شاهده من تجسيالت عرب جهاز عرض األفالم السيمنائية
القدمي اخلاص بسلميان .لكن وبعد العديد من االنكسارات اليت طالته ومهنا افتقاده
ألبيه ،يبلغ مزمل عيد ميالده العرشين ،ويواجه حريته بني املوت وبني ركوب احلافلة اليت
ستقله إىل عامل يتلهف ملعرفته.

كني لوتش

أجمد أبو العال

ولد كني لوتش ،يف العام  ،1936يف مدينة نانيتون اإلجنلزيية ،وخترج من مدرسة امللك إدوارد السادس
األساسية ،ودرس القانون يف سانت بيرت هال يف أوكسفورد.
بعد فرتة قصرية من العمل يف املرسح ،حصل لوتش عىل وظيفة يف هيئة اإلذاعة الربيطانية يف العام
 1963مكخرج تلفزيوين ،واكنت تلك خطوته األوىل يف مسرية مهنية طويلة من إخراج األفالم للسيمنا
والتلفزيون ،مفن "عودة اكيث لملزنل" و"كيس" يف الستينيات إىل "األرض واحلرية" ،و"صار معري "16
و"الرياح اليت هزت الشعري" احلاصل عىل جائزة السعفة الذهبية من مهرجان اكن السيمنايئ ،2006
و"البحث عن إريك" و"حصة املالئكة" و"انا دانييل باليك" احلاصل عىل جائزة السعفة الذهبية من مهرجان
اكن السيمنايئ .2016

خمــرج ســيمنايئ درس اإلعــام جبامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة و يقــم يف ديب ،يعمــل مكنتــج
وخمــرج مســتقل يف  towfour54أبوظــي .لــه العديــد مــن األفــام الروائيــة القصــرة ومــن أمههــا "تينــا"
"ريــش الطيــور" و"عــى رصيــف الــروح" وفيــم "ســتوديو" الــذي مت بــإرشاف املخــرج اإليــراين العاملــي
عبــاس كيارستمي .يف املــرح حــاز عــى جائــزة أفضــل نــص مــريح عــريب عــن "فطائــر التفــاح" مــن
اهليئــة العربيــة لملــرح لعــام 2012
نــال بفيملــه الطويــل األول جائــزة أســد املســتقبل مــن مهرجــان فينيســيا الســيمنايئ ومجنــة اجلونــة
الذهبيــة والتانيــت الذهــي للعمــل األول يف مهرجــان قرطــاج ،وجائــزة امجلهــور يف مهرجــان أجيــال
الســيمنايئ .يعمــل االن مكــرجم ملهرجــان الســودان للســيمنا املســتقلة ومنتجــا لعــدد مــن املشــاريع
الســيمنائية القادمــة عــر رشكــة ستيشــن فيملــز.
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غبت طويال يا بين

روايئ
مجهورية الصني الشعبية
2019
ماندرين مع ترمجة إىل األجنلزيية
 175دقيقة
16 +

ّ
ملخص الفيمل
يتتبــع فيــم «غبــت طويـ ً
ا يــا بــي» حيــاة أرستني عىل مــدار ثالثــة عقود مــن االضطرابات
االجمتاعيــة والسياســية واإلنســانية يف الصــن .تفــرق العائلتــان بعــد فقــدان طفــل يف
حادثــة مفجعــة .وتتقاذفهــا احليــاة وتتغــر أقدارمهــا مــع تغــر البــاد .ولكــن حــى مــع
اختــاف األقــدار فــإن العائلتــن تســمران يف البحــث عــن احلقيقــة وحماولــة التصــاحل
مــع املأســاة .لكــن أحيانــا حنتــاج إىل معــر بأمكلــه لنقــول وداعــا.
يــروي فيــم «غبــت طويـ ً
ا يــا بــي» حيــاة النــاس واملجمتعــات الــي متــر بتحــوالت كبــرة
حيــث تتقاطــع فهيــا العالقــات االنســانية مــع تطــور البلــدان وتغيريهــا.

26

املخرج :وانغ هياوشواي
اكتب السيناريو :آيم ،وانغ هياوشواي
متثيل :وانغ جينغشون ،يونغ ماي ،يك
تيش ،دو دجيانغ ،وانغ يوان ،آيل ليا ،تشو
تشينغ ،يل دجينغجينغ ،زاهو يانغوزهانغ.
تصوير :كمي هيون  -سيوك
مونتاج :يل تشاتاميليكوول
املنتجني :ليو هوان ،وانغ هياوسواي ،يانغ
وي ،وانغ هاي ،هان جيانف.

روايئ
تركيا ،أملانيا ،هولندا ،اليونان.
2019
الرتكية مع ترمجة إىل األجنلزيية
 107دقائق
18 +
املخرج :أمني آلبري
اكتب السيناريو :أمني آلبري
متثيل :كميري أيزبيا ،إكيه يوكسيل ،هيلني
قاندميري.
تصوير :إمري إرمكني
مونتاج :جتجيك كهرمان
املنتجني :نادير أوبرييل ،مظفر يلدرمي

حكاية األخوات الثالث
ّ
ملخص الفيمل
يروي الفيمل حاكية ثالث أخوات من قرية فقرية وسط األناضول .تنتقل األخوات الثالث للعيش
مع عائالت غنية هبدف حتسني حياهتن (عادة تركية تشبه التبين) لكن بسبب ظروف غري متوقعة
تضطر األخوات إىل العودة إىل قريهتن .تعود رحيان إىل املزنل ليتبني أهنا حامل ،فيقوم والدها،
شوكت ،بزتوجيها عىل جعل بفيسيل رايع القرية الفقري ،ويعاملها بازدراء لك من يف القرية
مبن فهيم عائلهتا ووالدها شوكت .أما هافا فتعود إىل البيت بعد الوفاة املفجعة لكن احلمتية
ألخهيا بالتبين بعد رصاع طويل مع املرض .وبعد بضعة أيام من عودة هافا تصل نورهان إىل
القرية برفقة نياكيت ،والدها بالتبين .وألول مرة منذ سنوات يلتمئ مشل األخوات الثالث .حياول
شوكت جاهدًا أن يقنع نياكيت أن يأخذ هافا لتعيش عندمه بدال من نورهام .ومبساعدة رئيس
البلدية يضغط شوكت عىل نياكيت .أما فيسيل ،الذي ميلك أجندته اخلاصة حيث يكره كونه راعيًا،
فيطلب من نياكيت أن يوفر له معال يساعده عىل اخلروج من القرية .وفميا حتاول األخوات الثالث
التأقمل مع حميطهن اجلديد واملألوف يف آن معا ،جيمتع شوكت ونياكيت وفيسيل عىل مائدة
الطعام لتتكشف سلسلة من املواجهات غري املتوقعة.

وانغ هياوشواي

أمني آلبري

خمــرج رائــد يف الســيمنا املســتقلة الصينيــة منــذ التســعينيات ،وهــو واحــد مــن صنــاع األفــام الذيــن
ظلــوا صادقــن وأوفيــاء لفهنــم عــى الــرمغ مــن الصبغــة التجاريــة الــي غلبــت عــى ســوق األفــام يف
الصــن.
عــرض فيملــه األول "دونشــونغ دي زيــري" يف ملتــى ســنة  ،1994وهــو حاليــا مضــن مجموعــة متحــف
الفــن احلديــث يف نيويــورك.
عرضــت أمعالــه مرتــن يف مســابقة ( )Shi qi sui de dan cheوفــاز ،يف العــام  ،2001جبائــزة جلنــة
التحكــم ،أمــا فيملــه ( )Zuo Youففــاز جبائــزة الــدب الفــي ألفضــل نــص يف العــام  .2008منحــه وزيــر
الثقافــة الفرنــي وســام فــارس الفنــون واآلداب يف العــام .2010

ولــد أمــن آلــر ،يف العــام  ،1974يف مدينــة إرمينيــك ،مبحافظــة اكرمــان الرتكيــة .ختــرج مــن لكيــة
االقتصــاد والتــارخي يف جامعــة بوغازيتــي يف إســطنبول ،وحيمــل كذلــك هشــادة الدكتــوراه يف التــارخي
الــريك احلديــث.
حــاز فيملــه الــروايئ األول "وراء التلــة" ( )2012العديــد مــن اجلوائــز مبــا فهيــا جائــزة اكليغــاري لألفــام
يف مهرجــان برلــن الســيمنايئ الــدويل يف قســم " ،"Forumوجائــزة أفضــل فيــم الصــادرة عــن جائــزة
أفــام آســيا واحمليــط اهلــادي .أمــا فيملــه الثــاين "جنــون" ( )2015فافتتــح يف مهرجــان فينســيا
الســيمنايئ ( )72يف املســابقة الرمسيــة وحــاز جائــزة جلنــة التحكــم اخلاصــة .وإضافــة إىل معلــه يف
جمــال الســيمناُ ،يــدرس آلبــر التــارخي احلديــث يف دائــرة اإلنســانيات والعلــوم االجمتاعيــة يف جامعــة
إســطنبول التقنيــة.
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دار األيتام
ّ
ملخص الفيمل
يف أواخــر المثانينيــات ،يف شــوارع مدينــة اكبــول ،وأثنــاء االحتــال الســوفيييت
ألفغانســتان ،عــاش قــدرت ،الفــى ذو امخلســة عــر عامــا ،الــذي يعمــل يف بيــع تذاكــر
الســيمنا يف الســوق الســوداء .قــدرت أحــد عاشــي "بوليــوود" ،يقــى وقتــه يف ختيــل
نفســه ممثـ ً
ا يف أفالمهــا املفضلــة .ويف أحــد األيــام تقبــض الرشطــة هيلع وتضعــه يف
دار أيتــام تابعــة لالحتــاد الســوفيييت ،ويف الوقــت نفســه تبــدأ األوضــاع السياســية يف
اكبــول يف التغــر ،فيجــد قــدرت نفســه مــع بــايق األوالد يف معركــة للدفــاع عــن وطهنــم.
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روايئ
أفغانستان ،لوكمسبورج ،الدمنارك،
فرنسا ،أملانيا.
2019
أردو مع
الدارية ،الروسية ،اهلنديةُ ،
ترمجة إىل اإلجنلزيية
 90دقيقة
18 +
املخرج :هشربانو سادات
اكتب السيناريو :هشربانو سادات
متثيل :قدرت هلل قادري ،صديقة رسويل،
مسيح هلل فرايج ،حسيب هلل رسويل ،أنور
هامشي.
تصوير :فريجينا سوردج
مونتاج :ألكسندرا شرتاوس
املنتجني :اكتيا أدوميت

دراما
لبنان
2019
العربية مع ترمجة إىل األجنلزيية
 90دقيقة
16 +
املخرج :وليد مونَس
اكتب السيناريو :وليد مونَس
متثيل :رودريغ سلميان ،دمحم داىل ،نادين
لبيك ،غسان معلوف ،جيا مايض.
تصوير :بريان رجيين هوبارد
مونتاج :جاد داين ،عيل حسن ،سابني
امجليل.
املنتجني :وليد مونَس ،أليكس ماديغان،
كريستوفر ترياكريكو ،مرمي ساسني ،جورج
شقري ،اجنريد ليل هوجنت.

1982
ملخص الفيمل
تقع األحداث يف مدرسة تنعم مبوقعها اآلمن بني جبال لبنان ،حيث حياول وسام ،الصيب
يف احلادية عرش من معره ،أن حيشد جشاعته ليصارح زميلته (جوانا) بأنه حيهبا .ولكن
قبل أن خيربها بذلك ،تتعرض بريوت لقصف جوي ارسائييل ُي ِّطم هدوء املدرسة متا ًما.

هشربانو سادات

وليد مونس

اكتبــة وخمرجــة أفغانيــة مقميــة يف اكبــول ،درســت يف أتيليــه فــاران يف اكبــول ،فيملهــا األول "ذائب
وقطعــان" فــاز مبنحــة مرحلــة التطويــر مضــن قســم سينيفونداســيون لألفــام القصــرة يف مهرجــان اكن
الســيمنايئ الــدويل يف العــام  ،2010واكنــت تبلــغ حيهنــا  20ســنة ،لتكــون أصغــر مــن اختــر هلــذه
املنحــة ،وبعــد ســنوات ســت فــاز الفيــم باجلائــزة الرئيســة يف قســم نصــف هشــر املخرجــن ملهرجــان اكن.
"دار األيتــام" هــو ثــاين فيــم روايئ لـــهربانو وهــو ثــاين أفــام امخلاســية املُخطــط هلــا وأوهلــا "ذائب
وقطعــان" ،ومجيعهــا مقتبســة مــن يوميــات وســرة ذاتيــة ألنــور اهلامشــي الــي مل ينرشهــا ،وشــارك
الفيــم يف نصــف هشــر املخرجــن مضــن فعاليــات مهرجــان اكن .2019

وليد مونس منتج واكتب وخمرج لبناين ،حيمل هشادة املاجستري يف الكتابة واإلخراج من جامعة والية
فلوريدا .أخرج فيملني قصريين "قديس يف المشس" ( )2002و"اجلفت والواوي والذئب والصيب" والذي
وصل للقامئة املختارة ألفضل فيمل قصري يف األوساكر عام  .2017وقد أنتج عدة لكيبات غنائية لديفيد
بويي وآين لينوكس والنا ديل راي وجاسنت تميربلك وغريمه.
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ُغ َرز
ّ
ملخص الفيمل
بنا ًء عىل قصة حقيقية ،تدور أحداث فيمل ُغ َرز يف مدينة بلغراد يف عرصنا احلايل ،بعد
مرور  18سنة عىل إعالم خياطة شابة بربود أن وليدها قد فارق احلياة جفأ ًة .األم مقتنعة
بأن ابهنا رسق مهنا ،وعىل الرمغ من اهتام اآلخرين هلا باجلنون ،فإهنا تستجمع قواها
لتخوض معركة أخرية ضد الرشطة وبريوقراطية املستشىف وحىت عائلهتا لتكشف عن
احلقيقة.
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دراما
رصبيا
2019
الرصبية مع ترمجة إىل االجنلزيية
 97دقيقة
16 +

روايئ
فرنسا
2019
الفرنسية مع ترمجة إىل العربية
 105دقيقة
16 +

املخرج :مريوسالف تريزيتش
اكتب السيناريو :إملا تاتاراجيك
متثيل :سنزيانا بوغدانوفيتش ،ماركو
باكوفيتش ،يوفانا ستويليكوفيتش ،فزينا
تريفاليتش ،دراغانا فاراغيتش ،بافليه
كرياميكيتش.
تصوير :داجمان رادوفانوفيتش ساس
مونتاج :ميلينا ز .ييرتوفيتش
املنتجني :أوليكس فهيميو ،ميلينا تروبوجتيك
غارفيلد.

املخرج :نيكوالس باريزير
اكتب السيناريو :نيكوالس باريزير
متثيل :أبريس لوشيين ،نورا محزاوي،
أنايس دميوستري ،ليون سمياجا.
تصوير :سيباستيان بومشان
مونتاج :كريستل ديوينرت
املنتجني :إميانويل آنرياي

أليس ورئيس البلدية
ّ
ملخص الفيمل
رئيــس بلديــة ليــون ،بــول ثريانيــو ،يف مــأزق ،فبعــد  30ســنة مــن العمــل الســيايس
اســتنفد أفــاره مجيعهــا ،وليحــل هــذه املشــلة قــرر فريقــه أن يعــن فيلســوفة شــابة
رائعــة :أليــس هاميــان .يتطــور حــوار بــن أليــس ورئيــس البلديــة يقــرب وجهــات نظرمهــا
وهيــز قناعاهتــا يف الوقــت نفســه.

مريوسالف تريزيتش

نيكوالس باريزير

ولد يف بلغراد يف يوغوسالفيا سابقا عام  .1969درس القانون الدويل يف جامعة املدينة قبل أن يمكل
دراساته العليا يف الفنون الدرامية .عرض فيمله األول الطويل "شارع اخلالص" يف مهرجان رساييفو
لألفالم وعرض الفيمل أيضا يف مهرجان ساو باولو الدويل لألفالم .يعمل أيضا مكدير لعدة رشاكت
تسويق.

ولــد نيكــوالس باريزيــر يف باريــس يف العــام  .1974وبعــد أن درس القانــون والفلســفة وتــارخي الفــن
والســيمنا أصبــح ناقــدًا ســيمنائيًا يف جملــة "صوفــا" يف بدايــة العقــد األول مــن القــرن الـــ ،21
وأمــى بعدهــا  4ســنوات يف معــل تعــاوين مــع املخــرج بيــر ريســينت ،ويف العــام  2008أخــرج أول
فيــم قصــر لــه بامس":يــوم فــازت ســيجولني" ،ويف العــام التــايل أخــرج فيملــا سياســيًا أطــول بعنــوان
"امجلهوريــة" ،وفــاز جبائــزة جــان فيغــو يف العــام  .2010وبعــد ثــاث ســنوات جــرى اختيــار فيملــه
القصــر  Agit-Popوهــو فيــم كوميــدي هــزيل يتحــدث عــن الســاعات األخــرة ملجلــة ثقافيــة هشريــة -
لملشــاركة يف أســبوع النقــاد يف مهرجــان اكن الســيمنايئ.

31

بقايا

دراما /روايئ
الواليات املتحدة األمريكية
2020
اإلجنلزيية مع ترمجة إىل اإلجنلزيية
 90دقيقة
16 +

ّ
ملخص الفيمل
يــروي الفيــم قصــة املخــرج المطــوح جــاي (أوبينــا نواتشــوكو) الــذي يعــود إىل مدينتــه
واشــنطن العامصــة ليجــد أن حيــه القــدمي قــد تغــر هــو وســانه متامــا .وبيمنــا حيــاول
أن يتعامــل مــع شــعوره باالغــراب عــن أصدقائــه ،وقلقــه عــى اختفــاء خشــص عزيــز
هيلع ،وعــدم فهمــه موقعــه يف هــذا املجمتــع اجلديــد ...يواجــه جــاي قضايــا تتعلــق باهلوية
والعزلــة والفقــدان يف رحلــة خشصيــة مليئــة باملنعطفــات.
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املخرج :مرياوي غريميا
اكتب السيناريو :مرياوي غريميا
متثيل :أوبينا نواتشوكو ،دينيس لينديس،
تالني ستيوارت ،جااكري داي ،جوليان
سملان
تصوير :مارك جيفاراتنام
مونتاج :مرياوي غريميا
املنتجني :مرياوي غريميا

روايئ
العراق ،قطر
2019
العربية مع ترمجة إىل األجنلزيية
والعربية
 79دقيقة
18 +
املخرج :مهند حيال
اكتب السيناريو :مهند حيال  ،هال
السملان
متثيل :عيل ثامر ،أسعد عبد املجيد ،ميىن
مروان ،إميان عبد احلسن
تصوير :سالم سملان
مونتاج :عيل رحمي
املنتجني :عيل رحمي و هال السملان

شارع حيفا
ّ
ملخص الفيمل
تدور أحداث الفيمل يف بغداد عام  ،2006وبالتحديد يف شارع حيفا ،أحد أخطر األماكن
اليت تعاين من احلرب األهلية والعنف .يذهب أمحد الرجل األربعيين ليطلب يد سعاد،
ولكن لسوء احلظ يصاب حتت مزنهلا بطلقة يف قدمه من سالم ،قناص ممتركز عىل أحد
األسطح حيث تعصف به هو اآلخر أزمات ومهوم .حتاول سعاد أن تنقذ حياة أمحد ،ولكن
بال جدوى ،فسالم مينع أي أحد من االقرتاب من أمحد .ينفضح تواطؤ الساكن اآلخرين
يف ظل االحتالل األمرييك.

مرياوي غريميا

مهند حيال

مــراوي غريميــا خمــرج أفــام مــن واشــنطن العامصــة ،وتبــدو نشــأته هنــاك واحضــة يف أمعالــه
وتوجهاتــه" .بقايــا" هــو فيملــه الطويــل األول؛ اكن معـ ً
ا مجاعيــا جبــدارة مــا اكن لــرى النــور لــوال جهــود
األخشــاص الذيــن يصــورمه الفيــم.
بعــد افتتاحــه يف مهرجــان ســام دانــس لألفــام فــاز فيــم "بقايــا" جبائــزة أفضــل فيــم روايئ طويــل
ُ
مجنــه أوبينــا نواتشــوكو جائــز َة أفضــل ممثــل ،مكــا مت اختيــاره ليعــرض يف أيــام فينيســيا مضــن
وحــاز
مهرجــان فينيســيا الســيمنايئ الـــ.77
خترج مرياوي من دائرة الفنون السيمنائية يف جامعة اكليفورنيا اجلنوبية.

ولد مهند حيال يف مدينة النارصية جنوب العراق عام  1985وخترج من لكية الفنون امجليلة يف بغداد
عام  .2010شارك فيمله القصري "عيد ميالد" يف مهرجان برلني الدويل السيمنايئ عام  ،2013ونال
جائزة المجن السيمنايئ الصاعد من مهرجان رود آيالند يف الواليات املتحدة .باإلضافة إىل معله يف
ً
مشاراك يف عدد من األفالم السيمنائية ،وأعد عدة ورش يف جمال الكتابة واإلنتاج
اإلخراج معل منتجًا
املشرتك ،أحد مؤسيس املركز العرايق للفيمل املستقل .وهو حاليًا يشغل منصب مدير اإلنتاج السيمنايئ
يف وزارة الثقافة العراقية.
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بني اجلنة واألرض

روايئ
فلسطني ،لوكمسبورغ ،أيسلندا ،األردن
2019
العربية ،اإلجنلزيية ،الفرنسية ،العربية
مع ترمجة إىل اإلجنلزيية
 92دقيقة
16 +

فيلم اخلتــام

ّ
ملخص الفيمل
ســمى وتامــر فلســطينيان يف الثالثينــات مــن العمــر مزتوجــان منــذ مخــس ســنوات.
ســمى مــن النــارصة وتامــر ابــن مناضــل مثقــف فلســطيين مت اغتيالــه يف بــروت .ألول
مــرة حيصــل تامــر عــى إذن لعبــور نقطــة التفتيــش اإلرسائيليــة ليقــــدم طلــــب الطــــاق
مــن زوجتــه .يف احملمكــة يف النــارصة ،يكتشــف الزوجــان رسًا مــن مــايض والــد تامــر،
ولدهيــا ثالثــة أيــام للعثــور عــى املســتندات املطلوبــة قبــل انهتــاء صالحيــة التأشــرة.
يكشــف الــر عــن وقــت مل يكــن فيــه الديــن مشــلة واحلــب يتخــى احلواجــز يف بلــد
مزقتــه احلــرب.

املخرج :جنوى جنار
اكتب السيناريو :جنوى جنار
متثيل :مىن حوا ،فراس نصار ،فارس
حرصي ،إباء مندر ،براق نشاشييب
تصوير :توماس توماسون
مونتاج :إلزيابيت رونالدسدوتري ،أمني جابر
املنتجني :هاين قرط

جنوى جنار
الاكتبــة واملخرجــة جنــوى جنــار عضــوة يف أاكدمييــة كتــاب الفنــون والعلــوم (األوســار) ومعلــت يف لك
مــن األفــام الوثائقيــة والروائيــة منــذ عــام  .2000فيملهــا األول اكن "امل ـ ّر والرمــان" ( )2009و فيملهــا
الثــاين "عيــون احلراميــة" ( )2014اكن الرتشــيح الفلســطيين الرمســي جلوائــز األوســار عــام .2015
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دييغو مارادونا
ّ
ملخص الفيمل
ظل نادي نابويل سنوات عدة يتذيل قامئة نوادي كرة القدم اإليطالية ومل يمتكن من الفوز
بأي لقب ،لكن األمور تغريت مع انضامم دييغو مارادونا إليه يف العام  ،1984حبيث
أصبح مارادونا معبود امجلاهري! يف مدينة حيتاج حىت الشيطان فهيا إىل محاية.
يروي الفيمل قصص موهبة أسطورية وصعود إىل مقة املجد ومن مث سقوط إىل هاوية
ً
وصوال إىل اخلالص.
اليأس واخليانة والفساد
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وثائيق
اململكة املتحدة
2019
اإلسبانية ،اإليطالية،
االجنلزيية،الفرنسية ،الربتغالية،
الكتالونية مع ترمجة إىل االجنلزيية
والعربية
 130دقيقة
16 +
املخرج :آسيف اكباديا
تصوير :آسيف اكباديا
مونتاج :كريس كينغ
املنتجني :جينس غاي – ريس ،بول مارتني

وثائيق
إيطاليا
2019
اإليطالية واإلجنلزيية مع ترمجة إىل
العربية
 93دقيقة
18 +
املخرج :بنيامينو بارييس
تصوير :بنيامينو بارييس
مونتاج :فالنتينا سيسونيا
املنتجني :فيليبو ماسيلوين

اختفاء أمي
ّ
ملخص الفيمل
بانديتــا ترغــب يف االختفــاء .اكنــت بانديتــا عارضــة أزيــاء مهشــورة يف الســتينيات،
وأصبحــت مصــدر إهلــام لــل مــن فارهــول ودايل وبني وآفيــدون .ولكهنا يف الســبعينيات
حتولــت إىل نســوية رادياكليــة تدافــع عــن حقــوق املــرأة.
يــروي الفيــم قصــة معركهتــا مــع عــامل الصــور املخــادع وآلــة تصويــر ابهنــا الــي
الحقهتــا منــذ طفولتــه عــى الــرمغ مــن ممانعهتــا الدامئــة لذلــك.

آسيف اكباديا

بنيامينو بارييس

أسيف اكباديا خمرج حاصل عىل جائزة أوساكر وعدة جوائز بافتا عن أفالم وأمعال تلفزيونية .رحش
فيمله الوثائيق الرابع "سينّا" ،الذي يتناول حياة سائق سيارات السباق األسطورة الربازييل سينّا أيرتون،
لثالث جوائز بافتا ورحب أفضل وثائيق وأفضل مونتاج .حطم هذا الفيمل أرقاما قياسية يف شباك التذاكر
يف بريطانيا ليكون الفيمل الوثائيق ذو أعىل إيرادات يف بريطانيا عىل مر الزمن .جاء بعده فيمل"إميي"،
عن املغنية واكتبة األغاين إميي وايهناوس ليتقدم عىل "سينّا" وحيتل مرتبة أكرث فيمل وثائيق بريطاين
حقق أرباحا عىل مر الزمن .قوبل فيمله األخري "دييغو مارادونا" لقناة  HBOباحتفاء نقدي ويعترب احللقة
األخرية يف ثالثية املخرج اليت تتناول موضوع مآيس املشاهري.

ولــد بنيامينــو باريــي يف العــام  1986وحــاز هشــادة الباكلوريــوس يف الفلســفة مــن جامعــة ميالنــو
وهشــادة يف االقتصــاد الســيايس الــدويل مــن جامعــة كينغــز كوليــج لنــدن ،ومــن مث حــاز درجة املاجســتري
يف الســيمناتوغرافيا مــن اللكيــة الوطنيــة للســيمنا والتلفزيــون يف بيكونســفيلد يف اململكــة املتحــدة.
يعمل بنيامينو منذ العام  2011مكخرج لألفالم ومصور سيمنايئ وفوتوغرايف.
يتضمــن معلــه مكخــرج العديــد مــن األفــام الوثائقيــة والروائيــة الطويلــة والدعايــات واألفــام الــي تتنــاول
املوضــة والتجسيــات املوســيقية الرتوجييــة واألفــام القصــرة الــي عرضــت يف مهرجانــات عامليــة.
"اختفــاء أيم" هــو أول فيــم طويــل مــن إخراجــه.
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اجلاسوس
ّ
ملخص الفيمل
بعــد أن تســاور أرسة خمــاوف حــول ســامة األم املقميــة يف دار للعجــزة يقــوم التحــري
اخلــاص رامولــو بتعيــن ســرجيو ( 83عامــا) ليصبــح أحــدث نزيــل يف الدار وجاسوســا
حيــاول أن يــوازن بــن مهمتــه الرسيــة وتورطــه املزتايــد يف حيــاة عــدد مــن نــزالء الــدار.
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وثائيق
تشييل ،الواليات املتحدة األمريكية،
أملانيا ،هولندا ،اسبانيا.
2020
االسبانية مع ترمجة إىل االجنلزيية
 84دقيقة
16 +

وثائيق
دمنارك ،فرنسا ،الرنوجي ،قطر ،األردن
2019
العربية ،الفرنسية مع ترمجة إىل
االجنلزيية
 95دقيقة
16 +

املخرج :مايت البريدى
تصوير :بابلو فالديس
مونتاج :اكرولينا سرياكيان
املنتجني :مارسيال سانتيبانزي

املخرج :رايم فرح
تصوير :رايم فرح
مونتاج :غالديس جوجو
املنتجني :ليانا صاحل ،سينية بريية
سورينسني ،سيندي لوتامبليه

ﻓﺎرس ﺣﻠﻮ ..ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻤﻣﺜﻞ ﺧﺮج ﻋﻦ اﻟﻨﺺ
ّ
ملخص الفيمل
هذا الفيمل الوثائيق رسد لثورة وحرب هشدها املمثل السوري الهشري فارس احللو.
تغريت حياة فارس بشلك جذري عندما انضم إىل املتظاهرين يف شوارع دمشق
مطالبني بإسقاط النظام السوري .اضطر عىل الفور لالختفاء ورافقه املخرج رايم
فرح باكمريا عندما اضطر فارس إىل الفرار من سوريا إىل فرنسا .تبعه رايم ومع
ذلك ،مل يكن لدى املمثل وال املخرج نص هلذا الفصل اجلديد يف حياهتام :املنىف .فصل
ميلء باألسئلة وخيبات األمل واالغرتاب ،وأيضًا بالخسافة واالرتباك الثقايف الذي يدعو
للضحك" .فارس حلو ..حاكية ممثل خرج عن النص" تصوير محمي للعنف النفيس
واالغرتاب الذين يعيهشام املخرج وممثله املفضل.

مايت آلبريدي

رايم فرح

تركــز أفــام مايــت آلبــردي عــى الصــور امحلمييــة للعــوامل الصغــرة ممــا جعلهــا صوتــا
مهـ ً
ـا يف عــامل صناعــة األفــام الوثائقيــة يف أمريــا الالتينيــة .أخرجــت ماتيــه فيــم "|املنقــذ"
("،)2011وقــت الشــاي"(" ،)2015أنــا لســت مــن هنــا"( ،)2016و"الكبــار" (.)2016
يف العــام  2018أصبحــت مايــت عضــوًا يف أاكدمييــة فنــون وعلــوم الصــور املتحركــة.

رايم فرح خمرج سوري وممثل وفنان من مواليد  1980مقمي حاليًا يف باريس .درس الرقص يف
دمشق يف املعهد العايل للفنون املرسحية وحرض عدد من الدورات التدريبية وورش العمل يف السيمنا
والرقص املعارص .تستخدم أفالمه ومقاطع الفيديو األوىل له مزجيًا من الرقص واملواد المسعية والبرصية.
"زاماكن" ،الذي صنع يف عام  ،2004يتخيل حوارًا بني مروحة سقف وكريس يف غرفة صامتة .تبعه
"نقطة" ،فيديو قصري للفنون مت عرضه يف العديد من املعارض واملهرجانات حول العامل.
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احلديث عن األشجار

وثائيق
فرنسا ،السودان ،أملانيا ،تشاد ،قطر
2019
العربية
 94دقيقة
16 +

ّ
ملخص الفيمل
إبراهــم وســلميان ومنــار والطيــب أصدقــاء منــذ أكــر مــن  45عامــا .تركــوا وطهنــم
يف الســتينيات والســبعينيات لدراســة الســيمنا يف اخلــارج وأنشــؤوا مجموعــة الفيــم
الســوداين يف العــام  .1989وبعــد ســنوات مــن البعــد والغربــة اجمتعــوا مــر ًة أخــرى
عــى أمــل حتقيــق حملهــم القــدمي ،أال وهــو إحياء الســيمنا يف الســودان .لكهــم مصممون
عــى تــرك أثــر وراءمه وإشــعال حــب الســيمنا يف بــادمه .ومــن خــال الصــور الــي
أنتجوهــا ،وتلــك الــي فقدوهــا وتلــك الــي تأملــوا أن ينتجوهــا تبــدو بــادمه بوجههيــا
امجليــل واملريــع.
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املخرج :صهيب قسم الباري
تصوير :صهيب قسم الباري
مونتاج :نييل فويرت ،غالديس جوجو
املنتجني :ماري بالدويش ،مهامات -صاحل
هارون ،ميالين أندرنش

وثائيق
مرص
2019
العربية ،اإلجنلزيية ،الفرنسية
مع ترمجة إىل األجنلزيية
 95دقيقة
16 +
املخرج:ماريان خوري
تصوير:ماريان خوري ،سارة الشاذيل
مونتاج :بارهيان مراد
املنتجني :ماريان خوري

احكيلي
ّ
ملخص الفيمل
أم وابنهتــا تعمــان يف جمــال الســيمنا تكتشــفان معــا احليــاة بصعوباهتــا ومتعهتــا،
وذلــك مــن خــال أربعــة ســيدات مــن أربعــة أجيــال خمتلفــة لنفــس العائلــة .هــذه العائلــة
املرصيــة الــي يعــود أصلهــا لبــاد الشــام طاملــا اكنــت احليــاة والســيمنا فهيــا مرتبطتــان
ببعضهــا.
مــن خــال مشــاهد أرشــيفية مل يراهــا أحــد مــن قبــل ،نغــوص يف عــامل بــن احلقيقــة
واخليــال ،ســواء اكن ذلــك مــن خــال خشصيــات افــراد العائلــة الــي ظهــرت يف أفــام
يوســف شــاهني الذاتيــة ،أو مــن خــال أدوارمه احلقيقــة يف مــرح احليــاة.
هــذه قصــة محميــة عــر الزمــان واملــان متتــد عــر أربعــة أجيــال وأربعــة مــدن ،مــن
ً
وصــوال لباريــس وهافانــا .األم وابنهتــا تأخذانــا يف رحلــة
اإلســكندرية والقاهــرة
خشصيــة ،انســانية ،وبرصيــة ،وتطرحــان أســئلة ،وتقومــان بإعــادة اكتشــاف مصريمهــا.

صهيب قسم الباري

ماريان خوري

ولــد صهيــب قســم البــاري يف الســودان يف العــام  .1979درس الســيمنا يف فرنســا يف جامعــة باريــس
الـــ .8كتــب وأخــرج أفالمــا قصــرة روائيــة ووثائقيــة عــدة" .احلديــث عــن األجشــار" هــو فيملــه الطويــل
االول  .صهيــب ،أيضــا ،باحــث مهــم يف األرشــيفات المسعيــة البرصيــة .متكــن عــر أحباثــه مــن أن جيــد
العديــد مــن األفــام الســودانية املفقــودة ،وهــو مشــارك نشــط يف املشــاريع الدوليــة واحملليــة اهلادفــة
إلنقــاذ األفــام الســودانية وحتويلهــا إىل نســخ رمقيــة ،مبــا فهيــا أفــام إبراهــم شــداد وســلميان دمحم
والطيــب مهــدي.

ماريــان خــوري يه ســيمنائية مرصيــة ،دخلــت جمــال الســيمنا مكنتجــة و خمرجــة عــى الــرمغ مــن
خلفيهتــا التعلمييــة يف االقتصــاد بالقاهــرة وأكســفورد ،إال أهنــا رسعــان مــا اجنذبــت ماريــان حنــو عــامل
الســيمنا بعــد خترجهــا .واســمر تعاوهنــا الوثيــق مــع املخــرج املــري الكبــر يوســف شــاهني ملــا يقــرب
مــن ثالثــن عا ًمــا .تقــوم ماريــان بــدور حلقــة االتصــال بــن الفنانــن والصناعــة .ويه معنيــة بـــ "ســيمنا
املؤلــف" ،وتنتــج أفال ًمــا مســتقلة ذات موضوعــات ختتلــف عــن الســائد ىف الســيمنا املرصيــة .مكــا لعبــت
دو ًرا أساس ـ ًّيا يف مــروع "بانورامــا الفيــم األورويب" منــذ دورتــه األوىل عــام  2004بالقاهــرة ،ويه
مبــادرة تبحــث يف املوضوعــات واألنــواع الســيمنائية املختلفــة لــي تقــدم الســيمنا البديلــة للجمهــور
املــري وتشــويق هــواة الســيمنا مبجموعــة غنيــة مــن األفــام العامليــة .أمــا مرشوعهــا احلــايل ،فهــو:
"ورش دهشــور" لتطويــر وإنتــاج األفــام املقدمــة مــن املواهــب املرصيــة و العربيــة الناشــئة.
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بريوت املحطة األخرية
ّ
ملخص الفيمل
"بريوت احملطة األخرية" حماولة لدراسة األحداث والظروف يف التارخي احلديث واملعارص
اليت أدت إىل إنشاء دولة لبنان ،وذلك عرب استخدام السكك احلديدية املهملة وما تبىق
من البنية التحتية املهجورة كنقطة انطالق للتحليل ،من خالل السفر جغرافيًا من احملطات
اخلارجية باجتاه احملطة املركزية يف بريوت .يستكشف الفيمل البالد ومجيع مكوناهتا
تدرجييًا ،للوصول أخريًا لطرح اإلشاكلية :هل شارفت رحلة القطار إىل هنايهتا؟ أم أن
البالد مل تبلغ احملطة األخرية بعد؟
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وثائيق
لبنان
2019
العربية مع ترمجة إىل األجنلزيية
 82دقيقة
16 +

وثائيق
فرنسا
2019
الفرنسية مع ترمجة إىل العربية
 93دقيقة
16 +

املخرج :إييل مكال
تصوير :إييل مكال
مونتاج :إييل مكال
املنتجني :جانا وهيب

املخرج :ماريانا أوتريو
تصوير :هيلني لوفارت
مونتاج :أجنس بركريت
املنتجني :دينيس فريد

البحث عن جيل كارون
ّ
ملخص الفيمل
اكن جيــل اكرون ،الــذي مل يتجــاوز الثالثــن عامــا وقهتــا يف مقــة مســرته املهنيــة
مكصــور حصــايف موهــوب عندمــا ُفقــد يف اكمبوديــا ،يف العــام  .1970حيــاول هــذا
الفيــم  -الــذي حيــايك معليــة التحقيــق ،مــن خــال صــور جيــل الرائعــة والفجــوات بيهنــا
 اســرجاع حضــور املصــور وروايــة قصــة عدســته ،وكيــف متكــن مــن تغطيــة الزناعــاتاملهمــة الــي عارصهــا خــال وقــت قصــر.

إييل مكال

ماريانا أوتريو

إييل مكال اكتب ،خمرج ومدير تصوير يعيش بني ديب وبريوت .بدأ مسريته الفنية بفيمله القصري "2و"2\1
الذي حاز عىل جائزة النقاد يف مهرجان ديب بدورته السابعة .مكا أخرج فيمليه القصريين "ثلج" و "تانغو
الثورة"" .بريوت احملطة األخرية" هو فيمله الطويل األول الذي حاز عىل جائزة أفضل فيمل غري روايئ يف
مهرجان القاهرة بدورته احلادية واألربعني.

ولــدت ماريانــا أوتــرو لعائلــة مــن الفنانــن ،فوالداهــا رســامان وأخهتــا ممثلــة .درســت الســيمنا يف معهــد
الدراســات الســيمنائية ،مث ختصصــت يف العــام  1987يف إخــراج األفــام الوثائقيــة .وفــازت جبائــزة
أفضــل فيــم وثائــي يف لشــبونة يف العــام  1994عــن فيملهــا "لكيــة احلقــوق" ،وجائــزة مهرجــان بلــد
الوليــد يف العــام  2003عــن فيملهــا "تــارخي رس" ،وهــو فيــم عــن اختفــاء والدهتــا .وحيمــل فيملهــا
الوثائــي الســادس عنــوان "يف أيدينــا".
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مسافر منتصف الليل

وثائيق
الواليات املتحدة األمريكية ،أفغانستان
2019
االفارسية ،اإلجنلزيية مع ترمجة إىل
االجنلزيية
 86دقيقة
16 +

ّ
ملخص الفيمل
عندمــا تعلــن حركــة طالبــان عــن جائــزة ملــن يأتهيــا بــرأس املخــرج األفغــاين حســن
فازيــي ،يضطــر إىل الفــرار مــع زوجتــه وابنتيــه الصغريتــن.
يصــور فازيــي يف فيملــه هــذه الرحلــة املليئــة باملخاطــر والهتديــدات الــي أحدقــت بــه
وبعائلتــه واســتغرقت ســنوات عــدة ،واليــأس الــذي أصاهبــم ،إضافــة إىل احلــب العظــم
الــذي مجــع بيهنــم.
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املخرج :حسن فازييل
تصوير :فامطة حسيين ،حسن فازييل،
نرجس فازييل ،زهرة فازييل
مونتاج :إمييل ماهدافيان
املنتجني :إمييل ماهدافيان ،سو كمي

جترييب
فلسطني
2020
العربية مع ترمحة إىل االجنلزيية
 80دقيقة
16 +
املخرج :مكال اجلعفري
تصوير :عبد اجلليل اجلعفري
مونتاج :مكال اجلعفري
الصوت :مكال اجلعفري
املنتجني :مكال اجلعفري

صيف غري عادي
ّ
ملخص الفيمل
بعــد أن تعــرض زجــاج ســيارته للكــر مــرات عــدة ،أحــر والــد املخــرج الفلســطيين
اكمــرا لملراقبــة جسلــت أحــداث مــا يــدور أمــام املــزل حكيــاة األرسة اليوميــة واجلــران
ومه يف طريقهــم ألمعاهلــم ومشــاغلهم املختلفــة .ينســج فيــم "صيــف غــر عــادي"
حلظــات عابــرة مكــا لــو أهنــا قصيــدة ،ويف اخللفيــة يتبــدى وقــع احليــاة اليوميــة يف
مدينــة الرملــة.

حسن فازييل

مكال اجلعفري

معل فازييل عىل تطوير املرسحيات واألفالم الوثائقية وعدد من املسلسالت احملبوبة يف أفغانستان.
ويف العــام  ،2011اختــاره املركــز الثقــايف الربيطــاين لملشــاركة يف ورشــة شــيفيلد /دوك فيســت
للتدريــب والتشــبيك يف جمــال صناعــة األفــام الوثائقيــة.
يتنــاول فيملــه "زوجــة الســيد فازيــي وحياتــه مــرة أخــرى!" قضايــا حقــوق املــرأة واألطفــال واملعاقــن
يف أفغانســتان ،وقــد فــاز جبوائــز عــدة يف مهرجانــات دوليــة .مكــا معــل مديــر موقــع تصويــر يف فيــم
"عــوامل خمتلفــة" لملخرجــة فيــو آالداغ ،الــذي عــرض ألول مــرة يف مهرجــان برلــن الســيمنايئ يف العــام
 2014ومكصــور يف فيــم "صــوت الشــعب :رحلــي عــر أفغانســتان" ،أمــا فيملــه الوثائــي "الســام
يف أفغانســتان" ،الــذي أعــد لشاشــة التلفزيــون الوطــي ،فتحــدث عــن القائــد الطالبــاين املُــا تــور جــان،
الــذي ختــى عــن ســاحه ليعيــش حيــاة مدنيــة مســاملة.

اســتخدم مكــال اجلعفــري يف أمعالــه الصــور املتحركــة والســاكنة ،وميــزج بــن الواقــع واخليــال والفــن.
ومــن أمعالــه" :صيــف غــر عــادي"(" ،)2020اســتعادة"(" ،)2015مينــاء الذاكــرة"(،)2009
"ســقف"(.)2006
اســتضافته نــدوة روبــرت فالهــريت لألفــام (نيويــورك) وهــو زميــل يف معهــد رادلكيف يف جامعــة هارفارد
ومركــز دراســة األفالم.
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2001

برناجم األفالم القصرية 1
دراما\ قصري
فلسطني
2020
العربية مع ترمجة إىل االجنلزيية
 15دقيقة

جترييب\ قصري
فلسطني ،بلجياك.
2020
بدون حوار (كتابة عىل الشاشة)
 23دقيقة
16+
املخرج :ميلينا ديسيه

16+

املخرج :إبراهمي حنضل

ميلينا ديسيه

بيت حلم 2001
ّ
ملخص الفيمل
شــاب فلســطيين يتجــول بــن تأمالتــه احلاليــة وذكريــات الطفولــة خــال
اجتيــاح بيــت حلــم وحصارهــا ،حمـ ً
ـاوال أن يفهــم كيــف حــاول والــداه توجهيــه
خــال تلــك األوقــات الصعبــة ،عــى أمــل أن يســاعده ذلــك عــى التأقــم مــع
الوضــع احلــايل.

إبراهمي حنضل
إبراه ــم حنض ــل خم ــرج ومص ــور س ــيمنايئ م ــن بي ــت حل ــم .حص ــل
يف الع ــام  2019ع ــى درجــة الباكلوري ــوس يف الفن ــون امجليلــة م ــن
دار اللكمــة .أخــرج حنضــل عــددًا مــن األفــام القصــرة الرسديــة
والتجريبيــة ومع ــل مدي ـرا للتصوي ــر يف ع ــدد م ــن األف ــام القص ــرة
مبــا فهيــا فيــم "أمبيانــس" لوســام اجلعفــري .شــارك كذلــك يف
إنت ــاج ع ــدد م ــن األف ــام الطويلــة يف فلس ــطني يف جم ــال اإلض ــاءة
والتصوي ــر .يعم ــل حالي ــا ع ــى تطوي ــر فيملــه ال ــروايئ األول.
وثائيق ،قصري
الرنوجي ،فلسطني.
2020
العربية مع ترمجة إىل االجنلزيية
 22دقيقة
18 +
املخرج :دمحم جبايل

غزة أونالين
ّ
ملخص الفيمل
يتحــدث الفيــم عــن تواصــل املخــرج دمحم جبــايل مــع أصدقائــه وعائلتــه يف
غــزة .حفياتــه يف املنــى منــذ العــام  2014مل تكــن خيــارًا" .فــرض عـ ّ
ـي
أن أعيــش بعيــدًا عــن عائلــي مــع أن ذلــك مل يكــن خيــاري ،ولكنــه أصبــح
واقــي الــذي أعيشــه بــل حتدياتــه" .يتحــدث الفيــم عــن الوضــع القــامئ
يف غــزة وجحــم االكتــاب الــذي يعــاين منــه النــاس هنــاك" .متابعــة األخبــار
ا ،لكهنــا الطريقــة الوحيــدة للبقــاء عــى ّ
عــن بعــد ليســت أمــرًا هسـ ً
اطــاع.
تركــت احليــاة القطبيــة يف الــروجي أثــرًا عــى حيــايت وطريقــة تواصــي مــع
اآلخريــن مبــا يف ذلــك مجيــع املعلومــات الــي أتلقاهــا مــن غــزة".
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ميلينا ديسيه فنانة فرنسية تعمل يف بروكسل .ويه تستخدم يف
أمعاهلا أنواعًا خمتلفة من الوسائط واألشاكل ،اكلوسائط املتعددة
يف األمعال التشكيلية ،الفنون األدائية ،الكتابة واألفالم .تركز
حبوثها الفنية عىل الكشف واالختفاء ،وعىل الذاكرة والنسيان،
وكيف ينعكس ذلك عىل رواية القصة ونقلها :وتستكشف عن قرب
حتول القصة مع مرور الوقت وتعاقب األجيال .عرضت أفالمها
يف العديد من مدن العامل مثل مركز خليل الساككيين (رام
اهلل ،فلسطني) ،وخيامسا (باريس ،فرنسا) ،مركز آرغوس للفنون
واإلعالم (بروكسل ،بلجياك) ،اكيس ستوديوز (بروكسل) ،يك إتش
إم غالريي (ماملو ،السويد) ،كونست بيوغراف يف آرتوتيكيت
(كوبهناجن ،الدمنارك) ،نتورك سنرتوم فور هيجني داغسيه
(آلوست ،بلجياك).

الشمس والعدسة املكربة
ّ
ملخص الفيمل
المشــس والعدســة املكــرة – حــن ينــى املــرء وتبــى ذاكــرة الجشــر -الفيــم عبــارة
عــن مقالــة مصــورة تــرمس صــورة ملوقــع عــى تلــة فــوق عــن قينيــا ،ويه قريــة
فلســطينية يف الضفــة الغربيــة.
نــرى يف املوقــع مزنلــن قدميــن مــن العهــد العمثــاين .ومــن خــال حفــص بعــض
األشــياء -الــي كشــف عهنــا خــال معليــات ترمــم  -باســتخدام عدســة مكــرة،
حيــاول الفيــم أن يــرد قصــة مــن خــال معليــات حيــة مــن االكتشــاف واالختفــاء.

دراما\ قصري
األردن ،السويد ،أملانيا.
2019
العربية مع ترمجة إىل االجنلزيية
 15دقيقة
16+

املخرج :زين درييع

دمحم جبايل

زين درييع

دمحم اجلب ــايل ،صان ــع أف ــام فلس ــطيين وفن ــان م ــن غ ــزة .يعيش
ويعمــل مكخــرج أفــام يف الــروجي منــذ العــام  .2014أخــرج
ع ــددًا م ــن األف ــام الوثائقيــة والقص ــرة وأف ــام املقاط ــع املوس ــيقية.
فــاز "إســعاف" فيملــه الوثائــي الطويــل األول جبوائــز عــدة
مهنــا ( )One World Mediaكأفضــل فيــم وثائــي طويــل
للع ــام  .2017ش ــارك جب ــايل يف العدي ــد م ــن مهرجان ــات األف ــام
اإلقلمييــة والدوليــة واملعــارض واملؤمتــرات يف أوروبــا والواليــات
املتحــدة والعــامل العــريب .حصــل دمحم ،مؤخــرًا ،عــى هشــادة
الباكلوريــوس يف أفــام الصــور املتحركــة مــن لكيــة نوردالنــد
للســيمنا والفنــون يف مشــال الــروجي.

خترجــت زيــن مــن جامعــة تورونتــو لالفــام يف العــام  ،2010وبــدأت
تدريهبــا مــع املخرجــة املعروفــة آن مــاري جــارس يف فيملهــا الطويــل
الثــاين "ملــا شــفتك" .أنتجــت رشكــة آن مــاري جــارس لإلنتــاج "أفــام
فلســطني" فيــم دريــي الــروايئ األول ،الــذي افتتــح يف العــام 2013
بفيــم بــامل ســرينغز لألفــام القصــرة وفــاز جبائــزة أفضــل فيــم.
بعدهــا بــدأت زيــن العمــل عــى تطويــر ســيناريو لفيــم روايئ يف
اخلــارج ،حيــث اختارتــه منصــة Asia Pacific Screen Academy
املعروفــة و Meditalents Residence and Torino Film Labيف
الوق ــت نفســه ليدمع ــا م ــروع تطوي ــره .ش ــارك فيمله ــا "س ــام" جبائ ــزة
روبــرت بــوش لألفــام  ،2019وجــرى اختيــاره رمسيــا لملشــاركة يف
بينــايل فينيســيا  2019ومســابقة أوريوزونــي لألفــام القصــرة،
وف ــاز باجلائ ــزة الذهبيــة يف مهرج ــان اجلونــة ،مك ــا ح ــاز مؤخ ـرًا جائ ــزة
 Vimeo Staff Pick awardيف مهرج ــان ب ــامل س ــرينغز الس ــيمنايئ.

سالم
ّ
ملخص الفيمل
يتحطــم حــم ســام بــأن تصبــح أمــا عندما تكتشــف أن زوجهــا ال يســتطيع اإلجناب،
وعندهــا تصبــح قناعاهتــا وآراؤهــا الــي آمنــت هبــا طــوال حياهتــا موقــع حفــص
واختبــار ،عندهــا تــدرك أن علهيــا أن ختتــار.
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دراما\ قصري
مرص ،أملانيا
2019
العربية مع ترمجة إىل االجنلزيية
 20دقيقة
18 +
املخرج :ندى رياض

الفخ
ّ
ملخص الفيمل
بعيــدًا عــن العيــون املرتصــدة ،يلــوذ حبيبــان إىل منتجــع قــدمي عــى الســاحل
املــري ليختليــا ببعضهــا بعضــا .وهنــاك خيتــران ديناميــات القــوة بيهنــا،
خاصــة عندمــا تــرح الفتــاة برغبهتــا يف إهنــاء العالقــة.
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ندى رياض
افتتــح فيملهــا الوثائــي األول "هنايــات ســعيدة" يف مهرجــان األفــام
الوثائقيــة يف أمســردام ســنة  .2016ويه حاصلــة عــى جائــزة
مؤسســة روب ــرت ب ــوش لألف ــام  ،2017ال ــي دمعهت ــا يف إنت ــاج فيمله ــا
ال ــروايئ القص ــر "الف ــخ" ،ال ــذي ج ــرى اختي ــاره رمسي ــا يف أس ــبوع النق ــاد
يف مهرجــان اكن يف العــام  .2019مكــا أهنــا تقــود وتوجــه ورشــات
مع ــل ح ــول صناعــة األف ــام لمتك ــن املجمتع ــات احملليــة املنكوبــة ال ــي
تع ــاين م ــن احل ــرب والهتج ــر وظ ــروف احلي ــاة الصعبــة يف لبن ــان واألردن
وم ــر .يرك ــز معله ــا بش ــل أس ــايس ع ــى دراســة م ــدى مع ــق النفس ــية
البرشيــة وتعقيده ــا والعالق ــات ب ــن الن ــاس م ــن خ ــال وس ــيط ب ــري.

53

برناجم األفالم القصرية 2

بالتعاون مع مهرجان لكريمونت-فرياند ال ّدويل لألفالم القصرية
وثائيق
2019
فرنسا
اإلجنلزيية مع ترمجة اىل الفرنسية
 21دقيقة

روايئ
2019
السويد
السويدية مع ترمجة اىل اإلجنلزيية
 12دقيقة

املخرج :غابرييل ستمير

املخرج :الرس فيجا ،إيزابيل بيورلكند

16+

16+

نظف معي (بعد أن حيل الظالم)

يف انتظار املوت

مائت النساء يصورن أنفهسن وهن ينظفن منازهلن.

يصــل االبــن إىل املستشــى ليــودع والــده الــذي يرقــد عــى
فــراش املــوت .حيــاول االبــن توديــع أبيــه ،ولكــن األب منشــغل يف
علبــي اخلــردل املفتوحتــن ومــاذا ســيفعل هبــا؟

ّ
ملخص الفيمل

ّ
ملخص الفيمل

جائزة خاصة من جلنة التحكمي

احلاصل عىل جائزة  Canal+, Cine+ Awardمضن املسابقة الدولية
رسوم متحركة
2019
فرنسا
الفرنسية مع ترمجة اىل اللغة اإلجنلزيية
 12دقيقة

روايئ
2019
غانا ،بلجياك
اإلجنلزيية واللغة الولوفية مع ترمجة اىل اللغة االجنلزيية
 21دقيقة

املخرج :برونو كوليت

املخرج :آنتوين نيت

ّ
ملخص الفيمل

ّ
ملخص الفيمل

يواجــه لويــس الرســام وزوجتــه ميشــيل أحداثــا غريبــة ،فالعــامل
ً
ً
فشــيائ يفقــد األثــاث
شــيائ
مــن حوهلــا يبــدو وكأنــه يتغــر.
واألجســام وحــى األخشــاص مــن حوهلــم الواقعيــة .تبتعــد
األشــياء عــن بعضهــا بعضــا وتتفــكك أحيانــا.

أجنــي يف غانــا تلكفــه عصابتــه جتنيــ َد أطفــال للقيــام مبهمــة
خطــرة يف مســاء ذلــك اليــوم .جيــد األجنــي ك ً
ال مــن برينــس
وماتيلــدا ،ومهــا صديقــان متلؤمهــا احليــاة ،وخيطــط لتســلميهام
للعصابــة .ولكــن بعــد أن يقــي اليــوم بصحبهتام يبدأ التشــكيك
يف قــراره وكيــف ميكــن أن يؤثــر عــى مســتقبلهام.

روايئ
2019
فلسطني ،قطر
العربية مع ترمجة اىل الفرنسية
 24دقيقة

جترييب متحرك
2019
األرجنتني ،فرنسا
فيمل صامت
 7دقائق

املخرج :فرح نابليس

املخرج :بيدرو اكسافيتشيا

اهلدية

نبض

ّ
ملخص الفيمل

ّ
ملخص الفيمل

يف عيــد زواجــه يذهــب يوســف مــع ابنتــه يامســن يف الضفــة
الغربيــة البتيــاع هديــة لزوجتــه .ولكــن هــل مــن الهسل أن يتســوق
املــرء بــن اجلنــود واحلواجــز وشــوارع الفصــل العنــري؟

قصــة معقــدة لطفــل ينتمي إىل عائلــة مفككــة .يــرد الفيــم وهو
عبــارة عــن قصــة تشــويقية – حالــة الطفــل النفســية واحنــداره
إىل هاويــة اجلنــون وهــو حيــاول أن جيمــع صــورة قاتــل.

16+

ال ينسى

احلاصل عىل جائزة امجلهور يف املسابقة الوطنية ،جائزة املؤثرات البرصية من أدويب

16+

احلاصل عىل جائزة امجلهور مضن املسابقة الدولية
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16+

تصبح على خري

احلاصل عىل جائزة أفضل فيمل يف املسابقة الدولية

16+

جائزة أفضل فيمل حتريك
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منصــة وقتنــا لألطفــال والشبــاب
لألفالم دور يف دمع تطور أطفالنا االجمتايع والعاطيف والعقيل واإلدرايك ،لذا أصبح من املهم يف زمننا
احلايل تعريض األطفال ( 15 – 6سنة) ألفاكر مبتكرة وصور إبداعية وإجيابية بعيدة عن اإلنتاجات التجارية
اليت يسهتلكوهنا من خالل قنوات التلفزيون املنترشة .ومبا أن اللقاءات وورش العمل وعروض األفالم يف النوادي
الشبابية واملدارس توقفت اآلن ،فقد أنشأنا قناة إنرتنت خاصة باألطفال والشباب لنصل إىل الطفل الفلسطيين
عىل الرمغ من احلواجز والقيود اليت فرضهتا اجلاحئة.
يأيت االعالن عن هذه القناة خالل مهرجان أيام فلسطني السيمنائية مضن برناجم اجليل القادم ،الذي هيدف إىل
تمنية ثقافة الطفل عرب السيمنا إىل جانب تعزيز تقديره لإلرث والثقافة السيمنائيني ولغة الصورة املتحركة.
ستبث هذه القناة حمتوى جيدًا لألطفال والعائالت ،وستتضمن عددًا من الرباجم واألفالم اجليدة املدبلجة للعربية.
ويه أول قناة إنرتنت جمانية خالية من اإلعالنات موجهة لألطفال يف فلسطني.
سنستغل زمخ املهرجان لالعالن عن هذه األداة اليت تهسم يف حتقيق مضان حق أطفال فلسطني يف التعمل
ً
استجابة لألهداف اليت أعلنهتا األمم املتحدة يف يوم
والتعرف واكتشاف قدراهتم ومواههبم ،وتأيت مبادرتنا هذه
الطفل العاملي ،يف العام  ،2019آملني أن تسامه القناة يف دمع حقوق الطفل يف فلسطني وازدهاره.
يتشوق األطفال إىل اكتشاف العامل ،ويتوقون إىل ما يالمس عواطفهم ويأخذمه عىل محمل اجلد ،لذا فقد حان
الوقت لتوفري منصة هلم من أجل االسمتاع إىل قصصهم وخماوفهم وأحالمهم.

عن برنــامج حكايــات طائر الشمــس الفلسطينــي
برناجم "حاكيات طائر المشس" ،الذي أطلقته مؤسسة فيمل الب – فلسطني بالتعاون مع رشكة سينيفيليا لإلنتاج،
هو برناجم سيمنايئ للتطوير واإلنتاج عىل أحدث مستوى ،هيدف إىل تطوير أفالم حت ّفز اخليال والتفكري لدى
مجهور الشباب يف العامل العريب.
بسبب قلة متثيل األطفال واملراهقني عىل الشاشةُ ،صم هذا الربناجم لتحفزي محاس حقييق لدى صناع األفالم
للرتكزي عىل التنوع ،وذلك من خالل استكشاف أمهية رواية القصة مجلهور الشباب وتأثريها يف إحداث تغيري
إجيايب يف النسيج العاطيف والنفيس للجيل القادم من الشباب العرب.
معل صناع األفالم املختارون خالل برناجم إقامة مكثف اسمتر مثانية أسابيع عىل ثالثة حماور لتطوير املشاريع
اخلاصة هبم وجتهزيها لإلنتاج :كتابة السيناريو واإلخراج – خاصة العمل مع املمثلني األطفال  -واإلنتاج.
ُتوج الربناجم بسبعة مشاريع جاهزة لالنتقال إىل مرحلة اإلنتاج عن طريق جتهزي الفريق بسيناريو حمبوك،
وحزَم اإلنتاج ،واخلطط املالية ،وخطط التوزيع.
والتدريب عىل اإلخراجُ ،
تقوم هيئة حتكمي من احملرتفني يف هذا املجال باختيار مرشوعني فائزين ،وستعلن هيئة التحكمي النتاجئ يف احلفل
اخلتايم أليام فلسطني السيمنائية وسيحصل لك مهنام عىل جائزة قميهتا  10,000$ومساعدة عينية يف خدمات
مرحليت اإلنتاج وما بعد اإلنتاج.

مشاريــع فــي املسابقــة
نور

املخرج :فرح أبو خروب
اكتب السيناريو :فرح أبو خروب

نادين

املخرج :رمي جربان
اكتب السيناريو :رمي جربان

غري

املخرج :بشار مراد
اكتب السيناريو :بشار مراد

دهان سحري

املخرج :دمحم العزة
اكتب السيناريو :دمحم العزة

أورنينا والغولة

املخرج :إمييل سابا
اكتب السيناريو :إميل سابا وبيان شبيب

خالد ونعمة

املخرج :هسيل دحدل
اكتب السيناريو :هسيل دحدل

سعيد

املخرج :أكرم الوعرة
اكتب السيناريو :أكرم الوعرة وصالح أبو
نعمة
58

59

61
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جائــزة طائــر الشمــس الفلسطينــي لإلنتــاج  -املشاريــع املشاركة
جريح رقم
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عندما يستسمل أمحد للوضع الراهن يف قطاع غزة ،يقرر الذهاب إىل احلدود
الفاصلة بني غزة وأرايض الـ  48حبجة التظاهر هناك ،إال أن هدفه احلقييق
هو أن يصاب برصاص اجليش اإلرسائييل حىت يمتكن من احلصول عىل إعانة
حكومية ُتعرف بـ"راتب جرحي" ،لكن األمور جتري عكس ذلك متامًا.
عامر نارص

62

دماء كاملاء

ً
ً
رسية ،يقع هو وأرسته يف خف ال خمرج منه
عاطفية
عندما خيوض شادي مغامر ًة
إال خبيارين :فإما أن يتحولوا إىل معالء لالحتالل اإلرسائييل ،وإما أن يتعرضوا
لإلهانة والعار يف جممتعهم.
دمية محدان

صانع أفالم ولد يف غزة يف العام ُ ،1991عرف بإنتاج أفالم تتحدث عن الواقع
الفلسطيين السيايس واالجمتايع واالقتصادي.
بدأ العمل يف صناعة األفالم يف العام  2010مع أخويه عرب وطرزان نارص ،وكذلك مع
املخرج الفلسطيين خليل املزين.
معل عىل صناعة وإنتاج العديد من األفالم الوثائقية والدرامية ،وشارك بالعديد من
املهرجانات السيمنائية .وهو عضو يف مهرجان الجسادة امحلراء حلقوق اإلنسان يف
غزة ،ومنتج وخمرج أفالم يف فضائية UNRWA

دمية محدان حصافية سابقة وخمرجة أفالم ،أمضت أكرث من عرشة أعوام مع هيئة
اإلذاعة الربيطانية (يب يب يس) ،وأخرجت أفالمًا قصرية منذ العام  .2007آخر أفالمها
القصرية "القنبلة" ،الذي أنتج يف برلني يف العام  2019بدمع من
)Der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM
and
the Berlin Medienboard.

 100طائر

امبليفايد

طائر غامض هيمت بفتاة ممتردة تعيش يف خممي فلسطيينّ لالجئني ،األمر الذي
يأخذ حياهتا إىل مىحن غري متوقع.

ال تمتكن فتاة مصاء صغرية من إخبار امها حبادثة المية املت هبا .االن علهيا محل
ذلك يف نفهسا وحدها لبقية حياهتا.

بشار زعرور

دينا نارص

بشار زعرور ،فنان وصانع أفالم ،حاصل عىل درجة الباكلوريوس يف الفنون البرصية
من جامعة ماهناتن فيل يف نيويورك ،يف العام  .2012أهنى املستوى الثامن يف الرمس
والتصوير يف منتدى الفنون البرصية وحصل عىل دبلوم يف هذا املجال ،قبل أن يهني
مرحلة الثانوية العامة.
قبل دراسته يف الواليات املتحدة ،جرى اختياره عض َو جلنة حتكمي يف مهرجان شياكغو
الدويل لألطفال ،مكا شارك أيضًا يف ورش عديدة مهنا كتابة السيناريو والنقد السيمنايئ
يف مؤسسة فاسيتس مالتمييديا ودورات متخصصة باإلنتاج والتصوير واإلضاءة ،مكا
شارك يف العديد من املشاريع الفنية والسيمنائية احلائزة جوائز عاملية.

دينا نارص خمرجة ومنتجة فلسطينية\ اردنية حاصلة عىل درجة الباكلوريوس يف الفنون
والتصممي اجلرافييك .أهنت يف اآلونة األخرية درجة املاجستري يف إخراج األفالم
الوثائقية من خالل برناجم فيمل " .DocNomadsارواح صغرية" هو فيملها الوثائيق
الطويل االول الذي استغرق اجنازه اربع سنوات ،اكن عرض الفيمل االول يف  2019يف
 CPH Doxوعرض وحلص عىل جوائز يف عدة مهرجانات دولية مثل
.Sheffield doc/fest, IDFA, DOK Leipzig, BUSAN
يف عام  2017أسست رشكة مد مشوش لالنتاج.
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طوىب للعشاق
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املسكوبية

انتظرت أمل خروج إبراهمي من الجسن عرش سنوات ،مشاعر حب وحنني خمتلطة
خبشيهتا من خسارهتا حريهتا اليت اكتسبهتا جراء غياب زوجها.
إهياب جادهلل

ً
صدفة يف بيت ساحور بعد  ٣٠عامًا عىل
فلسطينيان يف امخلسينيات يلتقيان
أول لقاء هلام يف جسن املسكوبية إبان االنتفاضة األوىل ،ليجدا أن غربهتام عن
احلارض وقوة حنيهنام لملايض تدفعهام إىل حماولة إعادة املايض مهام اكنت
النتاجئ.

جمدي العمري

ً
ً
ّ
حيض اآلن
ووثائقية.
روائية
خمرج وسيناريست فلسطيين ،كتب وأخرج أفالمًا قصرية
لفيمله الطويل األول "الشك" ،شارك يف ورش صندانس لإلخراج والكتابة عايم 2018
.2019,

جمدي العمري ،حاصل عىل باكلوريوس يف اإلخراج من املعهد العايل للسيمنا يف
مرص ،واملاجستري من جامعة كونكورديا يف مونرتيال .بعد معله يف الرشق االوسط
مكساعد خمرج ومدير إنتاج يف العديد من األفالم الروائية والوثائقية ،كتب سيناريوهات
وأنتج وأخرج أفالمه الروائية القصرية اليت عرضت يف العديد من املهرجانات الدولية.
"ثبات" اكن فيمله الروايئ األول .العمري يكتب اآلن فيمله الروايئ الثاين بيمنا يد ّرس
مواد اإلخراج الروايئ جبامعة دار اللكمة يف بيت حلم.

األوفياء

املفتاح

وص بدفن جمثانه يف مسقط رأسه ،مدينة يافا ،جتابه عودة اجلسد موانع
بعد أن ّ
قانونية إرسائيلية وحواجز ،لكن ابنته ترص عىل أن حتقق أمنية والدها بالعودة.

صوت مفتاح يفتح باب بيت عائلة ويطارد أدينا الصغرية يف الليل .لكن عندما يبدأ
مجيع أفراد العائلة يف جتربة هذا الاكبوس ،ينتاهبم الذعر .هل سيمتكن الدكتور
نفتايل من الرد عىل هذه الظاهرة الغريبة؟

إمساعيل اهلباش

رااكن ميايس

إمساعيل اهلباش خمرج واكتب سيناريو مستقل درس اإلخراج يف معهد القدس للسيمنا
والتلفزيون باإلضافة إىل بعض الدورات العربية والدولية ،ومن خالل اخلربة كتب سيناريو
فيملني روائيني طويلني ،شارك يف العديد من ورش التطوير العربية والدولية ،ومعل
مساعد خمرج يف أفالم روائية ووثائقية طويلة يف فلسطني مثل "صداع" و"عيد ميالد
ليىل" .أخرج عددًا من األفالم القصرية ،وهو يبحث اآلن عن متويل لفيمله الروايئ الطويل
األول.

راكن ميايس خمرج سيمنايئ مستقل (اكتب سيناريو وخمرج ومنتج) فلسطيين .درس
السيمنا واملرسح وعمل النفس يف لبنان مث تلىق تدريبًا سيمنائيًا مع عباس كياروستايم
يف كوريا اجلنوبية .كتب وأخرج العديد من األفالم القصرية .اكن فيمله السابق "رمبا"
اختيارًا رمسيًا يف مهرجان لواكرنو السيمنايئ يف العام .2012
يتناول فيمله القصري "بنبونة" ظاهرة هتريب العينات املنوية الفلسطينية من الجسون
اإلرسائيلية ،وقد ُعرض ألول مرة عامليًا يف مهرجان تورنتو السيمنايئ الدويل يف العام
 – 2017حصل عىل  28جائزة ألفضل فيمل قصري يف املهرجانات السيمنائية الدولية،
وبالتحديد مهرجان كوستندورف للسيمنا واملوسيىق (أمري كوستورياك) ،ويف مهرجان
موسكو السيمنايئ الدويل األربعني ،ومهرجان بوخارست السيمنايئ الدويل.
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بني موت وبني

حتت ضغط العيش يف دولة بوليسية ،خيترب عيل ،الفلسطيين املقديس  ،رؤى رهابية
ً
أفعاال عصيانية غري مألوفة ضد نظام عسكري انتقايم.
غريبة مضطربة ،تثري هذه الرؤى
عىل احلدود بني امللهاة واملأساة ،يتحدث هذا الفيمل «الدونكيشويت» عن اخلطر الذي
يتأىت من مراقبة الدولة لصحة الناس النفسية.

غرق القارب الذي اكن یحمل "صاحل" ومجموعة من الھاربین من مدينة غزة احملارصة.
ً
ً
رسیالیة للبحث عن خمرج.
رحلة
یبدأ صاحل رفقة جث ٍة

رمزي مقديس

وسمي خري

كاكتب وخمرج ،يريد رمزي مقديس التشويش حبرص .تستخدم أفالمه اللطف والفاكهة
والاكفاكوية لرتوي القصة غري الراجئة عن كيف أحلقت احلكومة اإلرسائيلية األذى
النفيس عالوة عىل األذى اجلسدي بالفلسطينيني يف األرايض احملتلة.
ممكثل ،اشهتر بدوره يف فيمل "اصطياد أشباح ( ،)2017وحصل عىل جائزة بريلينالة
ألفضل فيمل وثائيق ( .)2017مكا عرف أيضًا بأدواره يف "ألجل القضية" (،)2019
و"الكتابة عىل الثلج" ( .)2017يف العام  2015أخرج ومثل يف فيمل "جحر سلميان"
الذي فاز جبائزة أفضل فيمل قصري للجمهور يف مهرجان املدن التوأم للفيمل العريب يف
مزنة.

وسیم خیر من فلسطین ،خمرج وممثل ،درس اإلخراج يف جامعة حيفا ،أنتج وأخرج
فیمله القصیر األول "خماض" ( ،)2014معل مع تلفزيون فلسطني الرمسي وأخرج عربه
 10براجم تلفزیونیة .أما عىل املستوى املرسيح فقد قدم مكخرج  23مع ً
ال مرسحیًا
وممكثل  74مع ً
ال مرسحیًا ،شارك يف العديد من املھرجانات واحملافل الدولیة ،وهو
حاصل عىل العديد من اجلوائز ألفضل خمرج مرسيح وأفضل معل مرسيح وأفضل
ممثل مرسيح ،واكنت له العديد من جتارب اإلنتاج املستقل.

أبناء آوى

صديقة من املشرق/وقت مقترض

أثناء عودهتا إىل البيت سالكة إحدى الطرق املهجورة يف ساعات الليل املتأخرة،
تضطر طبيبة فلسطينية أن ختتار بني محاية نفهسا ومحاية عائلهتا.

رجل ،يريد اقرتاض وقت ال ميلكه ،يرافق امرأة يافعة لدائرة اهلجرة.

سعيد زاغة

مكال اجلعفري

سعيد زاغة خمرج فلسطيين خترج من جامعة كينيون يف والية أوهايو األمريكية يف
العام  2011بعد حصوله عىل الباكلوريوس يف السيمنا واألدب اإلجنلزيي .أخرج
فيمله القصري األول "مخسة أوالد وجعل" ( )2016الذي قام بدور البطولة فيه الفنان
الفلسطيين عيل سلميان.
بدأت رحلة الفيمل يف املهرجانات من مهرجان ديب السيمنايئ الدويل حيث انطلق بعدها
إىل أكرث من  40مهرجانًا دوليًا.
أهنى سعيد ،مؤخرًا ،فيمله القصري الثاين "ضيف من ذهب" وهو يعمل اآلن عىل تطوير
فيمله الطويل األول "حشيشستان" ،شارك يف براجم تطوير عديدة من بيهنا ورشة تدريب
املنتجني مع مؤسسة الدوحة لألفالم وحمرتف الرشق املتوسط لألفالم وشبكة يف مهرجان
قرطاج.

استخدم مكال اجلعفري يف أمعاله الصور املتحركة والساكنة ،وميزج بني الواقع واخليال
والفن .ومن أمعاله" :صيف غري عادي" (" ،)2020استعادة" (" ،)2015ميناء الذاكرة"
(" ،)2009سقف" (.)2006
استضافته ندوة روبرت فالهرييت لألفالم (نيويورك) وهو زميل يف معهد رادلكيف يف
جامعة هارفارد ومركز دراسة األفالم.
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القدس

رام اهلل

بيت حلم
21.10.2020

20.10.2020
7:00 PM

برناجم األفالم القصرية  - 2املعهد الفرنيس يف القدس
– شاتوبريون

7:00 PM

احكييل  -املرسح البلدي-دار بلدية رام هلل

6:00 PM

فارس حلو ..حاكية ممثل خرج عن النص  -مؤسسة
املعمل للفن املعارص

7:00 PM

 - ١٩٨٢قرص رام هلل الثقايف

8:00 PM

اجلاسوس  -مؤسسة عبد احملسن القطان

8:00 PM

ُغ َرز  -مرسح وسيمناتك القصبة

8:00 PM

ال وجود للشيطان  -قرص رام هلل الثقايف

21.10.2020

22.10.2020
بريوت احملطة االخرية -املرسح البلدي-دار بلدية رام هلل 6:00 PM
سمتوت يف العرشين  -قرص رام هلل الثقايف

8:00 PM

اختفاء أيم  -مؤسسة عبد احملسن القطان

8:00 PM

برناجم األفالم القصرية  - 2مرسح وسيمناتك القصبة

8:00 PM

23.10.2020
البحث عن جيل اكرون  -املرسح البلدي-دار بلدية رام هلل 6:00 PM

عفوًا ،مل جندمك  -قرص رام هلل الثقايف

8:00 PM

فارس حلو ..حاكية ممثل خرج عن النص -مؤسسة عبد 8:00 PM
احملسن القطان
برناجم األفالم القصرية  - ١مرسح وسيمناتك القصبة

24.10.2020

8:00 PM

صيف غري عادي  -املرسح البلدي-دار بلدية رام هلل

6:00 PM

حاكية األخوات الثالث  -قرص رام هلل الثقايف

8:00 PM

برناجم األفالم القصرية  - ١مؤسسة عبد احملسن القطان

8:00 PM

غبت طوي ً
ال يا بين  -مرسح وسيمناتك القصبة

8:00 PM

25.10.2020

دار األيتام  -املرسح البلدي-دار بلدية رام هلل

6:00 PM

احلديث عن األجشار  -قرص رام هلل الثقايف

8:00 PM

شارع حيفا  -مرسح وسيمناتك القصبة

8:00 PM

دييغو ماردونا  -رسية رام هلل االوىل

8:00 PM

26.10.2020
بني اجلنة واألرض  -قرص رام هلل الثقايف
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7:00 PM

7:00 PM

برناجم األفالم القصرية  - ١مؤسسة املعمل للفن املعارص 7:00 PM

23.10.2020
سمتوت يف العرشين  -املعهد الفرنيس يف القدس
– شاتوبريون

7:00 PM

اختفاء أيم  -مؤسسة املعمل للفن املعارص

7:00 PM

24.10.2020

أليس ورئيس البلدية  -املعهد الفرنيس يف
القدس – شاتوبريون

7:00 PM

بقايا  -مؤسسة املعمل للفن املعارص

7:00 PM

25.10.2020

23.10.2020

سمتوت يف العرشين  -دار يوسف نرصي جارس
للفن والبحث

8:00 PM

24.10.2020

مسافر منتصف الليل  -املعهد الفرنيس يف القدس –
شاتوبريون

7:00 PM

صيف غري عادي  -مؤسسة املعمل للفن املعارص

7:00 PM

للفن والبحث

مسافر منتصف الليل  -دار يوسف نرصي جارس
للفن والبحث

8:00 PM

25.10.2020

اجلاسوس  -دار يوسف نرصي جارس للفن
والبحث

21.10.2020

بني اجلنة واالرض  -مجعية الثقافة العربية

8:00 PM

22.10.2020

برناجم األفالم القصرية  - 2دار يوسف نرصي جارس 6:00 PM

22.10.2020

البحث عن جيل اكرون -املعهد الفرنيس يف القدس
– شاتوبريون

حيفا

دييغو مارادونا  -مجعية الثقافة العربية

8:00 PM

23.10.2020
سمتوت يف العرشين  -مجعية الثقافة العربية

8:00 PM

24.10.2020
6:00 PM

حاكية األخوات الثالث  -دار يوسف نرصي جارس 8:00 PM
للفن والبحث

بريوت احملطة األخرية  -مجعية الثقافة العربية

8:00 PM

25.10.2020
شارع حيفا  -مجعية الثقافة العربية

8:00 PM

26.10.2020
احلديث عن األجشار  -مجعية الثقافة العربية

8:00 PM

غزة
21.10.2020

 - 1982املعهد الفرنيس

4:00 PM

22.10.2020
أليس ورئيس البلدية  -املعهد الفرنيس

23.10.2020

البحث عن جيل اكرون  -املعهد الفرنيس

4:00 PM

4:00 PM

24.10.2020
فارس حلو ..حاكية ممثل خرج عن النص -املعهد
الفرنيس

25.10.2020

سمتوت يف العرشين  -املعهد الفرنيس

4:00 PM

4:00 PM

26.10.2020
برناجم األفالم القصرية  - 1املعهد الفرنيس

4:00 PM
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فريــق عمــل املهرجــان
حنا عطاهلل

املدير الفين

ليىل عباس

مديرة الربجمة

مؤيد عليان

مدير ملتىق صناع السيمنا

عال سالمة

مديرة العمليات

برجييت بوالد

مديرة جتنيد األموال والعالقات العامة

خلود بدوي

مسؤولة اإلعالم والناطقة اإلعالمية

نرسين غنمي

املسؤولة املالية واإلدارية

دمحم دسويق

مدير اإلنتاج

كرستينا زهران

منسقة برناجم اجليل القادم

رونزا اكمل

رؤية فنية وتصممي جرافييك

سينا هرينك

تصممي ملصق املهرحان

نوار سامل

مساعدة مربجمة املهرجان

أوطان خالوي

حمتوى املوقع اإللكرتوين

مهند صالحات

منسق حمتوى اإلعالم االكرتوين | جملة رمان

هبة عبد امحليد

مصممة جرافيك

دارين الما

توثيق و إعالم إلكرتوين

شادي برغويث

اللوجستيات

مارسيل سالمة

منسق اإلجراءات الوقائية

مالك أبو بكر

التواصل

سايم صربة

حتريك مريئ

نور اخلطيب

توثيق العروض

وسام اجلعفري

منسق عروض بيت حلم

مسرية اجلبايل

ترمجة

رشوق حرب

حترير لغة اجنلزيية

مصعب ابو زيد

حترير لغة عربية

دمحم رمياوي

برجمة منصة وقتنا

جريس البعبيش

الرشيط االعالين

شادي زقطان

تأليف وتلحني اغنية " صورة "
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Bethlehem

ramallah
20.10.2020

There is No Evil - Ramallah Cultural Palace

21.10.2020

7:00 PM

Let’s Talk - Ramallah Municipal Theater Ramallah City Hall

6:00 PM

1982 - Ramallah Cultural Palace

8:00 PM

The Mole Agent - A.M Qattan Foundation

8:00 PM

Stitches - Alkasaba Theater & Cinematheque

8:00 PM

22.10.2020
Beirut Terminus -Ramallah Municipal Theater Ramallah City Hall

6:00 PM

You Will Die at Twenty - Ramallah Cultural Palace

8:00 PM

The Disappearance of My Mother - A.M Qattan
Foundation

8:00 PM

Shorts Program 2 - Alkasaba Theater &
Cinematheque

8:00 PM

Looking For Gilles Caron - Ramallah Municipal
Theater - Ramallah City Hall

6:00 PM

Sorry We Missed You - Ramallah Cultural Palace

8:00 PM

A Comedian in A Syrian Tragedy - A.M Qattan
Foundation

8:00 PM

Shorts Program 1 - Alkasaba Theater &
Cinematheque

8:00 PM

23.10.2020

24.10.2020

An Unusual Summer - Ramallah Municipal
Theater - Ramallah City Hall

6:00 PM

A Tale of Three Sisters - Ramallah Cultural Palace

8:00 PM

Shorts Program 1 - A.M Qattan Foundation

8:00 PM

So Long My Son - Alkasaba Theater &
Cinematheque

8:00 PM

The Orphanage - Ramallah Municipal Theater Ramallah City Hall

6:00 PM

25.10.2020

Talking about Trees - Ramallah Cultural Palace
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Haifa Street - Alkasaba Theater &
Cinematheque

Diego Maradona - Sareyyet Ramallah\ Outdoor

26.10.2020

Between Heaven and Earth - Ramallah
Cultural Palace

7:00 PM

jerusalem
7:00 PM

A Comedian in A Syrian Tragedy - AlMa`mal
Foundation for Contemporary Art

7:00 PM

Looking for Gilles Caron - Institut français de
Jérusalem - Chateaubriand

7:00 PM

22.10.2020

Shorts Program 1 - AlMa`mal Foundation for
Contemporary Art

7:00 PM

You Will Die at Twenty - Institut français de
Jérusalem - Chateaubriand

7:00 PM

23.10.2020

Shorts Program 2 - Dar Yusuf Nasri Jacir for
Art & Research

6:00 PM

Midnight Traveller - Dar Yusuf Nasri Jacir for
Art & Research

8:00 PM

The Mole Agent - Dar Yusuf Nasri Jacir for Art
& Research

6:00 PM

A Tale of Three Sisters - Dar Yusuf Nasri Jacir
for Art & Research

8:00 PM

8:00 PM

You Will Die at Twenty - The Arab culture
Association

8:00 PM

Beirut Terminus - The Arab culture
Association

8:00 PM

Haifa Street - The Arab culture Association

8:00 PM

23.10.2020
24.10.2020
25.10.2020

Gaza
1982 - French Institute

Diego Maradona - The Arab culture
Association

22.10.2020

24.10.2020

21.10.2020

8:00 PM

26.10.2020
4:00 PM

Talking about Trees - The Arab culture
Association

8:00 PM

Alice and The Mayor- French Institute

4:00 PM

23.10.2020
Looking for Gilles Caron - French Institute

24.10.2020

7:00 PM

Residue - AlMa`mal Foundation for
Contemporary Art

7:00 PM

Midnight Traveller - Institut français de
Jérusalem - Chateaubriand

7:00 PM

4:00 PM

24.10.2020
A Comedian in A Syrian Tragedy - French
Institute

4:00 PM

You Will Die at Twenty - French Institute

4:00 PM

25.10.2020

25.10.2020

An Unusual Summer - AlMa`mal Foundation for
Contemporary Art

8:00 PM

21.10.2020

Between Heaven and Earth - The Arab culture
Association

22.10.2020

The Disappearance of My Mother - AlMa`mal
Foundation for Contemporary Art
Alice and The Mayor - Institut français de
Jérusalem - Chateaubriand

You Will Die at Twenty- Dar Yusuf Nasri Jacir
for Art & Research

25.10.2020

21.10.2020
Shorts Program 2 - Institut français de
Jérusalem - Chateaubriand

23.10.2020

8:00 PM
8:00 PM

haifa

7:00 PM

26.10.2020
Short Program 1 - French Institute

4:00 PM

8:00 PM
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No Signal

Between Death

Living under the pressures of a police state, Ali, a Palestinian in Jerusalem,
experiences strange paranoid visions which spark bizarre acts of defiance against
a vindictive military regime. On the border between comedy and tragedy, this Don
Quixote-esque film speaks of the threat that state surveillance can pose to people’s
mental health.

The boat carrying Saleh and other fugitives from the besieged Gaza Strip sank.
Saleh, along with a dead body, embark on a surreal journey of escape.

Ramzi Maqdisi

Waseem Khair

As a writer/director, Ramzi Maqdisi wants to disrupt, but he is careful.
His films use subtle and Kafkaesque style humor to tell stories about life under the
Israeli occupation.
As an actor, Maqdisi is best known for his role in Ghost Hunting (2017) which was
awarded Best Documentary Film at the Berlinale. His other notable roles were in
Pour la Cause (2019) and Writing on Snow (2017). In 2015 Maqdisi directed and
acted in Solomon’s Stone which won the Best Short
Film Audience Award at Mizna’s Twin Cities Arab Film Festival. As a director Maqdisi
is also known for his documentary Defying My Disability (2016).

Wasim Khair is a Palestinian director and actor. He studied directing at the University
of Haifa. Khair produced and directed his first short film Mukhad (2014), and produced
10 television programs for the official Palestinian TV station, and has also worked
in independent film productions. He has directed twenty-three theater pieces, and
acted in seventy-four plays and participated in many international festivals and
forums winning best theater director, best theater actor and best theater work. He
had experience in several independent productions.

Coyotes

Oriental Friend/ Borrowed Time

Driving along desolate roads in the West Bank, a Palestinian female doctor has to
choose between survival and betraying her loved ones.

A man, wanting to borrow time he does not have, accompanies a younger woman to
an immigration office.

Said Zagha

Kamal AlJafari

Said Zagha received his BA in English and Film from Ohio’s Kenyon College. He’s also
a
Berlinale Talents alumni (2020). His debut short, Five Boys and a Wheel (2016),
premiered at the Dubai Film Festival, later playing at 40+ festivals worldwide. Said
has recently finished his second
short Lovesick in the West Bank. He is also developing his first feature Weedestine,
which participated in the MFI’s script program, the Med Film Factory, DFI’s producer’s
lab and Chabaka at the Carthage Film festival.

Kamal Aljafari works with moving and still images, interweaving fiction, non-fiction
and art. Kamal’s past films include An Unusual Summer (2020), Recollection (2015),
Port of Memory (2009), and The Roof (2006). He was a featured artist at the Robert
Flaherty Film Seminar (NYC) and was a Fellow at Harvard University’s Radcliffe
Institute and Film Study Center.
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Blessed Are the Lovers
After 10 years, Amal’s husband is released from prison and returns home.
Feelings of incredible joy are mixed up with fear that his freedom might take away
hers.
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Almaskubyeh
Two fifty-year-old Palestinians accidentally meet in Beit Sahour after 30 years since
their first meeting at the ‘Maskoubyeh’ prison during the First Intifada. They find
that their alienation from the present and the strength of their longing for the past
motivates them to revisit that past, whatever the results may be.

Ihab Jadallah

Majdi El Omari

Award-winning Palestinian filmmaker and screenwriter Ihab Jadallah has written,
directed, and produced several highly acclaimed short films and documentaries. He
is currently working on The Doubt, a full-length feature film. The script was selected
for the Sundance Screenwriting Lab 2018 and Sundance Director’s Lab 2019.

Majdi El-Omari is a Palestinian Canadian filmmaker. He received a Bachelor of Fine
Arts (BFA) in filmmaking from the Cairo Institute of Cinema in Egypt, and a Master of
Fine Arts in Film Production (MFA) from Concordia University, in Montreal, Canada.
He worked as an assistant director and production manager on various feature and
documentary films, and went on to became a filmmaker, scriptwriter, producer
and editor. Standstill was his debut feature film screened in different film festivals
around the world. El Omari is now writing his next film while teaching filmmaking at
Dar al-Kalima University in Bethlehem.

The Loyals

The Key

After his recommendation that his body be buried in his hometown of Jaffa, the return
of the body is confronted with Israeli legal barriers and checkpoints, nonetheless, his
daughter insists that his wish to return be fulfilled.

The sound of a key opening the Biton family’s door is haunting young Edina
at night. But when all the family starts experiencing this nightmare, panic sets in.
Will Dr. Naftali be able to explain this strange phenomenon?

Ismail Alhabbash

Rakan Mayasi

Ismail Habbash is an independent Palestinian scriptwriter and film director.
He studied film making at the Jerusalem Center for TV and Cinema Production.
He wrote two scenarios for feature films and several short films. He was assistant
director for several Palestinian long documentary and feature films such as Fix Me
and Laila’s Birthday, and directed several short films which participated in Arab and
International film festivals. Habbash is currently working on his first long feature
film The rude girl.

Rakan Mayasi is a Palestinian independent filmmaker, screenwriter, director and
producer. He studied Cinema, Theatre and Psychology in Lebanon and then received
film training with Abbas Kiarostami in South Korea at the Asian Film Academy. He
wrote and directed several short films. His previous film Roubama was part of the
official selection at the Locarno Film Festival in 2012. His short film BONBONÉ
tackles the phenomenon of Palestinian sperm smuggling from Israeli jails and had
its world premiered at the Toronto International Film Festival in 201 , and was the
recipient of twenty-eight Best Short Awards at international film festivals.
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Injured No. 1253

Blood like Water

Ahmad surrenders to the situation in Gaza and decides to go to Gaza borders.
Claiming that he’s protesting peacefully but in fact secretly intending to get shot
by Israeli soldiers to claim financial aid from the government, but then things take
another unexpected turn.

When Shadi embarks on a secret love adventure, he accidentally drags his family
into a trap where they only have two choices, either collaborate with the Israeli
occupation, or be shamed and humiliated by their own people.

Amer Nasser

Dima Hamdan

Amer Nasser is a Palestinian filmmaker born in Gaza in 1991, who is known for
producing films that address the political, economic and social realities of Palestinian
refugees. He has worked in the film industry since 2010 alongside his brothers Arab
and Tarzan Nasser, as well as the Palestinian director Khalil Al-Muzain. Nasse worked
on the production of many documentaries and drama films, and participated in many
local and international film festivals. He is a member of the Red Carpet Festival for
Human Rights in Gaza, and currently works as a film producer and director at UNRWA
satellite television.

Dima Hamdan is a former journalist and filmmaker. She spent over
ten years working with the BBC Arabic & World Service, and she directed and
produced several short films since 2007. Her latest short film, The Bomb was
completed in Berlin in
2019 with funding from Der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM) and the Berlin Medienboard.

100 Birds

Amplified

A mysterious bird takes interest in a young rebellious girl living in a Palestinian
refugee camp as her life takes a surreal turn.

A young deaf girl fails to communicate a painful incident to her mother, which she
now has to carry on her own for the rest of her life.

Bashar Zarour

Dina Nasser

Bashar Zarour is an artist and filmmaker. He acquired his BFA in studio arts from
ManhattanVille College in New York, 2012. He completed all 8 levels of drawing and
painting at the VAF and received a diploma in art before finishing high school.
He was selected as a member of the jury for the Chicago Kids Film Festival, and
participated in a script writing and film criticism workshop at Facets Multimedia
in 2007. He partook in specialized workshops in filmmaking, production,
cinematography, lighting, and editing, and contributed to many award winning films
regionally and internationally.

Dina Nasser is a Palestinian Jordanian director and producer. She graduated with a
BA in Art and Graphic Design in 2003, and was granted the DocNomads scholarship
program for a Master Degree Documentary Filmmaking in 2013. Tiny Souls is her
first feature length documentary which was realized over the course of four years.
The film premiered in 2019 in CPH Dox, and has been awarded and selected in
international film festivals, such as Sheffield doc/fest, IDFA, DOK Leipzig, BUSAN
International Film Festival. In 2017, Nasser founded Madd Moshawash, a multimedia production company.
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-WAQTONA- PLATFORM for Children and
Youth
We believe that films support children’s social, emotional, and cognitive
development. Especially within our current times, it is crucial to expose children
(6-15-year-old) to innovative ideas, creative imagery, and positive thoughts away
from the commercial productions they consume through mainstream TV channels.
Since meetings, workshops, and screenings in youth clubs and schools are restricted,
we created an online channel dedicated to children and youth to reach Palestinian
children despite the reality of checkpoints and restrictions occurring throughout
the pandemic.
The initiation of this online channel during Palestine Cinema Days falls within our
Next Generation program, which aims to increase children’s film literacy through an
appreciation of film heritage, cinema culture and the language of the moving image.
The channel will stream quality content for children and families, diverse film
programs that are made up of quality content films dubbed into Arabic. This is
the first accessible and advertisement free online channel dedicated to children in
Palestine.
We are using the festival’s momentum to announce this tool which connects
Palestinian children with the right to learn and explore their creative abilities
and talents. Our initiative is in alignment with the aims presented at the United
Nations’ World Children’s Day in 2019, and we hope it contributes and supports the
flourishment of children’s rights in Palestine.
Children want to discover the world, they want to be emotionally moved and taken
seriously – it is time to give them a platform that listens to their stories, concerns
and dreams.

Sunbird Stories program
Launched in July 2020 by Filmlab Palestine and Cinephilia Productions, Sunbird
Stories is a state-of-the-art development and production program that aims
to instigate the growth of imaginative and thought-provoking films for young
audiences across the Arab World.
During an eight-week intensive residency, selected filmmakers worked in three
phases to develop their projects towards production: screenwriting, directing child
actors, and producing.
This process resulted in seven solid screenplays that are now ready to advance into
the production phase where they will receive further directorial training, financial
advice and distribution plans.
A jury of industry professionals will select two projects for production. The wining
projects will be announced during the Closing Ceremony of Palestine Cinema Days
Each winner will receive $10,000 plus in-kind production and post-production
services.

Projects in Competition
Nour

Ornina and the Ghula

Director: Farah Abu Kharroub
Writer: Farah Abu Kharroub

Director: Emile Saba
Writer: Emile Saba & Bayan Shbib

Nadeen

Khaled and Nema

Director: Reem Jubran
Writer: Reem Jubran

Director: Sohail Dahdal
Writer: Sohail Dahdal

Director: Bashar Murad
Writer: Bashar Murad

Director: Akram al Waara
Writer: Akram al Waara &
Salah Abu Neama

Different

Magic Paint

Said

Director: Mohammad Al- Azza
Writer: Mohammad Al- Azza
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next
generation
program

Shorts Program 2

In Collaboration with Clermont- Ferrand
International Film Festival
Documentary
France
2019
English with French subtitles
21 minutes
16+
Director: Gabrielle Stemmer

CLEAN WITH ME
(AFTER DARK)
Synopsis

On YouTube, hundreds of women film themselves
cleaning their homes.

Fiction
Sweden
2019
Swedish with English Subtitles
12 minutes
16+
Director: Lars Vega, Isabelle Björklund

AWAITING DEATH
Synopsis

A son arrives at the hospital to watch over his
father’s death bed. The son wants a last nice
moment, while his father would rather find out
what to do with the two opened cans of mustard.
International Competition / Canal+, Ciné+ Award

Special Jury Award
Animation
France
2019
French with English Subtitles
12 minutes
16+
Director: Bruno Collet

Fiction
Ghana, Belgium
2019
English and Wolof with English Subtitles
21 minutes
16+
Director: Anthony Nti

Synopsis

Synopsis

Louis, a painter, and his wife Michelle have recently
experienced some strange events. The universe
around them seems to be changing. Slowly,
furniture, objects, and people lose their realism.
They come apart, and sometimes they disintegrate.

A foreigner in Ghana gets an assignment from his
gang to recruit kids for a risky job that will take place
later that evening. He finds Prince and Matilda, two
lively kids and good friends, and plans to hand them
over to the gang. After spending the day with them,
he starts to question his decision and how it will
affect their future.

Fiction
Palestine, Qatar
2019
Arabic with French Subtitles
24 minutes
16+
Director: Farah Nabulsi

Experimental animation
Argentina, France
2019
No dialogue
7 minutes
16+
Director: Pedro Casavecchia

Synopsis

Synopsis

On his wedding anniversary, Yusef and his daughter,
Yasmine, set out to the West Bank to buy his wife
a gift. Between the soldiers, segregated roads and
checkpoints, how easy is it to go shopping?

The twisted story of a kid growing up in a
dysfunctional family. This psychological thriller
follows the character along a spiraling descent into
madness, piecing together the portrait of a killer.

MÉMORABLE

National Competition / Audience Award, Visual effects Award Adobe

THE PRESENT

International Competition / Audience Award
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GOOD NIGHT

Best Film /International Competition

PULSIÓN

Best animation Award

55

Drama/Short
Egypt, Germany
2019
Arabic with English Subtitles
20 minutes
18 +
Director: Nada Riyadh

the trap
Synopsis
Away from preying eyes, a young unmarried couple retreat to the
depth of a desolate run-down Egyptian seaside resort to make
love. The power dynamic between them is tested when the girl
reveals she wants their relationship to end.
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Nada Riyadh
Her debut documentary film Happily Ever After premiered
at IDFA-International Documentary Film of Amsterdam in
2016. Fakh (The Trap) won The Film Prize of Robert Bosch
Stiftung production award in 2017 and was part of the Semaine de la Critique - Cannes official selection, 2019. She
also leads and mentors filmmaking workshops that empower distressed communities suffering from war, displacement, and difficult living conditions in Lebanon, Jordan and
Egypt. Her work mainly focuses on exploring the depth and
complexity of the human psyche and relationships through
the visual medium.
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Shorts Program 1
Drama/Short
Palestine
2020
Arabic with English Subtitles
15 minutes
16+
Director: Ibrahim Handal

Experimental\ Short
Palestine, Belgium
2020
No spoken dialogue, captions in English
23 minutes
16+
Director: Milena Desse

Milene Desse

Bethlehem 2001
Synopsis
A young Palestinian man recollects his childhood memories of the
military invasion and siege of Bethlehem. His parents try to help
him cope with these difficult memories as well as the realities of
the present times.

My Gaza Online
Synopsis
The film is based on the online communication between Palestinian
filmmaker Mohamed Jabaly, his friends, and family in Gaza.
Since 2014, he has lived a life of exile, away from his family and
dealing with the challenges that this experience presents. The
ongoing situation in Gaza and the level of depression that people
face are high, and following news from a distance is not easy. The
film tackles the contradictions of pursuing an arctic-life in Norway
while trying to keep up with news from Gaza.
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Ibrahim Handal
Ibrahim Handal is a Palestinian filmmaker and cinematographer from Bethlehem. In 2019 he obtained his BFA in
Cinematography at Dar Al-Kalima University. Handal directed several narrative and experimental short films and
worked as Director of Photography for several short films
including the Cannes Cinefondation 2019 winner Ambience
by Wissam Al Jafari. He has also worked on several feature
film productions in Palestine within the camera and lighting departments. Handal’s first feature film is currently in
development.

Milena Desse is a French artist based in Brussels. She
works in various formats and mediums such as mediainstallations, performance, writing and film. Her artistic
research and practice focus on forms of disappearance and
revelation, memorizing and forgetting and their resonance
with storytelling and transmission- looking closer at
the transformation of stories through time and across
generations.
Desse’s work has been shown internationally in Khalil
Sakakini Cultural Center (Ramallah, Palestine), Khiasma
(Paris, France), ARGOS center for art and media (Brussels,
Belgium), Kaaistudios (Brussels), KHM Gallery (Malmö,
Sweden), Kunstbiograf at Artoteket (Copenhagen, Denmark),
and Netwerk centrum voor hedendaagse kunst (Alost,
Belgium)

Documentary/ short
Norway, Palestine
2020
Arabic with English Subtitles
22 minutes
18 +
Director: Mohamed Jabaly

Drama\ Short
Jordan, Sweden, Germany
2019
Arabic with English Subtitles
15 minutes
16+
Director: Zain Duraie

Mohamed Jabaly

Zain Duraie

Mohamed Jabaly is a Palestinian filmmaker and artist from
Gaza. He has been living and working as a film director in
Norway since 2014.
He has shot several documentaries, short films, and music
videos. Jabaly’s first feature documentary Ambulance has
won several prizes including One World Media for Best
Feature Documentary 2017.
He has participated in many regional and international film
festivals, exhibitions, and conferences in Europe, the USA
and the Arab world. Recently Jabaly has finished his BA
program in Moving Images from Nordland Film & Art College
in Northern Norway.

Zain Duraie graduated from the Toronto Film School in
2010. She started off her training with acclaimed filmmaker
Annemarire Jacir on her second feature When I Saw You.
Jacir’s production company “Philistine Films” produced
Duraie’s debut film Horizon which had its world premiere in
2013 at Palm Springs Shorts fest and won Best of the Fest
Selects. Duraie then developed her feature film screenplay
abroad, which was selected for development by the
prestigious Asia Pacific Screen Academy, the Meditalents
Residence and Torino Film Lab. Her latest film Give Up the
Ghost was nominated for the Robert Bosch Film Prize 2019.
The film has been officially selected for the prestigious La
Biennale Di Venezia 2019 Orizzonti Shorts Competition and
won the Golden Prize at the Gouna Film Festival, and most
recently won the Vimeo Staff Pick award at the Palm Springs
International FIlm Festival.

The Sun and the looking
glass
Synopsis
The Sun and the Looking Glass - for one easily forgets but the
tree remembers is an essay-film which paints a portrait of a place
on a hill above Ein Qiniya, a Palestinian village in the West Bank,
with two houses from the late Ottoman period. Looking through
a magnifying lens at the objects uncovered during renovations,
the film performs the creation of narratives within the dynamic
processes of revelation and disappearance.

give up the ghost
Synopsis
Salam’s dream of becoming a mother is shattered when she finds
out that she is unable to have children with her husband. A lifetime
of convictions and beliefs are put to the test as she realizes she
must make a choice.

51

Short
films
THE PRESENT

CLEAN WITH ME (AFTER DARK)
MEMORABLE

AWAITING DEATH
GOOD NIGHT

PULSION

BETHLEHEM 2001

MY GAZA ONLINE

THE SUN AND THE LOOKING GLASS

GIVE UP THE GHOST

THE TRAP

Midnight Traveler
Synopsis
When the Taliban puts a bounty on Afghan director Hassan Fazili’s head,
he is forced to flee with his wife and two young daughters. Capturing
their uncertain journey, Fazili shows both the danger and desperation
of their multi-year odyssey and the tremendous love shared between
them.
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Documentary
USA, Afghanistan
2019
Farsi, English With English
Subtitles
86 minutes
16+
Director: Hassan Fazili
Cinematography: Fatima
Hussaini, Hassan Fazili, Nargis
Fazili, Zahra Fazili
Editing: Emelie Mahdavian
Producer/s: Emelie Mahdavian,
Su Kim

Experimental
Palestine
2020
Arabic with English Subtitles
80 minutes
16+
Director: Kamal Aljafari
Cinematography: Abedeljalil
Aljafari
Editing: Kamal Aljafari
Sound: Kamal Aljafari
Producer/s: Kamal Aljafari

An Unusual Summer
Synopsis
Following an act of vandalism, the Palestinian filmmaker’s father
decides to install a surveillance camera to record the scenes unfolding
in front of the house. Everyday family life, or neighbors going to work,
An Unusual Summer captures fleeting moments of poetry whereas,
in the background, the daily choreography of El Ramle, comes to the
surface.

Hassan Fazili

Kamal Aljafari

Hassan Fazili has developed theater plays, documentaries, short films and several popular
television serials in Afghanistan. In 2011, the British Council selected him for a networking
and training workshop at the Sheffield Doc/Fest: Sheffield International Documentary Festival. His films Mr. Fazili’s Wife and Life Again! both push the envelope as they deal with women,
children and disability rights in Afghanistan, and have won awards at numerous international
festivals. He also worked as a location manager for Feo Aladag’s In Between Worlds, which
premiered at Berlinale 2014, and as a camera operator for IDFA’s official selection Voice of a
Nation: My Journey Through Afghanistan. His made for national television documentary Peace
in Afghanistan, profiled Taliban commander Mullah Tur Jan, who laid down arms in favor of a
peaceful civilian life.

Kamal Aljafari works with moving and still images, interweaving between
fiction, non-fiction, and art. Aljafari’s past films include Unusual Summer
(2020), Recollection (2015), Port of Memory (2009), and The Roof (2006). He
was a featured artist at the Robert Flaherty Film Seminar (NYC) and was a
Fellow at Harvard University’s Radcliffe Institute and Film Study Center.
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Beirut Terminus
Synopsis
“Beirut Terminus“ explores the notions of borders, identity, and belongingness, within a perpetually troubled region. Using Lebanon’s
discarded railway and what’s left of its deserted infrastructure as its
core scenery, the film interweaves personal and historical facts while
taking a contemplative and geographical journey from the peripheral
train stations of the country, towards the central station of Beirut, in
an attempt to analyze, question and understand its past, present and
uncertain future.
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Documentary
Lebanon
2019
Arabic With English Subtitles
82 minutes
16+

Documentary
France
2019
French with Arabic Subtitles
93 minutes
16+

Director: Elie Kamal
Cinematography: Elie Kamal
Editing: Elie Kamal
Producer/s: Jana Wehbe

Director: Mariana Otero
Cinematography: Hélène Louvart
Editing: Agnès Bruckert
Producer/s: Denis Freyd

Looking for Gilles Caron
Synopsis
Gilles Caron was at the height of his career as a brilliant photojournalist when he went missing in Cambodia in 1970. He was just 30 years
old. Through his iconic photographs, and the gaps between them, this
film, constructed like an investigation, aims to restore the photographer’s presence, recount the story of his gaze, and how he managed
to cover every high-profile conflict of his day in such a short period of
time.

Elie Kamal

Mariana Otero

Elie Kamal is a writer, director and cinematographer who lives between Beirut and Dubai. He started his career with his short film “2 1/2”, which won
the Critics’ Award at the seventh edition of the Dubai Film Festival. He also
directed his next two short films “ICE” and “Revoltango”. “Beirut Terminus” is
his debut feature documentary film, which won the award for Best Non-Fiction Film at the 41st edition of the Cairo Festival.

Born into a family of artists, she is the daughter of painters Clotilde Vautier
and Antonio Otero, and the sister of the actress Isabel Otero. Mariana Otero
studied cinema at the Institut des Hautes Etudes Cinématographiques. Her
films have won numerous awards most notably Best Documentary in Lisbon
in 1994 for La Loi du Collège, and in Valladolid in 2003 for History of a Secret,
a film about the disappearance of her mother. Into Our Own Hands is her
sixth documentary.
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Talking About Trees
Synopsis
Ibrahim, Suleiman, Manar and Altayeb have been friends for over 45
years. They left their motherland in the 1960s and 1970s to study film
abroad and founded the Sudanese Film Group in 1989. After years of
distance and exile, they are reunited, hoping to finally make their old
dream come true; to bring cinema to Sudan. They are determined to
leave something behind and ignite the love for cinema. Throughout the
images they created, the ones they lost and the ones they had hoped
to make, the beautiful and horrific faces of their country appear.
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Documentary
France, Sudan, Germany, Chad,
Qatar
2019
Arabic
94 minutes
16+

Documentary
Egypt
2019
Arabic, English, French with
English Subtitles
95 minutes
16+

Director: Suhaib Gasmelbari
Cinematography: Suhaib
Gasmelbari
Editing: Nelly Quettier, Gladys
Joujou
Producer/s: Marie Balducchi,
Mahamat-Saleh Haroun, Melanie
Andernach

Director: Marianne Khoury
Cinematography: Marianne
Khoury, Sara Shazli
Editing: Perihan Mourad
Producer/s: Marianne Khoury

Let’s Talk
Synopsis
A mother and her daughter explore four generations of women
from their family, an Egyptian family originally from the Levant, a
family where life and cinema have always been and continues to be
intrinsically linked. Reality and fiction interplay as this intimate story
moves between personal family archival footage and excerpts of
Youssef Chahine’s autobiographical films. From Alexandria to Cairo,
passing through Paris and Havana, a mother and daughter take us
on a personal journey, both visceral and visual, as they question their
emotions and destinies.

Suhaib Gasmelbari

Marianne Khoury

Suhaib Gasmelbari born in Sudan, 1979. He studied Cinema in France at the
University of Paris VIII. He has written and directed several short films, both
fiction and documentary. Talking About Trees is his first feature film. He is
also a researcher with a special focus on audio-visual archives. Through his
research he was able to find some long-lost Sudanese films, and actively
participates in international and local projects for saving and digitizing
Sudanese films, including those of Ibrahim Shadad, Suleiman Mohamed
Ibrahim and Altayeb Mahdi.

A Cairo-based filmmaker, Marianne Khoury gravitated towards cinema after graduating with
an Economics degree from Cairo and Oxford. For more than three decades, Marianne has
closely collaborated with iconic filmmaker Youssef Chahine. She produces and directs films
that engage the audience on an intimate level, tackling themes of identity, memory and marginalization. She produced and co-produced around 30 feature films and documentaries that
won awards in regional and international festivals. Acting as a conduit between artists and the
cinema industry, Marianne was instrumental in introducing the first edition of the Panorama
of the European Film in Cairo in 2004. Her latest initiative, The Dahshur Workshops, is dedicated to the mentoring and development of films made by emerging Egyptian and Arab talent.
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The Mole Agent

Documentary
Chile, USA, Germany,
Netherlands ,Spain
2020
Spanish with English Subtitles
84 minutes
16+

Synopsis
When a family becomes concerned about their mother’s wellbeing in
a retirement home, private investigator Romulo hires Sergio, an 83
year -old man to become a new resident and a mole inside the home.
Sergio struggles to balance his assignment as he increasingly becomes
involved in the lives of several residents.
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Director: Maite Alberdi
Cinematography: Pablo Valdés
Editing: Carolina Siraqyan
Producer/s: Marcela Santibañez

Documentary
Denmark,France, Norway, Qatar,
Jordan
2019
Arabic and French With English
Subtitles
95 minutes
16+
Director: Rami Farah
Cinematography: Rami Farah
Editing: Gladys Joujou
Producer/s: Signe Byrge
Sørensen, Lyana Saleh, Cindy Le
Templier

A Comedian in a Syrian Tragedy
Synopsis
This documentary is a chronicle of a revolution and war, experienced by
the famous Syrian actor Fares Helou. Fares’ life changed radically when
he joined the people in the streets of Damascus calling for the fall of the
Syrian regime. He immediately had to go underground, and director Rami
Farah joined him in hiding with a camera. When Fares had to flee from
Syria to France, Rami followed him. However, neither the actor nor the
director had a script for the new chapter in their lives: exile. A chapter
full of questions, disappointments and alienation, but also of absurdity
and cultural confusion that calls for laughter. “A Comedian in a Syrian
Tragedy” is an intimate observation of the psychological violence and the
exiled existence experienced by the director and his favorite actor.

Maite Alberdi

Rami Farah

Maite Alberdi’s films focus on intimate portraits of small worlds and have
made her an important voice in Latin American documentary filmmaking.
She has directed The Lifeguard (2011), Tea Time (2015), I’m Not from Here
(2016), and The Grown-Ups (2016). In 2013 she was selected as a Global
Shaper by the World Economic Forum, and in 2018 she became a member of
the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences.

Rami Farah is a Syrian filmmaker, actor and performer, born in 1980 and currently based in Paris. He first studied dance in Damascus at the High Institute
for Dramatic Arts and has attended many training courses and workshops in
contemporary film and dance. His first films and videos both use a blend of
dance and audiovisual material. “ZamKan”, made in 2004, unfolds as a dialogue between a ceiling fan and a chair in a silent room. It was followed by
“Point”, a short arts video that was screened in several exhibitions and festivals around the world.
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Diego Maradona
Synopsis
Having never won a major tournament, SSC Napoli had always
underachieved. But when Diego Maradona arrived in 1984, all hell
broke loose. In a city where the devil would have needed bodyguards,
Maradona became divine. This is the wild and unforgettable tale of a
God-given talent- a story of glory, despair and betrayal, corruption and
ultimately redemption.
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Documentary
UK
2019
Spanish, Italian, English, French,
Portuguese, Catalan With
English and Arabic Subtitles
130 minutes
16+
Director: Asif Kapadia
Cinematography: Asif Kapadia
Editing: Chris King
Producer/s: James Gay-Rees,
Paul Martin

Documentary
Italy
2019
Italian, English with Arabic
Subtitles
93 minutes
18+
Director: Beniamino Barrese
Cinematography: Beniamino
Barrese
Editing: Valentina Cicogna
Producer/s: Filippo Macelloni

The Disappearance of My
Mother
Synopsis
Benedetta wants to disappear. An iconic fashion model in the 1960s,
she became a muse to Warhol, Dali, Penn and Avedon. As a radical
feminist in the 1970s, she fought for the rights and emancipation of
women. A fight against the manipulating world of images and against
her son’s camera who filmed her since he was a child, despite her resistance.

Asif Kapadia

Beniamino Barrese

Asif Kapadia is an Oscar and BAFTA winning director who works across both
film and television. His fourth feature ‘SENNA’, the story of the Brazilian motor
racing legend Ayrton Senna, was nominated for three Bafta awards, winning
Best Documentary and Best Editing. It went on to break UK box office records
to become the highest grossing British Documentary of all time. ‘AMY’, about
singer-songwriter Amy Winehouse has now overtaken ‘SENNA’ to become
the most successful British Documentary of all time. His most recent documentary feature “Diego Maradona” for HBO was met with critical acclaim and
marks the final installment of Asif’s trilogy exploring tragic fame.

Born in 1986, Beniamino Barrese graduated with a degree in Philosophy at
Statale di Milano, International Political Economy at King’s College London
and later received his MA in Cinematography at the National Film and
Television School in Beaconsfield, UK. Since 2011 he has been working as
a filmmaker, director of photography and photographer. His work as a DP
includes fiction and documentary features, commercials, fashion films, music
promos and short films, which have travelled around festivals worldwide.
The Disappearance of My Mother is his first feature-length film as a director.
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BIEGO MARADONA
THE DISAPPEARANCE OF MY MOTHER
THE MOLE AGENT

A COMEDIAN IN A SYRIAN TRAGEDY

TALKING ABOUT TREES
BEIRUT TERMINUS

LET`s TALK

LOOKING FOR GILLES CARON
MIDNIGHT TRAVELER

AN UNUSUAL SUMMER

Between Heaven and Earth
closing film

Synopsis
Salma and Tamer, a Palestinian couple in their thirties, have been married for Five years. Salma is from Nazareth, while Tamer is the son of
a famous intellectual revolutionary who was killed in Beirut. The first
time Tamer receives permission to cross the Israeli checkpoint is to
file for divorce from his wife. In court, they make a shocking discovery
about the past of Tamer’s father and have 72 hours to find a needed
document before his permit expires. As the story unfolds, the secret
exposes a time when religion was not an issue and love could survive
a destroyed landscape even in a war-torn country.

Fiction
Palestine, Luxembourg, Iceland,Jordan
2019
Arabic, English, French, Hebrew
With English Subtitles
92 minutes
16+
Director: Najwa Najjar
Screenwriter: Najwa Najjar
Cast: Mouna Hawa, Firas Nassar,
Faris Husari، Ebaa Monder, Buraq
Nashashibi
Cinematography: Tomas
Tomasson
Editing: Elisabet Ronaldsdottir,
Amine Jaber
Producer/s: Hani E. Kort

Najwa Najjar
Writer and director Najwa Najjar, is a member of the Academy for Arts and
Sciences Writers and worked in both documentary and fiction since 2000.
Her début feature film was “Pomegranates and Myrrh“ (2009). Her second
award-winning film “Eyes of a Thief“ (2014) was the Palestinian submission
to the 2015 Oscars.
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Residue

Drama/ Fiction
USA
2020
English With English Subtitles
90 minutes
16+

Synopsis
Residue chronicles aspiring filmmaker Jay (Obinna Nwachukwu), who
returns to his native Washington, DC to find his old neighborhood is
gentrified beyond recognition. Dealing with alienation from his friends,
troubled by the disappearance of a loved one and unsure of his place in
this new community, Jay confronts issues of identity, isolation and loss
on a tumultuous personal journey.
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Director: Merawi Gerima
Screenwriter: Merawi Gerima
Cast: Obinna Nwachukwu, Dennis
Lindsey, Taline Stewart, JaCari
Dye, Julian Selman,
Cinematography: Mark
Jeevaratnam
Editing: Merawi Gerima
Producer/s: Merawi Gerima

Fiction
Iraq, Qatar
2019
Arabic With English and Arabic
Subtitles
79 minutes
18+
Director: Mohanad Hayal
Screenwriter: Mohanad Hayal,
Hala Alsalman
Cast: Ali Thamir, Asad Abdulmajeed, Yumna Marwan, Iman
Abdulhassan
Cinematography: Salam Salman
Editing: Ali Raheem
Producer/s: Ali Raheem, Hala
Alsalman

Haifa Street
Synopsis
Set in Baghdad in 2006, Haifa Street is one of the most dangerous
places suffering from the civil war and violence that have plagued
the city. When Ahmed is dropped off there on his way to his beloved
Suad’s house to ask for her hand in marriage, he gets shot by Salam,
an anxious young sniper who is living his own personal hell on a rooftop above. Suad desperately tries to save Ahmed, but Salam prevents
anyone from approaching him. All hell breaks loose under the ominous
presence of the American occupation.

Merawi Gerima

Mohanad Hayal

Merawi Gerima is a filmmaker from Washington DC. This origin informs his
work and his community-centered orientation. Residue, his first feature,
was a total communal endeavor, made possible primarily by the effort of the
people it attempts to portray. Following its world premiere at the Slamdance
Film Festival, Residue was honored with the festival’s Audience Award for
Best Narrative Feature and the Acting Award for star Obinna Nwachukwu.
RESIDUE is also an official selection of the 77th Venice International Film
Festival’s Giornate degli Autori. Gerima is a graduate from the University of
Southern California (USC) School of Cinematic Arts (SCA).

Mohanad Hayal was born in Nasiriyah (Iraq) in 1985. He graduated from the
Academy of Fine Arts in Baghdad in 2010. His short film “Happy Birthday“
was selected for the 2013 Berlin International Film Festival and received the
Rising Star Award at the Rhode Island International Film Festival in America.
In addition to his work as a director, he co-produced a number of movies.
He is one of the founders of the Iraqi Independent Film Centre. He currently
heads the film production department at the Iraqi Ministry of Culture.
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Stitches
Synopsis
Based on true events, Stitches takes place in contemporary Belgrade,
eighteen years after a young seamstress was coldly informed of her
newborn’s sudden death. She believes the infant was stolen from
her, others dismiss her as paranoid. With a mother’s determination
she summons the strength for one last battle against the police, the
hospital bureaucracy and even her own family to uncover the truth
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Drama
Serbia
2019
Serbian With English Subtitle
97 minutes
16+

Fiction
France
2019
French With Arabic Subtitles.
105 minutes
16+

Director: Miroslav Terzić
Screenwriter: Elma Tataragić
Cast: Snezana Bogdanovic, Marko
Bacovic, Jovana Stojiljkovic, Vesna
Trivalic, Dragana Varagic, Pavle
Cemerikic
Cinematography: Damjan
Radovanović SAS
Editing: Milena Z. Petrović
Producer/s: Uliks Fehmiu, Milena
Trobozić Garfield

Director: Nicolas Pariser
Screenwriter: Nicolas
PariserCast: Abrice Luchini, Anaïs
Demoustier, Nora Hamzawi,
Léonie Simaga.
Cinematography: Sébastien
Buchmann
Editing: Christel Dewynter
Producer/s: Emmanuel Agneray

Alice and the Mayor
Synopsis
The mayor of Lyon, Paul Théraneau, is in bad shape. He has run out of
ideas. After thirty years in politics, he feels empty. To solve this problem, his team decides to hire a brilliant young philosopher, Alice Heimann. A dialogue between Alice and the mayor unfolds, bringing them
together and shaking their certainties.

Miroslav Terzić

Nicolas Pariser

Born in Belgrade in former Yugoslavia in 1969, he studied international law
at the city’s university before taking a postgraduate degree in its Faculty of
Dramatic Arts. His debut feature film, Redemption Street, premiered at the
Sarajevo Film Festival and went on to screen at the São Paulo International
Film Festival. He also works as a director for major marketing agencies.

Nicolas Pariser born in Paris,1974. After studying law, philosophy, art history
and film, he became a film critic for Sofa magazine in the early 2000s,
then spent four years collaborating with director Pierre Rissient. In 2008,
he directed his first short (The Day Ségolène Won). The following year, he
directed his medium-length political film (The Republic) which won the Jean
Vigo Award 2010. Three years later, his short Agit Pop, a burlesque comedy
about the final hours of a monthly cultural magazine, was selected for the
Cannes’ International Critics’ Week.
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THE ORPHANAGE
Synopsis
In the late 1980s, fifteen year-old Qodrat lives in the streets of Kabul
and sells cinema tickets on the black market. He is a big Bollywood
fan and he daydreams himself into some of his favorite movie scenes.
One day, the police brings him to a Soviet orphanage. But in Kabul
the political situation is changing. Qodrat and all the children want to
defend their home.
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Fiction
Afghanistan, Luxembourg,
Denmark, France, Germany
2019
Dari, Russian, Hindi, Urdu With
English Subtitles
90 minutes
18+
Director: Shahrbanoo Sadat
Screenwriter: Shahrbanoo Sadat
Cast: Qodratollah Qadiri, Sediqa
Rasuli, Masihullah Feraji,
Hasibullah Rasooli, Anwar
Hashimi.
Cinematography: Virginie Surdej
Editing: Alexandra Strauss
Producer/s: Katja Adomeit

Drama
Lebanon
2019
Arabic With English Subtitles
90 minutes
16+
Director: Oualid Mouaness
Screenwriter: Oualid Mouaness
Cast: Rodrigue Suleiman,
Mohammad Dali, Nadine Labaki
Gia Madi, Ghassan Maalouf.
Cinematography: Brian Rigney
Hubbard
Editing: Jad Dani, Ali Hassan,
Sabine El Gemayel.
Producer/s: Georges Schoucair
Myriam Sassine, Alix Madigan,
Christopher Tricarico, Oualid
Mouaness, Ingrid Lill Høgtun.

1982
Synopsis
When eleven-year-old Wissam decides to tell his classmate that he
loves her, he is challenged by an invasion that threatens to permanently
keep them apart. This story of first love against this backdrop of war
portrays a day kids and adults will never forget.

Shahrbanoo Sadat

Oualid Mouaness

Shahrbanoo Sadat is an Afghan, female writer and director, based in Kabul.
She studied at Atelier Varan Kabul. Her first feature film Wolf and Sheep was
developed with the Cannes Cinéfondation Residence in 2010. Only twenty
years old at the time, she is the youngest ever selected. The film won the
main award at Directors’ Fortnight 2016. The Orphanage and Wolf and
Sheep are part of a planned pentalogy- five films based on an unpublished
autobiography. The Orphanage was also presented at Directors’ Fortnight in
2019.

Oualid Mouaness received his undergraduate degree with honors at LAU in
Beirut and acquired an MFA in Writing and Directing at Florida State University.
He produced music videos, feature documentaries and commercials and
directed award - wining short films including Saint in the Sun (2002-USNYIFF) and the Oscar 2017 shortlisted acclaimed short film The Rifle, The
Jackal, The Wolf, and The Boy (2016 Lebanon). 1982 is Mouanes’s first
feature as writer/director.
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So Long My Son

Fiction
People’s Republic of China
2019
Mandarin With English Subtitles
175 minutes
16+

Synopsis
So Long My Son traces the lives of two families over three decades of social,
political and human upheaval in China. Following the loss of a child in a
tragic accident, their paths separate. Destinies ebb and flow, and fortunes
are transformed under the impact of a country’s changing face. Yet even as
their lives diverge, a common search for truth and reconciliation around the
tragedy remains. But sometimes it can take a lifetime to say farewell. So
Long My Son chronicles people and a society in full transformation - in which
human relationships and the tumultuous evolution of a nation are inevitably
and inextricably intertwined.
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Director: Wang Xiaoshuai
Screenwriter: A Mei, Wang Xiaoshuai
Cast: Wang Jingchun, Yong Mei,
Qi Xi, Du Jiang,Wang Yuan, Ai
Liya, Xu Cheng, Li Jingjing, Zhao
Yanguozhang
Cinematography: Kim Hyun-seok
Editing: Lee Chatametikool
Producer/s: Liu Xuan, Wang
Xiaoshuai, Yang Wei, Wang Hai,
Han Jianv

Drama
Turkey, Germany , Netherlands ,
Greece
2019
Turkish With English Subtitle
107 minutes
18+
Director: Emin Alper
Screenwriter: Emin Alper
Cast: Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel,
Helin Kandemir
Cinematography: Emre Erkmen
Editing: Çiçek Kahraman
Producer/s: Nadir Öperli,
Muzaffer Yıldırım

A tale of three sisters
Synopsis
A Tale of Three Sisters tells the story of three sisters from a poor village in Central Anatolia.
The girls were adopted by affluent families as foster children (in Turkish ‘besleme’) in the hope
of improving their lives. However, all three are forced to return to the village due to unforeseen
circumstances. When Reyhan returns home pregnant, her father Şevket hastily marries her
off to the poor village shepherd Veysel, who is being treated with contempt not only in the
village, but also in Şevket’s home. Havva comes back after the sad but inevitable death of
her foster-brother, who has been fighting a terminal illness. A few days after Havva’s return,
Nurhan is brought back to the village by her foster-father Necati. For the first time in years,
Reyhan, Havva and Nurhan are reunited. Şevket’s greatest challenge is to persuade Necati
to take Havva as ‘besleme’ into his home following Nurhan’s departure. With the help of the
village mayor, he puts pressure on Necati. Veysel, who also has an agenda to leave as he
despises being a shepherd, asks Necati for a job that will take him out of the village. As the
three sisters negotiate their new yet familiar surroundings and relationships, Şevket, Necati
and Veysel gather around a dinner table, all of which results in a series of unexpected clashes.

Wang Xiaoshuai

Emin Alper

A pioneering director of 1990s independent Chinese cinema. He is one of the
few filmmakers to remain true to his art in spite of the rampant commercialism of China’s film market. His directorial debut Dongchun di rizi screened in
the 1994 Forum and is held in the collection of the Museum of Modern Art
in New York. His work has already screened twice in the Competition: Shi qi
sui de dan che won the 2001 Jury Grand Prix; Zuo You won the Silver Bear for
Best Script in 2008. He was appointed Chevalier of the Ordre des Arts et des
Lettres by the French Minister of Culture in 2010.

Emin Alper was born in Ermenek, Karaman, 1974. Trained in Economics and
History at Bogazici University-Istanbul, Alper holds a PhD in Turkish Modern
History. His first feature, Beyond the Hell (2012), received numerous awards
including the Caligari Film Prize at Berlinale Forum and Best Film at Asia Pacific
Awards. His second feature Frenzy (2015) premiered at 72nd Venice Film Festival
in the official selection’s competition and received the Jury Special Award. Aside
from his filmmaking career, Emin Alper teaches modern history in the Humanities
and Social Sciences Department at Istanbul Technical University.
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Sorry We Missed You
Synopsis
Ricky, Abby and their two children live in Newcastle. They are a strong
family who care for each other. Ricky has skipped from one laboring
job to another while Abby, who loves her work, cares for old people.
Despite working longer and harder they realize they will never have
independence or their own home. It’s now or never; the app revolution
offers Ricky a golden opportunity. He and Abby make a bet. She sells
her car so Ricky can buy a shiny new van and become a freelance
driver, with his own business at last. The modern world impinges on
these four souls in the privacy of their kitchen; the future beckons.
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Fiction
United Kingdom, France,
Belgium
2019
English With English Subtitles
100 minutes
16+

Fiction
Sudan, France, Egypt, Germany,
Norway, Qatar.
2019
Arabic With English Subtitles
103 minutes
18+

Director: Ken Loach
Screenwriter: Paul Laverty
Cast: Kris Hitchen, Debbie
Honeywood, Rhys Stone, Katie
Proctor
Cinematography: Robbie Ryan
Editing: Jonathan Morris
Producer/s: Rebecca O’brien

Director: Amjad Abu Alala
Screenwriter: Yousef Ibrahim,
Amjad Abu Alala
Cast: Mustafa Shehata, Islam
Mubarak, Mahmoud Elsaraj and
Bunna Khalid.
Cinematography: Sébastien
Goepfert
Editing: Heba Othman
Producer/s: Arnaud Dommerc,
Hossam Elouan, Ingrid Lill Høgtun
and Michael Henrich

You will die at Twenty
Synopsis
In a Sudanese village, Muzamel is born readily cursed by a Dervish
prophecy, stating that he will die at the age of 20. Muzamel grows up
amongst looks of sympathy that make him feel dead before his time,
until Suliman—a cinematographer who was working in the city—
returns to the village. Suliman’s old cinema projector offers Muzamel
a window overlooking a whole new world. When his 20th birthday
arrives, he is faced with a choice between accepting impending death
and a bus to the world he is eager to experience.

Ken Loach

Amjad Abu Alala

Ken Loach was born in Nuneaton,1936. He attended King EdwardVI Grammar School and went on to study law at St. Peter’s Hall, Oxford. After a brief
spell in the theatre, Loach was recruited by the BBC in 1963 as a television
director. This launched a long career directing films for television and the cinema, from Cathy Come Home and Kes in the sixties to Land and Freedom,
Sweet Sixteen, The Wind that Shakes the Barley (Palme d’Or, Cannes Film
Festival 2006), Looking for Eric, The Angels’ Share and I, Daniel Blake (Palme
d’Or, Cannes Film Festival 2016).

Film director Amjad Abu Alala studied media at the United Arab Emirates
University and works as a producer and independent director at Twofour54
Abu Dhabi. He has many short narrative films, including “Teena“, “Feathers of
the Birds“, “On the Pavement of the Soul“ and “Studio“, which was supervised
by the Iranian international director Abbas Kiarostami. In 2012, he won the
Best Arabic Play award from the Arab Authority for “Apple Pies“. He currently
works as a programmer for the Sudan Festival of Independent Cinema and
producer of several cinematic projects.
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There is no evil
opening film

Synopsis

Arab world premiere

Heshmat, an exemplary husband and father, gets up very early every
day. Where does he go? Pouya cannot imagine killing another man,
yet he is told he must do so. Javad doesn’t know that proposing to
his beloved won’t be the only surprise on her birthday. Bahram is a
physician but is unable to practice medicine. He has decided to explain
to his visiting niece the reason for his life as an outcast. The four stories
that comprise There Is No Evil offer variations on the crucial themes of
moral strength and the death penalty, asking to what extent individual
freedom can be expressed under a despotic regime and its seemingly
inescapable threats. In the context of structural oppression, choice
seems to be limited to either resisting or surviving.

Fiction
Iran, Germany, Czech Republic
2020
Persian, German With English and
Arabic Subtitles
150 minutes
16+
Director: Mohammad Rasoulof
Screenwriter: Mohammad Rasoulof
Cast: Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh
Shourian, Kaveh Ahangar, Alireza
Zareparast, Salar Khamseh,
Darya Moghbeli, Mahtab Servati,
Mohammad Valizadegan, Mohammad
Seddighimehr, Jila Shahi, Baran Rasoulof

Cinematography: Ashkan Ashkani
Editing: Mohammadreza Muini,
Meysam Muini
Producer/s: Mohammad Rasoulof,
Kaven Farnam, Farzad Pak

Mohammad Rasoulof
Born in Shiraz, Iran in 1972, he began directing documentaries and short films while
studying sociology. After his second film, Iron Island, opportunities for him to make
and screen his work grew increasingly restricted. All seven of his feature films have
fallen victim to the censor in Iran. In 2010, he was arrested on set while working
alongside Jafar Panahi and sentenced to a year in prison. He has won numerous
international awards for his work including several prizes in Un Certain Regard at
Cannes. Since 2017, he has been officially barred from leaving Iran.
There is No Evil is the winner of the Golden Bear at Berlin International Film Festival,
2020.
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Fiction
films
THERE IS NO EVIL
YOU WILL DIE AT TWENTY
A TALE OF THREE SISTERS
1982

STITCHES

ALICE AND THE MAYOR

SORRY WE MISSED YOU
SO LONG MY SON
THE ORPHANAGE
RESIDUE
HAIFA STREET

BETWEEN HEAVEN AND EARTH

Palestine Sunbird Production Award
Filmlab: Palestine launched the Palestine Sunbird Production competition during
Palestine Cinema Days in 2016. This is an award that supports and celebrates
Palestinian productions and international productions about Palestine. The
projects are short fiction or animation projects.
Local and international renowned film professionals join Filmlab: Palestine every
year as jury members to select the winning project.
The winning project of the Palestinian Sunbird Production Competition will:
Receive a grant of $10,000.
Use camera & sound equipment available at Filmlab: Palestine during production
and get Filmlab: Palestine’s support during the stages of post-production and
distribution.
The jury will choose and announce the winner of the Palestine Sunbird Production
Award during the closing ceremony of Palestine Cinema Days.

Palestine Sunbird Production Award JUry
Prami Larsen
In 1995, after ten years of work in the film industry as a freelance editor,
director and script writer, Prami Larsen was appointed Head of Film Workshop
/Copenhagen. He has since managed the talent program supporting emerging
film makers, and initiated major programs such as Digital Days (1998), The
Interactive Movie (2003), Boost the DOX (2005), Dox Netwise (2006), Your
Webisode (2013) to put focus on new trends in filmmaking. Since 2013
Larsen has developed programs that encourage collaboration amongst
Danish and non-Danish talents through initiatives such as the networks
Filmtalent Denmark, North Atlantic Talents and Screen Talent Europe

Annemarie Jacir
Annemarie has written, directed and produced over sixteen films. Two
of her films have premiered as official selections in Cannes, one in Berlin
and in Venice, Locarno, and Telluride. All three of her feature films were
Palestine’s official Oscar entries. With a commitment to teaching, training
and hiring locally, Annemarie also curates and mentors, actively promoting
independent cinema in the region. As the founder of Philistine Films, she
collaborates regularly with fellow filmmakers as an editor, screenwriter and
producer. In 2018, she was invited to join the Academy of Motion Picture Arts
and Sciences and also served on the jury of the Cannes Film Festival. She is
a cofounder of Dar Yusuf Nasri Jacir for Art and Research in Bethlehem, an
artist-run space in her hometown of Bethlehem, Palestine.

Matthieu Darras
Matthieu Darras designs and leads several programs of film/talent
development and consultancy that are active worldwide: the First Cut Lab,
the Pop Up Film Residency, and the Full Circle Lab. Previously, he founded
and directed the European Network of Young Cinema NISI MASA, wrote for
the film magazine Positif, and was the artistic director of the TorinoFilmLab.
Matthieu Darras has been working for major film festivals in Europe: as a
programmer for the Cannes Critics’ Week, as a consultant for the Venice
Film Festival, and as a delegate for the San Sebastian Film Festival. He also
directed the Bratislava Film Festival.
He has been collaborating with the Doha Film Institute since 2016, involved as
Lab Advisor for both the Short Scriptwriting Lab & the Hezayah Scriptwriting
Lab, and consulting with projects presented at Qumra.
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Ken Loach
Ken Loach has won two Palme d’Or awards for Best Film at the Cannes Film
Festival, the first for the Irish Independence War drama The Wind That Shakes the
Barley in 2006 and the second with his takedown of Britain’s unemployment rules
I, Daniel Blake in 2016. He is one of the few directors in cinematic history whose
name has become a description of a genre in and of itself. To say a film is ‘Loachian’,
is to describe a social realist drama that has a real-world political impact. In almost
six decades of filmmaking, he has made great television and even greater cinema.
It was a Wednesday night in 1966 when twelve million people huddled around their
television sets in Britain to watch a BBC television play, Cathy Come Home. The
story dealt with homelessness, unemployment and a mother’s parental rights. It
shook the foundations of society, leading to the creation of homeless charities and
discussions in Parliament. In 2005, Broadcast named it the UK’s most influential
program of all time. So, even before Loach had made his first cinematic movie,
Poor Cow in 1967, he had established himself as an impact filmmaker. And what
an impact he has had with films such as Kes (1969), Riff-Raff (1991), Ladybird,
Ladybird (1994), It’s a Free World… (2007) and his most recent, Sorry We Missed
You (2019).
Many of these works carry the Loachian trademarks- an observational style,
unexpected comedy and the use of non-professional actors. Loach challenges
convention by shooting his films in chronological order without the actors seeing the
whole script. The result is an authentic, relevant and unique cinematic experience
that once watched can never be forgotten. Loach is not only one of the greatest
proponents of cinematic art, he is also an activist willing to speak truth to power.
By Kaleem Aftab

Moderator: Kaleem Aftab
Kaleem Aftab is a member of the London Film Critics Circle.
He is the author of Spike Lee: That’s My Story and I’m
Sticking to it, an authorized biography on the acclaimed
New York filmmaker. He is the UK correspondent for
Cineuropa, and writes industry news and features for
Screen International and Variety.
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ELIA SULIMAN
Comedy as a Tool of Resistance
To call Elia Suleiman the most influential Arab filmmaker working today would not
be an overstatement. With a small body of work comprised of four features and
seven shorts spanning three decades, the great Palestinian maverick has emerged
as the most singular, most daring voice in a cinema that continues to be dominated
by social realism.
Combing various sensibilities pertaining to the deadpan humor of Jacques Tati
and the meticulously-constructed static compositions of Yasujirō Ozu, Suleiman’s
dethatched aesthetics, lack of tangible narratives, and caustic visual humor
introduced in his 1996 debut feature, Chronicle of a Disappearance and developed
in his subsequent pictures – Divine Intervention (2002), The Time That Remains
(2009) and It Must Be Heaven (2019) – became a unique hallmark in Arab cinema.
Meanwhile, his Buster Keaton-like silent screen persona has become one of the
most iconic figures in modern film.
The aesthetic innovations and formal audacity aside, the various iconic images
the Nazareth-born, New York educated Suleiman conjured up over the course of
his career have positioned him as Palestine’s most important artist of the 21st
century. His Proustian evocation of Palestine’s past (The Time That Remains)
and the temperamental meditations on the present (the blazing rage of the
Second Intifada-set, Divine Intervention; the ironic resignation of Chronicles of
Disappearance) transcend documentation. His art has transformed the Palestinian
cause into a humanistic stand against borders, militarism and injustice.
In his last production, It Must Be Heaven, Suleiman’s Palestine has become the
world, and what may have once been a distinctive national affliction is now a
universal condition. The cinematic language that was once used to underline the
stillness of a place frozen in time by a ceaseless occupation now feels as an intrepid
instrument in finding some order, some meaning, in an increasingly absurd world.
By Joseph Fahim | Film critic
Moderator: Kamal AlJafari

Kamal AlJafari works with moving and still images,
interweaving between fiction, non-fiction, and art.
Aljafari’s past films include Unusual Summer (2020),
Recollection (2015), Port of Memory (2009), and The
Roof (2006).
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Palestine cinema days Advisory board
We would like to thank the members of our Advisory Board for their
continuous support and expertise. We are deeply grateful for the time
and effort each of you put into this festival. Without you Palestine
Cinema Days would not be possible!

Annemarie Jacir

Dima Abu Ghosh

MASTERCLASS WITH

Emile Ashrawi

ELia Sulieman

Moderator: Kam
al Aljafari

Khaled Elayyan

Khaled Hourani

Sally AbuBakr
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Randa Salti- Huneidi

Ken Loach

Moderator: Kal
eem Aftab

Welcome Note
Palestine Cinema Days (PCD) is proud to present its 7th Edition of the festival
despite the unprecedented times Palestine and the world is going through in 2020.
Palestine is already politically heavily charged place, where every edition is a
challenge. This year’s global pandemic had us stretch our resourcefulness and
flexibility to their limits, showing resilience, determination and most of all, hope
like never before.
By going against all odds, Palestine Cinema Days is making a strong statement
that films and festivals are symbols of survival and constant creativity that reflect
on the world we live in.
The 7th Edition of Palestine Cinema Days, organized from the 20th to the 26th of
October 2020, is an inspiring, rich, diverse and significant edition. It expresses the
festival’s will to confront the challenges imposed by the global health situation and
the state of isolation that accompanies it, and insist on meeting the expectations
of its public, to open up to the world and feel part of it again through the experience
of film.
By bringing the world to Palestine through cinema, in spite of the pandemic and
the geographical and political restrictions, Palestinians will be part of a universal
discourse- writing a narrative that tells the past, reflects the present and shapes
the future, inscribing Palestinian voices into the shared narrative of humanity.

This edition of Palestine Cinema Days will also launch for the first time an online
children’s program with the mission to change the way children watch and
appreciate movies.
The Palestine Film Meetings (PFM) took the opportunity new digital technologies
allow to organize masterclasses with international cinema masters for this
year’s program. These new technologies also enable us, more than ever before,
to welcome the participation of Palestinian filmmakers from the diaspora in
different events and competitions.
This edition of the festival would have not seen the light without the support of
the venues all over the West Bank, Gaza and Haifa, the indefectible trust of our
sponsors, the dedication and will of the working team, and the enthusiasm and
loyalty of our public. Let the magic of the silver screen operate again and again

For this exceptional year, the festival is offering a limited edition that will run in the
same spirit of its previous cycles- a dedication and insistence that film and culture
are essential components of life. Indeed, they allow us to go beyond our daily
challenges and find a sense of self rooted within the universality of our humanity.
Seven years ago, we made a promise to our growing public to celebrate cinema
in all its forms, exploring the way the camera reflects on the complexities of our
world. Innovation and creativity present new ways of looking at life. And during
this pandemic, art and film proved to be the air that allowed people to breathe,
and thus survive the state of confinement and isolation the crisis brought upon us.
Palestine Cinema Days this year is designed to reflect the moment we are living
in- screenings taking place physically in socially distanced, open-air cinema spaces
and the industry days, the Palestine Film Meetings (PFM), taking place online.
The lineup offers twelve fiction films, ten documentaries and 11 International and
Arab short films. Screenings take place in Jerusalem, Ramallah, Bethlehem, Gaza
and Haifa.
Hanna Atallah
Artistic Director
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farewell Raja Dubayah ...

On June 4, 2020, the Arab and world cinema lost the artist
Raja Dubayah, one of the widely known names in film sound
recording and design. Born in Nazareth in 1974, Dubayah
started his art career in 1993 as a writer, composer and bass
player with the Arab rock band ‘Samana’ (Our Sky). Afterwards,
he started working in music and sound design in studios and
film locations, thus entering the world of documentary films
and paving the way for sound professionals in Palestine.
Between 2001 and 2020, Raja was part of several film
projects working in sound engineering, design, production
management, recording and music composition. Dubayah
worked on several Palestinian and international films
including: Wajib, When I saw You, The Rendezvous, Arab Idol,
Omar, Personal Affairs, 3000 Nights, Holy Air, 200 Meters,
Huda’s Salon and many others. His work in the film Haneen
won the award for best soundtrack. Dubayah was self-taught
and determined to develop and build capacities in the field of
sound engineering in Palestine.
Raja Dubayah is considered the first feature film sound
engineer in Palestine, and throughout his career he was
keen on teaching and transferring his knowledge to new
generations. He will forever be remembered for his high
professionalism and generosity.
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