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مهرجان بيت لحم لسينما الطالب
هو أول مهرجان دولي يف فلسطني للسينما 

متخصص يف األفالم التي ينتجها طالب وطالبات 
السينما يف العالم، وهو بذلك ينضم الى 

املهرجانات العاملية املتخصصة يف سينما الطالب 
وأيضا إلى املهرجانات العربية احلديثة التي بدأت 

تهتم بسينما طالب األفالم.

يهدف املهرجان إلى توفير منصة للمشاهد 
الفلسطيني ملشاهدة مجموعة من أفضل األفالم 

السينمائية بأنواعها املختلفة والتي يتم إنتاجها كل 
عام ضمن برامج مدارس السينما حول العالم. 

كذلك اكتشاف شكل مختلف لسينما شابة تنبض 
باحليوية يتم إنتاجها ضمن ظروف أكثر انفتاحًا 

لإلبداع من ظروف أسواق العمل.
كما يشكل املهرجان فرصة لطالب السينما احملليني 
والعاملني للمشاركة بأعمالهم ونقاشها مع اجلمهور 

العام وكذلك املتخصصني، كما سيشكل فرصة 
للطالب الفلسطينيني للتفاعل واملشاركة مع طالب 

من خلفيات ثقافية ومهنية من مختلف أنحاء 
العالم. وسيكون فرصة لشحذ ادوات طالب 

السينما من خالل ورش عمل مع ضيوف عامليني 
يتم تنظيمها أثناء املهرجان.

هذا املهرجان يأتي ضمن فلسفة برنامج األفالم يف 
كلية دار الكلمة اجلامعية للفنون والثقافة إلنتاج 
جيل سينمائي جديد قادر على العمل واإلنتاج 

بقدرات احترافية متمكنة، واعي ملا يدور حوله من 
أحداث وقضايا وقادر على ترجمة أفكاره ومشاعره 

الى أفالم سينمائية متجددة الشكل واحملتوى.
وذلك من خالل فهمنا للواقع الفلسطيني وفهمنا 

لدور السينما كأداة للمقاومة مثلها مثل أدوات 
املقاومة االخرى.  

هذه الفلسفة دفعتنا للقيام مبجموعة من النشاطات 
احليوية لتطور هذا اجليل الشاب من السينمائيني، 

فمن استحداث نادي السينما والذي يعرض أفالمًا 
جادة كل أسبوع وإتاحة فرصة لنقاشها، إلى 

املشاريع اإلنتاجية التي تتيح للطالب العيش يف بيئة 
إنتاجية مهنية من خالل إنتاج مجموعة من األفالم 

بشكل دوري. الى دعوة العديد من السينمائيني 
الفلسطينيني والدوليني لعمل مجموعة من املاستر 

كالس يف قضايا وتقنيات سينمائية مختلفة.  
ويشكل املهرجان فرصة رائعة من أجل اكتشاف 
املواهب الصاعدة وتشجيعها وإعطائها الفرصة 
لتشارك للمرة األولى يف مهرجان احترايف مياثل 

املهرجانات االحترافية التي سيشاركون بها 
مستقباًل، كما ومينحهم اخلبرة الالزمة ملناقشة 

أفالمهم ومشاريعهم مع اجلمهور. 
يف الدورة األولى  للمهرجان، نحن سعداء بأن 

قد جلبنا للجمهور الفلسطيني ٧٤ فيلم من العالم 
تتنوع بني الروائي القصير، التجريبي و الوثائقي، 

من ١٦ دولة بينها ٦ دول عربية، و ١٨ مدرسة 
و جامعة متخصصة يف دراسة السينما تضم أهم 

 La Fémis, Lodz Film مدارس السينما مثل
School , Dutch Film Academy املعهد 
العالي ملهن فنون العرض و السمعي البصري/

ISMAS، وغيرهم العديد. 

أهاًل وسهاًل باجلميع.

سائد أنضوني
مدير املهرجان 
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The Bethlehem Student Film Festival 
(BSFF) 

Is the first international festival in 
Palestine specializing in student films 
from around the world, joining both 
international film festivals that focus on 
student cinema and modern Arab film 
festivals that are increasingly paying 
attention to student cinema.

The Festival aims to provide a platform 
for the Palestinian audiences to 
experience a selection of the best films 
in different genres which are produced 
every year by cinema school programs 
from around the world. Furthermore, the 
Festival allows the audience to discover 
a different form of vibrant youth cinema, 
one that is produced within more open-
minded and creative conditions than 
those of the labor market.

The Festival additionally gives the 
opportunity for local and international 
film students to exhibit and share their 
work and discuss it with experts and 
the general public, as well as to engage 
with students from different cultural 
and professional backgrounds from 
around the world. The Festival also 
provides the opportunity to sharpen film 
students’ understanding of the art and 
tools of filmmaking through workshops 
organized during the festival with 
international guests and experts.

This festival was inspired by the 
philosophy of the Film Program at Dar 
Al Kalima University College of Arts and 
Culture, which aims to produce a new 
film generation capable of working and 
producing with professional abilities. The 
Film Program also produces students 
who are aware of events and issues 
going around them and are able to 
translate their thoughts and feelings into 
new films with renewable content and 
shape. The festival was also drawn from 

our  understanding of the Palestinian 
reality and our vision toward cinema as a 
viable and powerful tool of resistance..

This philosophy led us to undertake 
a series of vital activities for the 
development of this young generation of 
filmmakers. 

From the development of the Cinema 
Club, which screens different series 
films every week and allows people 
to discuss them, to projects that allow 
students to live in a professional 
productive environment by producing 
a series of films on regular basis, to 
masterclasses conducted by Palestinian 
and international filmmakers covering 
different cinematic issues and 
techniques.

This festival is a great opportunity to 
discover and encourage emerging 
talents and to give young people the 
opportunity to participate for the first 
time in a professional festival that is 
parallel to the professional festivals they 
might partake in the future. The festival 
also provides them with the necessary 
experience to discuss their films and 
projects with the public.

In the first edition of the festival, we 
are delighted that we have brought 
to the Palestinian public 74 films from 
the world, among them short fiction, 
experimental and documentary films. 
These films come from 16 countries, 
including 6 Arab countries, and represent 
18 schools and a university specializing 
in cinema studies, including the most 
important film schools such as La Fémis, 
Lodz Film School, Dutch Film Academy, 
and the Institut Supérieur des Métiers 
et Arts du Spectacle et Audio Visual 
(ISMAS), and many others.

Everyone is welcome.
Saed Andoni

Festival Director
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لجنة التحكيم
 احسن فيلم روائي قصري دولي 

احسن فيلم وثائقي دولي

 Jury members

best international short fiction 

Best international documentary
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آن ماري جاسر

وأخرجــت  أنتجــت  كتبــت،  جاســر  مــاري  آن 
أكثــر مــن ســتة عشــر فيلمــًا. عرضــت أفالمهــًا 
برلــني،  كان،  مهرجــان  يف  رســمي  كاختيــار 
البندقيــة، لوكارنــو وتيليرويــد. أفالمهــا الروائيــة 
الرســمي  فلســطني  كمرشــح  اختيــرت  الطويلــة 
ــم  ــا بالتعلي ــالل التزامه ــن خ ــكار. م ــز األوس جلوائ
والتدريــب والتوظيــف محليــًا ، تقــوم آن مــاري 
أيضــًا برعايــة و إرشــاد وتشــجيع الســينما املســتقلة يف 
املنطقــة؛ فأسســت شــركة أفــالم فلســطني، كذلــك 
تتعــاون مــع زمالئهــا الســينمائيني كمحــررة وكاتبــة 

ومنتجــة. ســيناريو 
عــام 2003، شــاركت يف تأســيس مشــروع أحــالم 
األمــة ونظمــت أكبــر مهرجــان ســينمائي متنقــل 
عــرض  ضمنــه  مــن  كان  والــذي  فلســطني،  يف 
أفــالم أرشــيفية فلســطينية ثوريــة ألول مــرة علــى 

األرض الفلســطينية. درســت يف كولومبيــا وبيــت 
الالجئــني  مخيمــات  ويف  بيرزيــت  وجامعــة  حلــم 
 ،20١١ عــام  يف  واألردن.  ولبنــان  فلســطني  يف 
اختارهــا املخــرج الصينــي زانــغ اميــو لتكــون أول 
تلميــذ كجــزء مــن مبــادرة رولكــس للفنــون. يف 
عــام 20١٨، متــت دعوتهــا لالنضمــام إلــى أكادمييــة 
كمــا  والعلــوم،  الســينمائية  األفــالم  الفنــون، 
شــاركت يف جلنــة حتكيــم مهرجــان كان الســينمائي.
جاســر  نصــري  يوســف  دار  ســة  مؤسِّ أنهــا  كمــا 
ــئت  ــي أنش ــم، والت ــت حل ــاث يف بي ــون واألبح للفن
ــدى  ــى م ــا عل ــا عائلًي ــت حلًم ــث حقق ــا، حي حديًث
احليــاة يف إنشــاء مســاحة للفنــون يف بيــت حلــم. 
بالزراعــة، أكل  تقــوم  أكثــر ســعادة عندمــا  إنهــا 

والرقــص.  الداكنــة،  الشــوكوالتة 

Jury Members: Best International Short Fiction / Documentary
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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. Founder of Philistine Films, 
she collaborates regularly with fellow 
filmmakers as an editor, screenwriter 
and producer. 

In 2003, she co-founded Ahlam Al 
Umma project and organized the 
largest Mobile Film Festival in Palestine, 
which included the screening of 
revolutionary Palestinian archival films 
for the first time on Palestinian land. 
She studied in Colombia, Bethlehem, 

Birzeit University and in refugee camps 
in Palestine, Lebanon and Jordan. In 
2011, Chinese director Zhang Emo 
chose her to be his first pupil as part 
of the Rolex Art Initiative. In 2018, she 
was invited to join the Academy of Arts, 
Film and Science, and also participated 
in the jury of the Cannes Film Festival. 
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 the newly 
established Dar Yusuf Nasri Jacir for Art 
and Research in Bethlehem, fulfilling a 
lifelong family dream of establishing a 
space for the arts in Bethlehem. Anne-
Marie is much happier when she’s 
planting, eating dark chocolate, and 
dancing. 

Anne-Marie Jasser

جلنة التحكيم: أحسن فيلم روائي قصير/وثائقي دولي
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Saleh Bakri 

Saleh al-Bakri, a Palestinian theater 
and film actor who was born in 1977, 
and lives in Haifa. He participated in 
many international and Palestinian 
films such as the Salt of the Sea 
(2008),Time Remaining (2009) , Wajeb 
(2017), and Bonbone (2017).

صالح بكري

ــام  ــد ع ــطيني موالي ــينمائي فلس ــرحي و س ــل مس ممث
١9٧٧، يعيــش يف مدينــة حيفــا،  شــارك يف العديــد 
مــن األفــالم العامليــة والفلســطينية، مثــل:  ملــح 
الباقــي عــام  الزمــن  البحــر  عــام 200٨،   هــذا 
2009، واجــب عــام 20١٧ وآخرهــا فيلــم بنبونــة 

.20١٧ يف 

Jury Members: Best International Short Fiction / Documentary
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Lina Bokhari

Lina Bokhary has been the Head of the 
Cinema Department at the Palestinian 
Ministry of Culture since 2015. Prior to 
her position in the Ministry of Culture, 
she held several management positions 
focusing on the arts and cultural 
development. Today, Lina manages 
and supports ongoing programs to 
develop and create a platform for 
a film industry in Palestine. As the 
Head of the Cinema Department, she 
seeks to revive the film culture in the 
Palestinian community by working 
with cooperating partners and the 
private sector.

Lina is an independent artist and 
filmmaker. Her films include Deluge 
(2004), Weightless (2006), and A Corner 
in the Old City (2007). She has also 
participated in a number of Palestinian 
productions, including Cherien Dabis’ 
Amreeka (2009) and Najwa Najjar’s 
Pomegranates and Myrrh (2008).  

Lina received her Master’s degree in 
Fine Arts and Media Arts from the 
California College of the Arts in 2007. 
She is a Fulbright Alumni.

ــطينية  ــة الفلس ــينما يف وزارة الثقاف ــم الس ــة قس رئيس
البرامــج  وتدعــم  لينــا  تديــر   ،20١5 عــام  منــذ 
اجلاريــة لتطويــر وإنشــاء منصــة لصناعــة الســينما يف 
فلســطني، كرئيســة لقســم الســينما،  تســعى إلحيــاء 
ثقافــة الفيلــم يف املجتمــع الفلســطيني مــن خــالل 
العمــل مــع الشــركاء املتعاونــني والقطــاع اخلــاص. 
كمــا شــغلت ســابقًا العديــد مــن املناصــب اإلداريــة 
يف مؤسســات ُتعنــى بالفنــون والتنميــة الثقافيــة، هــي 
فنانــة ومخرجــة أفــالم مســتقلة، حصلــت علــى 
واإلعــالم  اجلميلــة  الفنــون  يف  املاجســتير  درجــة 
 .200٧ عــام  يف  للفنــون  كاليفورنيــا  كليــة  مــن 
ــرق 200٤،  ــل: غ ــال، مث ــن األعم ــد م ــا العدي له
القدميــة  البلــدة  الــوزن 200٦ وزاويــة يف  انعــدام 
ــات  ــن اإلنتاج ــدد م ــاركت يف ع ــام 200٧، وش ع
الفلســطينية، مثــل: »أمريــكا« عــام 2009 لشــيرين 
دعيبــس و«املــر والرمــان« عــام 200٨ للمخرجــة 

ــار. ــوى جن جن

لينا بخاري

جلنة التحكيم: أحسن فيلم روائي قصير/وثائقي دولي
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Muayad Alayan

Muayad Alayan is a Palestinian film 
director, producer and cinematographer 
based in Jerusalem. His directorial 
feature debut Love Theft and Other 
Entanglements, premiered at the 
Berlinale Panorama in 2015 and went 
on to win two Best Arab Narrative Film 
awards as well as being nominated for 
several First Feature awards at Berlinale, 
Seattle Film Festival, Taipei Film Festival, 
Carthage and others. It has been 
distributed in over 20 territories.

Alayan’s first narrative short, Lesh 
Sabreen, premiered in competition 
at the prestigious Clermont-Ferrand 
International Short Film Festival in 
France in 2009 and went on to compete 
at several other prestigious festivals 
including Aspen Shortsfest, Cinemed, 
Palm Springs Shortfest and Dubai Film 
Festival, in addition to over 60 other 
festivals worldwide.

His second feature film The Reports on 
Sarah and Saleem won Best Feature 
Awards at Durban International Film 
Festival and Seattle International 
Film Festival as well as the Jury Prize 
and Hubert Bals Audience Awards 
at the International Film Festival 
RotterdamHe is currently in prep for his 
third feature film.

Muayad is the co founder of the Palestine 
Film Meetings, the first of a kind film 
industry platform in Palestine which 
runs as part of The Palestine Cinema 
Days festival.

مؤيد عليان

ــدس.  ــن الق ــطيني م ــينمائي فلس ــج س ــرج ومنت مخ
املتحــدة  بالواليــات  فرانسيســكو  ســان  يف  درس 
ــينما  ــاع الس ــى صن ــي ُملتق ــن مؤسس ــة، م األمريكي
الفلســطيني املقــام ســنويًا كجــزء مــن مهرجــان أيــام 
الســينمائية:  أعمالــه  مــن  الســينمائية.  فلســطني 
صابريــن«،  »ليــش  القصيــر  الروائــي  الفيلــم 
والســرقة  »احلــب  الطويلــة  الروائيــة  واألفــالم 
»التقاريــر  وفيلــم   20١5 يف  أخــرى«  ومشــاكل 
حــول ســارة وَســليم« يف 20١٨. شــارك يف العديــد 
ــم  ــران، بال ــون في ــا: كليرم ــات، منه ــن املهرجان م
ــني  ــان برل ــماعيلية، مهرج ــي، اإلس ــبريجنز، دب س
مــن  العديــد  حصــد  كمــا  الدولــي.  الســينمائي 
اجلوائــز كجائــزة جلنــة التحكيــم وجائــزة اجلمهــور يف 
ــزة  ــي للعــام املاضــي، جائ ــردام الدول مهرجــان روت
أفضــل فيلــم يف مهرجــان ســياتل الدولــي ومهرجــان 

ديربــان الدولــي. 

Jury Members: Best International Short Fiction / Documentary
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لجنة التحكيم
 احسن فيلم روائي قصري فلسطيني 

احسن فيلم وثائقي فلسطيني

 Jury members

Best Palestinian Short fiction 

Best Palestinian Documentary
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 Khalil Al-mozayen

Born in 1963, Khalil al-Mouzayn is a 
Palestinian film director from Gaza. He 
graduated from Saint Petersburg State 
University of Culture and Art in Russia 
in 1998. He worked as a director in 
Palestine TV for years and as a director 
in Ramattan News Agency. He produced 
many literary and documentary 
films and won local, regional, and 
international awards. Additionally, 
he regularly supervises and trains  in 
universities in Gaza and civil society 
institutions. In 2011, he founded Lama 
Film Production, which produced many 
films for Arab and local channels but 
was destroyed in the 2014 War on Gaza. 
In 2015, he founded the Red Carpet 
Festival for Human Rights Films and later 
became a member of the International 
Human Rights Films Network. 

خليل املزين                                                                                                                                    

مخــرج  ســينمائي مــن غــزة، مواليــد عــام ١9٦3،  
تخــرج مــن أكادمييــة احلضــارة يف ســانت بطرســبورغ 
-روســيا -عــام ١99٨، عمــل كمخــرج يف تلفزيون 
فلســطني لســنوات و وكالــة رامتــان لألنبــاء،  أخــرج 
العديــد مــن األفــالم  الروائيــة والبرامــج الوثائقيــة، 
وحصــل علــى جوائــز محليــة وعربيــة ودوليــة،  
ــات  ــب يف اجلامع ــراف والتدري ــى اإلش ــة إل باإلضاف

يف غــزة ومؤسســات املجتمــع املدنــي.  
لإلنتــاج  فيلــم  المــا  شــركة  أســس   20١١ عــام 
ــن  ــد م ــج العدي ــا أنت ــن خالله ــي م ــينمائي، الت الس
األفــالم لصالــح قنــوات عربيــة ومحليــة، ولكــن 
مت تدميرهــا أثنــاء العــدوان علــى غــزة ســنة 20١٤، 
يف 20١5 قــام بتأســيس مهرجــان الســجادة احلمــراء 
ألفــالم حقــوق اإلنســان، والــذي أصبــح الحقــًا 
عضــوًا يف شــبكة أفــالم حقــوق اإلنســان الدولــي.

Jury Members: Best Palestinian Short Fiction / Documentary
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Ola  Alsheikh

Ola al-Sheikh is a Palestinian film  critic 
living in the the UAE. She was chosen 
to be a voting member of the selection 
jury for the Palestinian film competition 
in the 2017 and 2018 Oscars.  She also 
served as the film programmer for 
the 2018 Women's Cinema Festival 
in Sweden, a jury member of 2017 
MAFF Development Funding in 
Malmo, Sweden, a jury member for 
documentary films in 2016 Palestinian 
Cinema Days Festival. Notably, she was 
also  a jury member to vote for the best 
Arabic film, director, writer, and actor 
at the 2017, 2018, and 2019 Cannes 
Film Festival. Al-Sheikh is also member 
of of the organization Critics Without 
borders, based in Sweden.

عال الشيخ

ناقــدة ســينمائية فلســطينية مقيمــة يف اإلمــارات، 
ــطيني  ــم الفلس ــار الفيل ــة اختي ــو جلن ــرت كعض ُأختي
 ،20١٨  -20١٧ لعامــي  األوســكار  ملســابقة 
يف  النســائية  الســينما  ملهرجــان  أفــالم  وبرمجــة 
يف  حتكيــم  جلنــة  عضــو   ،20١٨ عــام  الســويد 
دعــم األفــالم ملرحلــة التطويــر يف مهرجــان ماملــو 
ــو  ــويد 20١٧،عض ــو- الس ــة يف مامل ــينما العربي للس
جلنــة حتكيــم األفــالم الوثائقيــة يف مهرجــان »أيــام 
فلســطني،  يف   20١٦ عــام  الســينمائية«  فلســطني 
ــم،  ــل فيل ــت ألفض ــم للتصوي ــة التحكي ــو جلن عض
ــان كان  ــي يف »مهرج ــل عرب ــب، وممث ــرج، كات مخ
و20١9.   20١٨  ،  20١٧ مايــو  يف  الســينمائي« 
وأخيــرًا عضــو يف »ناقــدون بــال حــدود« يف الســويد.

 ُ

جلنة التحكيم: أحسن فيلم روائي قصير/وثائقي فلسطيني
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عال طربي

ممثلــة ومخرجــة ســينمائية فلســطينية. مدربــة لغويــة 
ــة.  ــة العربي ــني باللغ ــر الناطق ــًة لغي ــني خاص للممثل
رافقــت العديــد مــن كتــاب الســيناريو واملخرجــات/

املخرجــني يف مســار كتابــة مشــاريعهم الســينمائية 
رافقــت  كمــا  وتطبيقهــا.  والروائيــة  الوثائقيــة 
ــا.  ــينمائية يف فرنس ــات الس ــالب الدراس ــاث ط أبح
عملــت كمستشــارة فنيــة يف عــدة مشــاريع ثقافيــة 
وفنيــة يف أوروبــا حيــث تعيــش هنــاك منــذ ١999، 
كان أخــر ظهــور لهــا علــى الشاشــة يف دور مــدام 
الفرنســي« قماشــتي  الســوري  الفيلــم  جيجــي يف 
املفضلــة« للمخرجــة غايــا جيجــي والــذي عــرض يف 

مهرجــان كان يف 20١٨.

Ola  Tabari

Ola Tabari is a Palestinian actor and 
director. She is also a language coach 
for actors, especially those that are 
non-native speakers of Arabic. She 
accompanied many screenwriters 
and directors in the process of writing 
and creating their documentary and 
narrative film projects. She also has 
assisted and lead the research of Film 
Studies students in France. In addition 
to these roles, she has worked as a 
technical consultant on several cultural 
and artistic projects in Europe, where 
she has been living since 1999. Her last 
performance role was as Madame Gigi 
in the French-Syrian film My Favorite 
Fabric, directed by by Gaya Gigi. The 
film was shown at the Cannes Film 
Festival in 2018.

 ُ
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                                                                                                                   Jumana Emil Abboud

Abboud engages drawing, video, 
performance, objects, and text to 
navigate themes of memory, loss, and 
resilience.  Abboud has participated 
in numerous international group 
exhibitions including exhibitions 
in France, Jordan, Norway, Austria, 
Palestine and Spain. Her solo 
exhibitions include Haunted Springs 
and Water Demons in Palestine; 
Kunstraum, London; BALTIC, 
Gateshead; O whale don’t swallow our 
moon!, Khalil Sakakini Cultural Center 
(2016); The Horse, the Bird, the Tree and 
Stone, Bildmuseum, Umeå, Sweden 
(2017); The pomegranate and the 
sleeping ghoul, Darat Al Funun – Khalid 
Shoman Foundation, Amman, Jordan 
(2017); in addition to the 53rd and 
56th Biennale di Venezia (2009 + 2015); 
Qalandiya International, Palestine; 
Sharjah Biennial; and BMW TATE LIVE 
EXHIBITION, Tate Modern (2018).

جمانة إميل عبود 
األداء  وفــن  والفيديــو  الرســم  مــن  مزيــج  عبــود  تســتخدم 
والفقــدان  بالذاكــرة  تمــس  مواضيــع  لوصــف  والنصــوص 

المعــارض  مــن  العديــد  فــي  عبــود  شــاركت  واإلنتمــاء. 
الجماعيــة الدوليــة فــي فلســطين، فرنســا، األردن، النرويــج، 
مثــل:  الفرديــة  المعــارض  مــن  والعديــد  وإســبانيا.  النمســا 
معــرض »الينابيــع المســكونة وشــياطين الميــاه« فــي فلســطين، 

كونســتراوم، لنــدن والبلطيــق، معــرض »يــا حــوت ال تــوكل 
قمرنــا« فــي مركــز خليــل الســكاكيني الثقافــي-  2016، 
معــرض »الحصــان، العصفــور، الشــجرة والحجــر« فــي الســويد- 

2017، ومعــرض »الرمــان والغــول النائــم« فــي دارة الفنــون- 
ــى  ــة إل ــي األردن- 2017. باإلضاف ــومان ف ــد ش ــة خال مؤسس
و   2009 فــي   53 فينيســيا  بينالــي  فــي  مشــاركتها 
ــرض   ــطين، ومع ــي فلس ــي ف ــا الدول ــي 2015  وقلندي 56 ف
 .Tate Modern (2018) و   ،BMW Tate Live

Jury Members: Best International Experimental  / Palestinian Experimental
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                                                                                                                                   Manal Mahamid

Manal Mahmid was born 1976, in 
Moawia, a Palestinian village, one of 
Umm El-Fahem’s town villages. She 
earned her Master’s in ne arts at the 
University of Haifa in 2006 and obtained 
a degree in Museology and Curation 
from Tel Aviv university four years later. 
Since 1996, she works across video, 
installation Painting and Photography. 
At present, she lives in Haifa. She 
had taught Art at the international 
academy in Ramallah (2015-2016). In 
2007, she had won the artist residence 
prize at the Del na Foundation. Manal 
Mahamid has exhibited in London, 
Chicago, Cairo, Düsseldorf, Haifa, 
Ramallah, Um El-Fahim, Jericho in 
over 50 group exhibitions.   During the 
last two years , Mahamid had focused 
on her artistic research –“Work in 
Progress”. A research on the Palestinian 
identity in 1948 occupied Palestine, 
and the compound relationship of the 
Palestinians with their natural setting. 
She used the  Palestinian Ghazel as a 
visual metaphor showing the complex 
historical state  experienced by 
Palestinians of 1948 Palestine. Variety 
and different Art works of this project 
has been exhibited in Ramallah , Haifa 
and Bethlehem. 

منال محاميد 

ــم  ــرة ُتقيـ ــطينية معاصـ ــة فلس ــد فنان ــال محاميـ  منــ
فـــي حيفـــا. مــــن مواليــــد عــــام ١9٧٦ فــــي قريــة 
الفحــم.  أم  قــرى  مــــن  الفلســــطينية،  معاويــــة 
حـــازت علـى شـهادة املاجسـتير فـي الفنـون اجلميلـة 
مـــن جامعـة حيفـا عـام 200٦. حـازت أيضـًا علـى 
شـــهادة فـــي علـم وأمانـــة املتاحـف مـــن جامعـة تـل 
أبيب. تعمـــل محاميـد حاليـًا فـي وسـائل متعـددة، 
ــر.  ــم  والتصويـ ــب، الرسـ ــو، التركي ــا الفيديـ منهـ
عملــت كمدرســة فــــي األكادميية الدوليــــة للفنــــون 

فــــي رام اهلل )20١5 - 20١٦(.
ــا«  ــان الشــاب« الياي ــزة الفن ُرشــحت أعمالهــا لـجائـ
ــام  ــان عـ ــن القط ــد احملس ــة عب ــا مؤسس ــي تقدمه الت
2002.  وفــــي عــــام 200٧، حــــازت علــــى 
جائــــزة الفنــــان املقيــــم فــــي مؤسســــة دلفينــا. 
شــــاركت محاميـــد فـــي العديــد  مــن املعــارض  
واإلقامــات الفنيــة فـــي فلســطني، لنـــدن، شــيكاغو 
عــن  يزيــد  مبــا   شــاركت  كمــا  ودســلدورف. 

جماعــي.  معـــرض  خمســني 

جلنة التحكيم: أحسن فيلم جتريبي دولي/فلسطيني



17

Rehab Nazzal

Rehab Nazzal is a Palestinian-
born multidisciplinary artist and 
art professor based in Canada and 
Palestine. Her video, photography 
and sound works deal with violence 
of settler colonialism. Nazzal’s work 
has been shown in Canada and 
internationally in both group and solo 
exhibitions, including Prefix Institute 
of Contemporary Art, CONTACT 
Photography Festival, Toronto Images 
Festival, Karsh-Masson Art Gallery, 
Ottawa; AXNEO 7, Quebec; McIntosh 
Art Gallery, London; Toronto-Palestine 
Film Festival; Khalil Sakakini Center, 
Ramallah; the San Francisco Museum 
of Modern Art, the SpanishInstitute of 
Art, and the International Durzfilmtage 
Oberhausen, Germany. Nazzalholds 
a PhD in Art and Visual Culture from 
Western University in London, Ontario, 
an MFA from Ryerson University in 
Toronto, a BFA from the University of 
Ottawa, and a BA in Economics from 
Damascus University in Syria. She is 
a recipient of the Social Sciences and 
Humanities Research Council of Canada 
doctoral award, Ontario Graduate 
Scholarship, Canada Council for the 
Arts, Ontario Art Council, and City of 
Ottawa. She has received awards from 
Ottawa University, Ryerson University 
and University of Western Ontario. 

رحاب نزال

فنانــة وأســتاذة فلســطينية، تعمــل وتقيــم يف فلســطني 
وكنــدا. تســتخدم الفيديــو، التصويــر الفوتوغــرايف 
والصــوت يف أعمالهــا التــي تتنــاول بشــكل رئيســي 
عنــف االســتعمار االســتيطاني. ُعرضــت أعمالهــا 
يف معــارض منفــردة وجماعيــة يف كنــدا، فلســطني، 
للفنــون  بريفكــس  معهــد  ذلــك  يف  مبــا  وعامليــًا 
املعاصــرة يف تورنتــو، مهرجــان كونتاكــت للتصويــر 
الفوتوغــرايف، مهرجــان تورونتــو للصــور، جاليري 
كارش ماســون يف اوتــاوا، جاليــري اكسينيوســت يف 
ــو؛  ــدن، اونتاري ــوش يف لن ــري ماكنت ــك، جالي كبي
مهرجــان فلســطني-تورونتو، مهرجــان مونتريــال-

للفنــون  فرانسيســكو  ســان  متحــف  فلســطني، 
مهرجــان  للفنــون،  اإلســباني  املعهــد  احلديثــة، 
أوبرهــاوزن الدولــي لألفــالم القصيــرة يف أملانيــا، 

ويف مركــز خليــل الســكاكيني يف رام اهلل.
الفنــون  يف  الدكتــوراه  شــهادة  نــزال  حتمــل   
والثقافــة البصريــة مــن جامعــة وســترنفي لنــدن، 
ــونفي  ــة ريرس ــن جامع ــتير م ــهادة املاجس ــدا، ش كن
ــن  ــة م ــون اجلميل ــوس يف الفن ــو، والبكالوري تورونت
ــدة  ــح ع ــز ومن ــى جوائ ــزة عل ــاوا. حائ ــة أوت جامع
ــاث  ــس أبح ــن مجل ــوراه م ــة دكت ــك منح ــا يف ذل مب
ــة  ــدي، ومنح ــانية الكن ــة واإلنس ــوم االجتماعي العل
ــن  ــا، وم ــات العلي ــو للدراس ــن أونتاري ــتير م ماجس
يف  الفنــون  ومجلــس  الكنــدي  الفنــون   مجلــس 
أونتاريــو ومــن كل مــن جامعــات ريرســون، اوتــاوا 

وويســترن.

Jury Members: Best International Experimental  / Palestinian Experimental
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 Majdi El-Omari

Majdi El-Omari  is a filmmaker. He 
received (BFA) in filmmaking from the 
Cairo Institute of Cinema in Egypt, 
and (MFA) in Film Production from 
Concordia University, in Montreal, 
Canada. After working in the Middle 
East as an assistant director and 
production manager on various feature 
and documentary films, El-Omari 
became a filmmaker, scriptwriter, 
producer and editor.  El-Omari’s short 
films d’auteur have been selected in 
several international festivals. Standstill 
was his debut feature film. El-Omari 
now is writing his next feature film 
while teaching filmmaking in Dar al-
Kalima University. 

مجدي العمري

حصــل علــى بكالوريــوس يف اإلخــراج مــن املعهــد 
العالــي للســينما يف مصــر، واملاجســتير مــن جامعــة 
كونكورديــا  يف مونتريــال، كنــدا. بعــد عملــه يف 
ــاج  ــر إنت ــرج و مدي ــاعد مخ ــط كمس ــرق األوس الش
ــب  ــة،  كت ــة والوثائقي ــن األفــالم الروائي ــد م للعدي
الســيناريو، شــغل يف اإلنتــاج واملونتــاج وأخــرج 
أفالمــه الروائيــة القصيــرة التــي ُعرضــت يف العديــد 
الروائــي  الدوليــة، مثــل فيلمــه  مــن املهرجانــات 
األول بعنــوان »ثبــات«. حاليــًا ينشــغل يف كتابــة 
فيلــم آخــر، كمــا ُيــدّرس اإلخــراج يف كليــة دار 

الكلمــة اجلامعيــة للفنــون والثقافــة.

selection committee

لجنة اختيار األفالم

جلنة اختيار األفالم
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Johnny Andonieh

Johnny Andonieh visual artist, was 
born in Jerusalem in 1985. Currently he 
lives and works in Bethlehem.                                                          

In 2010, Johny graduated from Aarhus 
Fine Arts Academy in Denmark. After 
earning his degree, he moved back to 
Palestine. Since that time, Johny has 
been working on several art projects. 
He exhibited his paintings on various 
local art shows. He also joined several 
touring exhibitions in Bosnia, China, 
Columbia, Denmark, Palestine, Sweden 
and USA.                                                                   

Johny chooses manual work to 
represent his ideas. Painting and 
drawing are his main mediums. He 
usually works in long term projects 
where he produces series of paintings 
that represent his observations of 
a specific subject. In his projects 
Johny focuses a lot on surrounding 
landscapes, history and crafts, which he 
explores and studies before transferring 
his experiences into art works.                                                                       

In the same time, he has been working 
as an art lecturer at Dar Al Kalima 
University College, where he has 
thought painting and art history.

جوني اندونية 

 ،١9٨5 عــام  القــدس  يف  ولــد  تشــكيلي،  فنــان 
ــن  ــي م ــرج جون ــم. تخ ــت حل ــل يف بي ــش ويعم يعي
الدمنــارك  يف  اجلميلــة  للفنــون  آرهــوس  أكادمييــة 
عــام 20١0. وعــاد إلــى فلســطني بعــد حصولــه 
ــي  ــذ ذلــك الوقــت، يعمــل جون علــى شــهادته. من
يف العديــد مــن املشــاريع الفنيــة وعــرض لوحاتــه 
ــم  ــا انض ــة، كم ــة احمللي ــروض الفني ــف الع يف مختل
إلــى العديــد مــن املعــارض الســياحية يف البوســنة 
والصــني وكولومبيــا والدمنــارك وفلســطني والســويد 

والواليــات املتحــدة األمريكيــة.
أفــكاره  لتمثيــل  اليــدوي  العمــل  جونــي  يختــار 
حيــث يعــد الرســم والتصميــم وســائله الرئيســية. 
عــادة مــا يعمــل يف مشــاريع طويلــة األجــل حيــث 
ــه يف  ــل تأمالت ــي متث ــات الت ــن اللوح ــلة م ــج سلس ينت
موضــوع معــني. يركــز جونــي يف مشــاريعه كثيــًرا 
علــى املناظــر الطبيعيــة والتاريــخ واحلــرف احمليطــة بهــا 
والتــي يستكشــفها ويدرســها قبــل حتويــل جتاربــه إلــى 
أعمــال فنيــة. يف الوقــت نفســه، كان يعمــل محاضــًرا 
فنًيــا يف كليــة دار الكلمــة اجلامعيــة للفنــون والثقافــة، 

ــن. ــخ الف ــم وتاري ــه الرس ــذي درس في ــكان ال امل
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:Riham Isaac

A multi-disciplinary artist and 
performance director who brings 
together a range of practices—acting, 
singing, dancing, film and visual arts. 
Have MA in Performance-Goldsmiths/
London and now Lectures at Bethlehem 
University and Dar AlKalima College: 
Theater practice & Performance. Recent 
work-I Am You- a multidisciplinary 
performance that questions identity, 
vulnerability and our social masks, and 
‘The Alternativity’ the original nativity 
story interpreted in an alternative way 
that Isaac co- directed with academy 
award winner Danny Boyle at Banksy’s 
hotel in Bethlehem. In 2017 she 
opened Art Salon in her grandmother’s 
house to brings together community 
from different backgrounds to pursue 
art projects.

رهام إسحق

ــة  ــني مجموع ــع ب ــات جتم ــددة التخصص ــة متع  فنان
مــن املمارســات كالتمثيــل، الغنــاء، الرقص،الفــن 
األدائي،األفــالم والفنــون البصريــة. حاصلــة علــى 
درجــة املاجســتير يف األداء يف لنــدن، وحاليــًا تعمــل 
كمحاِضــرة يف جامعــة بيــت حلــم وكليــة دار الكلمــة 
ــا هــو  ــا »أن ــة. مــن أعماله ــون والثقاف ــة للفن اجلامعي
أنــت« ومســرحية »البديــل« يف 20١٧. كذلــك فقــد 
افتتحــت صالــون الفــن يف منــزل جدتهــا للجمــع بــني 

خلفيــات مختلفــة ملتابعــة املشــاريع الفنيــة.

جلنة اختيار األفالم

https://vimeo.com/170360791
https://www.youtube.com/watch?v=LjkOFYIZV6w
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Saed Andoni 

Saed Andoni, a Palestinian film 
producer. He got his master’s degree 
from Goldsmith College in London. He 
participated in the establishment of 
Dar Flims Productions, which produced 
several films, including “Improvisation” 
in 2005, “Fatena” in 2009, “Headache” 
in 2010 and “ The Wanted 18” in 2014, 
which won several international 
awards. It was awarded the judges’ 
award at the Carthage Film Festival, 
the best Arab documentary film at the 
Abu Dhabi Film Festival. He produces 
films for young filmmakers in an effort 
to contribute a young and talented 
generation capable of presenting a 
bold and vibrant cinema. He is currently 
the head of the Film Program at the Dar 
Al Kalima University College of Arts and 
Culture.

سائد أنضوني

ــى  ــل عل ــطيني . حص ــج فلس ــي، منت ــائد أنضون س
يف  جولدســميث  كليــة  مــن  املاجســتير  درجــة 
لنــدن شــارك يف انشــاء شــركة دار فيلمــز لإلنتــاج 
ــا:  ــالم منه ــن األف ــد م ــاج العدي ــت بإنت ــي قام والت
 ،  2009 »عــام  »فاتنــة   ،2005 عــام  »ارجتــال« 
»صــداع« عــام20١0، »املطلوبــون ال ١٨« عــام 
ــز  ــد مــن اجلوائ 20١٤. و التــي حــازت علــى العدي
مهرجــان  يف  احلــكام،  جائــزة  متــل:  العامليــة، 
قرطــاج الســينمائي - أفضــل فيلــم عربــي وثائقــي، 
ــاج أفــالم  ــو ظبــي لألفــالم يقــوم بإنت يف مهرجــان أب
ــل  ــناد جي ــاهمة يف اس ــعيا للمس ــباب س ــني ش ملخرج
شــاب يتمتــع باملوهبــة واملقــدرة علــى تقــدمي ســينما 
شــابة جريئــة تنبــض باحليويــة. يعمــل حاليــا كرئيــس 
اجلامعيــة  الكلمــة  دار  كليــة  يف  األفــالم  لبرنامــج 

للفنــون والثقافــة.
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املتحدثون 

انتشال التميمي

انتشــال التميمــي مواليــد ١9٤5 يف بغــداد،  حاصــل 
علــى درجــة املاجســتير يف الصحافــة مــن جامعــة 
موســكو، يعمــل علــى نشــر األصــوات الســينمائية 
العربيــة بشــغف، ومتكينهــم مــن التطــور عبــر احلــوار 

مــع نظائرهــم حــول العالــم.
مهرجــان  مديــر  منصــب  حالًيــا  التميمــي  يشــغل 
ــة  ــه الثاني ــر لدورت ــذي يحض ــينمائي، ال ــة الس اجلون
بعــد أن حصــدت دورتــه األولــى جناًحــا كبيــًرا، 
يف  العربيــة  للبرامــج  مديــًرا  ٨ســنوات  أمضــى 
ــدوق«  ــًرا لصن ــي الســينمائي، ومدي مهرجــان أبوظب
ســند« لدعــم األفــالم، الــذي أعقــب دوره كمديــر 
فنــي ملهرجــان الفيلــم العربــي يف روتــردام، كمــا 
عمــل كمنســق ملجموعــة مــن البرامــج العربيــة يف 
الفعاليــات واملهرجانــات الســينمائية املختلفــة مــن 
بينهــا ميونــخ، طوكيــو، باريــس، دلهــي، بــراغ 
وبارمــا وغيرهــا مــن املهرجانــات حــول العالــم.

اختيــر التميمــي ليكــون عضــًوا يف جلــان حتكيــم العديد 
مــن املهرجانــات الســينمائية الدوليــة كلجنــة التحكيــم 
الدوليــة يف الــدورة الـــثانية عشــر ملهرجــان الليالــي 
ــان  ــر ملهرج ــة عش ــدورة الثامن ــني، وال ــوداء يف تال الس
ــسادسة  ــدورة الـ ــي، وال ــينمائي الدول ــنغافورة الس س
ــيك،  ــي يف املكس ــو الدول ــان خواناخوات ــر ملهرج عش
الدوليــة  املهرجانــات  مــن  العديــد  إلــى  إضافــة 
الكبــرى مثــل )برلــني، روتــردام، كارلــويف فــاري 
ملنــح  حتكيــم200٧  جلنــة  وعضويــة  ولوكارنــو(، 
األميــر كالوس لدعــم األفــالم مشــروع ســينيمارت، 
كمــا يشــغل التميمــي عضــو يف رئاســة مجلــس إدارة 

ــيوية. ــينما اآلس ــز الس ــاك« لتحفي ــة »نيتب منظم
أجنــز التميمــي بورتريهــات لعــدد كبيــر مــن الُكتــّاب 
والشــعراء واملفكريــن العــرب، وشــارك يف معــارض 
بلجيكا،أملانيــا  هولنــدا،  يف  عديــدة  فوتوغرافيــة 
ومصــر. وقــام بتغطيــة العديــد مــن املهرجانــات 
والفعاليــات الســينمائية، ونشــر عنهــا مقــاالت يف 

مختلــف الصحــف العربيــة.
ــة  ــينما العراقي ــرمي الس ــؤولية تك ــي مس ــى التميم تول
باريــس  يف  العربــي  العالــم  معهــد  بينالــي  يف 
ــراج  ــو2005، بارمــا200٦، ب عــام200٤، طوكي
وعمــل   .200٧ واإلســماعيلية   ،200٧-200٦
مبرمًجــا للســينما العربيــة يف الــدورات مــن السادســة 
للســينما  ســييفان  مهرجــان  يف  العاشــرة  وحتــى 
ــي  ــن 200٤ - 2009 يف دله ــة م ــيوية والعربي اآلس

يف الهنــد.
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Intishal Al Tamimi

(b. 1954, Baghdad) has a Master’s 
degree in Journalism from Moscow 
University andis a well-known figure 
in the international film festival circuit. 
His entire career has been dedicated 
to passionately making known around 
the world, cinematic voices from the 
Arab world and enabling them to 
evolve through dialogue with their 
counterparts whether inside or outside 
the Arab world. His efforts in this 
direction have been appreciated by all 
stakeholders, Arab as well as non-Arab.

He has pursued his passion through 
several important positions and 
associations in the last 30 years. Some 
of these include: Arab Film Festival, 
Rotterdam, Artistic Director (2001-
2009); Rotterdam International Film 
Festival, Program Advisor (2004-
2011); International Film Festival in 
Munich, (Coordinator, 30 years Arab 
Documentaries), Ismailia International 
Film Festival (Curator, Tribute to Johan 
van der Keuken, and Coordinator - 10 
years of European Cinema), Biennale 
de Cinemas Arabes, Paris, Programmer 
Iraqi Retrospective (2004), Osian›s 
Cinefan, Festival of Asian, Arab and 
Indian Cinema, Programmer (2004-
2009)...

He was in the core group of the 
prestigious Abu Dhabi Film Festival 
and served there as, Programmer (2008 
– 2010), Director of Arab Programming 

(2011 – 2014) and Director of Sanad 
Film Fund (2010- 2015). Under his 
leadership, the Sanad Film Fund has 
supported several projects that have 
since been completed, acclaimed 
and awarded at the most prestigious 
festivals around the world.

Intishal is often invited to International 
Film Festivals around the world as 
member of Jury and has served as juror 
at Parma International Film Festival, 
Italy (1989), International Documentary 
Film Festival, Munich (1997), 18th 
Singapore International 

Film Festival (2005), 10th Ismailia 
International Film Festival, Egypt 
(2006), Amal Film Festival of the 
Euro Arab Cinema, Santiago de 
Compostela (2008), 12th Black Nights 
Film Festival in Tallinn (2010), 16th 
Guanajuato International Film Festival 
in Mexico(2013), International Film 
Festival, Munich (2014) and many more, 
often moderating or speaking on panels 
related particularly to Arab Cinema.

Intishal is on Advisory Board of NETPAC 
(Network for the Promoting of Asian 
Cinema), He has served as member and 
President of the NETPAC Jury in most 
prestigious festivals such as in Berlin, 
Karlovy Vary, Locarno, Kerala Toronto...

Intishal is a designer and an avid 
photographer, his photographic work 
has been exhibited in exhibitions 
around the world and his designs, 
particularly book covers for Arabic 
literature are well published.
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Muayad Alayan

Muayad Alayan is a Palestinian 
film director, producer and 
cinematographer based in Jerusalem. 
His directorial feature debut Love Theft 
and Other Entanglements, premiered 
at the Berlinale Panorama in 2015 and 
went on to win two Best Arab Narrative 
Film awards as well as being nominated 
for several First Feature awards at 
Berlinale, Seattle Film Festival, Taipei 
Film Festival, Carthage and others. 
It has been distributed in over 20 
territories.

Alayan’s first narrative short, Lesh 
Sabreen, premiered in competition 
at the prestigious Clermont-Ferrand 
International Short Film Festival in 
France in 2009 and went on to compete 
at several other prestigious festivals 
including Aspen Shortsfest, Cinemed, 
Palm Springs Shortfest and Dubai Film 
Festival, in addition to over 60 other 
festivals worldwide.

His second feature film The Reports on 
Sarah and Saleem won Best Feature 
Awards at Durban International Film 
Festival and Seattle International 
Film Festival as well as the Jury Prize 
and Hubert Bals Audience Awards 
at the International Film Festival 
RotterdamHe is currently in prep for his 
third feature film.

Muayad is the co founder of the Palestine 
Film Meetings, the first of a kind film 
industry platform in Palestine which 
runs as part of The Palestine Cinema 
Days festival.

ــدس.  ــن الق ــطيني م ــينمائي فلس ــج س ــرج ومنت مخ
املتحــدة  بالواليــات  فرانسيســكو  ســان  يف  درس 
ــينما  ــاع الس ــى صن ــي ُملتق ــن مؤسس ــة، م األمريكي
الفلســطيني املقــام ســنويًا كجــزء مــن مهرجــان أيــام 
الســينمائية:  أعمالــه  مــن  الســينمائية.  فلســطني 
صابريــن«،  »ليــش  القصيــر  الروائــي  الفيلــم 
والســرقة  »احلــب  الطويلــة  الروائيــة  واألفــالم 
»التقاريــر  وفيلــم   ،20١5 يف  أخــرى«  ومشــاكل 
حــول ســارة وَســليم« يف 20١٨. شــارك يف العديــد 
ــم  ــران، بال ــون في ــا: كليرم ــات، منه ــن املهرجان م
ــني  ــان برل ــماعيلية، مهرج ــي، اإلس ــبريجنز، دب س
مــن  العديــد  حصــد  كمــا  الدولــي.  الســينمائي 
اجلوائــز كجائــزة جلنــة التحكيــم وجائــزة اجلمهــور يف 
ــزة  ــي للعــام املاضــي، جائ ــردام الدول مهرجــان روت
أفضــل فيلــم يف مهرجــان ســياتل الدولــي ومهرجــان 

ديربــان الدولــي. 

مؤيد عليان

املتحدثون



25

Rima Mismar

Rima was appointed Executive Director 
of AFAC in 2016 building on her 
extensive experience within AFAC as 
Deputy Director. Rima completed her 
studies in Communication Arts (Radio/
TV/Film emphasis) at the Lebanese 
American University (LAU) in Beirut 
in 1998. Prior graduation, she began 
writing for local newspapers and 
cultural supplements, focusing on 
cinema and pursuing her professional 
career as a film critic as of 1999. She 
had participated in several festivals as 
jury member or as a member of the 
selection committee, contributed to 
serious critical writings on Arab cinema, 
moderated panels and wrote for several 
regional media. She worked briefly 
in television, writing and producing 
several episodes of “The Arabic Lens” 
(Al Adasa Al Arabiya), a series on Arab 
cinema produced and broadcasted by 
Al-Jazeera channel between 2005 and 
2008. She also wrote and researched 
a number of feature documentaries 
produced by and broadcasted on Al-
Arabiya channel. Rima has joined the 
Arab Fund for Arts and Culture (AFAC) 
in June 2011 as the Film Programs 
Manager and in 2015 was appointed 
Deputy Director.

ريما مسمار

حاصلــة علــى شــهادة  يف فنون االتصــال( اإلذاعة، 
التلفزيــون واألفالم) مــن اجلامعة اللبنانية األمريكية 
ــمار  ــني مس ــروت (LAU) يف 1998. مت تعي يف بي
مديــرة تنفيذيــة للصنــدوق العربــي للثقافــة والفنــون 
كناقــدة  مســيرتها  بــدأت   ،2016 يف  (آفــاق) 
ــد  ــاركت يف العدي ــام 1999. ش ــذ ع ــينمائية من س
مــن املهرجانــات كعضــو يف جلنــة التحكيــم أو يف 
جلنــة اختيــار األفــالم، ســاهمت يف كتابــات نقديــة 
جــادة عــن الســينما العربيــة، وكتبــت يف العديــد من 
وســائل اإلعــالم اإلقليمّيــة. عملــت كمديــرة لعــدد 
مــن الهيئــات واللجان،عملــت لفتــرة وجيــزة يف 
التلفزيــون وكتبــت وأنتجــت عــدة حلقــات مــن 
ــرة بــني  ــاة اجلزي ــة“ مــع قن برنامــج ”العدســة العربّي
عامــي 2005 و2008، كمــا كتبــت وبحثــت يف 
عــدد مــن األفالم الوثائقية الطويلة التي أنتجتها قناة 
العربيــة. مت تعيينهــا مديرة تنفيذيــة للصندوق العربي 

للثقافــة والفنــون( آفــاق) يف 2016.

ِ
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Adnan Madanat

A film director and a Cinema 
researcher. Madanat graduated in 1970 
from Moscow University specializing 
in Cinema & Television. He directed 
many  documentaries such as: »Taqiyya 
Sulaymaniyah” in 1971, “Tune for 
several Seasons” in 1973, “Wedding 
Color” in 1973, “A story about Tel Zaatar” 
in 1976, and “Palestinian visions” in 
1977. He wrote the TV film script “An 
Unusual Visit”, which was directed by 
Najdat Anzour, the Jordanian feature-
length narrative film “Oriental story” 
also directed by Najdat Anzour in 1991, 
wrote and prepared the TV Program 
“A Film from A Book” produced by 
Near East Productions Co, wrote 
the TV program “White and black” 
produced by Arab Telemedia Group. 
He is also a jury member in many 
Arab and International film festivals. In 
addition, he is critic writer in many Arab 
newspapers, and many book in Cinema 
and Literature for him were written and 
translated.

عدنان مدانات

 مخــرج وباحــث ســينمائي، تخــرج مــن جامعــة 
التلفزيــون  يف  تخصــص   ،١9٧0 عــام  موســكو 
ــد مــن األفــالم  والســينما التســجيلية، أخــرج العدي
التســجيلية منهــا: فيلــم التكيــة الســليمانية ١9٧١، 
حلــن لعــدة فصــول ١9٧3، ورؤى فلســطينية عــام 
١9٧٧. كتــب ســيناريو الفيلــم التلفزيونــي »زيــارة 
غيــر عاديــة« وســيناريو الفيلــم الروائــي األردنــي 
أنــزور  جنــدة  أخرجــه  شــرقية«  »حكايــة  الطويــل 
عــام ١99١، أعــّد البرنامــج التلفزيونــي »فيلــم مــن 
كتــاب« وبرنامــج »أبيــض وأســود«. كمــا أّنــه عضــو 
جلنــة حتكيــم يف العديــد مــن املهرجانــات الســينمائية 
العربيــة والدوليــة، كتــب مدانــات النقــد يف عــدد 
ــة  ــب مؤلف ــه كت ــدرت ل ــة وص ــف العربي ــن الصح م

ومترجمــة يف الســينما واألدب.
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جورج خليفة

 ١9٤٧ عــام  الناصــرة  يف  خليفــي  جــورج  ولــد 
ودرس الســنيما باملعهــد العالــي للفنــون العرضيــة 
ببروكســل بلجيــكا، كان مديــرا لإلنتــاج ومنتجــا 
للعديــد مــن األفــالم الروائيــة الطويلــة خاصــة أفــالم 
ميشــيل خليفــي، كمــا أنتــج البرامــج التلفزيونيــة 
ومــن ضمنهــا برامــج األطفــال، واجنــز العديــد مــن 
ــد  ــب وأخــرج خليفــي العدي ــة، كت ــالم الوثائقي األف
مــن املسلســالت والدراميــات التلفزيونيــة كذلــك 
الســينما  عــن  الكتابــات  مــن  العديــد  لــه  صــدر 
الســينما  ويــدرس  درس  خاصــة،  الفلســطينية 
الفلســطينية  والكليــات  اجلامعــات  يف  والتلفــزة 

وغيرهــا.  

George Khleifi

George Khleifi was born in Nazareth 
in 1947. He studied filmmaking and 
production in Brussels, Belgium. He has 
been the line and executive producer 
of several Palestinian feature films, the 
producer, writer and director of the 
children’s program Share’ Sumsum, and 
has directed several documentary films 
as well as Mattab, a mini soap opera, 
and Abu Youssef’s House, a 64 episodes 
sitcom. He was the Head of training and 
production at the Institute of Modern 
Media at Al Quds University from 1999-
2007. Together with Prof. Nurit Gertz, 
he wrote the book Palestinian Cinema: 
Landscape, Trauma and Memory 
(2008).

Speakers
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                                                                                                                                          :Gilles Porte

Gilles Porte is a director of photography 
and a film director. He has worked as a 
director of photography on around 
30 films directed by Jacques Audiard, 
Raoul Ruiz, Xavier Durringer, Safy 
Nebbou, Frédéric Beigbeder, Xavier 
Gens and Marc Dugain. In 2004, with 
Yolande Moreau, he co-directed Quand 
la mer monte which won the César for 
best first film and the Prix Louis Delluc. 
In 2010, he directed the documentary 
Dessine toi and around 100 short 
films entitled Portraits / Autoportraits 
which mixed live action images and 
animation. In 2015, Porte directed 
Tantale, an interactive film with Jean-
Luc Bideau and François Marthouret. 
He is also the author of two books on 
photography, Rendons à César and 
Portraits / Autoportraits. He has been 
president of the Association française 
des directeurs de la photographie since 
April 2018.

جيل بورت

مصــّور ســينمائي ومخــرج أفــالم، عمــل كمديــر 
أوديــار  جــاك  أخرجهــا  فيلًمــا  لثالثــني  الّتصويــر 
نّبــو  وصفــي  دورينغــر  وخاڤييــر  رويــز  وراوول 
ــم  ــراج فيل ــورو يف إخ ــد م ــارك يوالن ــم. ش وغيره
»عندمــا يعلــو البحــر« 200٤، اّلــذي حــاز علــى 
ــزة لويــس  ــم أّول وجائ ــيزار ألفضــل فيل ــزة الّس جائ
الوثائقــي  الفيلــم   20١0 عــام  أخــرج  ديلــوك. 
قصيــر  فيلــم  مئــة  وحوالــي  نفســك«،  »ارُســم 
وهــي  ذاتــي«،  »پورتريه/پورتريــه  عنــوان  حتــت 
أفــالم دمجــت صــور الفعــل املباشــر والّتحريــك 
الفيلــم   پــورت  أخــرج   20١5 عــام  الّســينمائي. 
لــوك  جــان  مــع  تفاعلــّي  فيلــم  وهــو  »تانتــال«، 
بيــدو وفرانســوا مارتوريــه. كذلــك أّلــف كتابــني 
عــن الّتصويــر »لنذهــب إلــى الّســيزار« و »پورتريــه/
پورتريــه ذاتــي«. كمــا يتــرّأس اجلمعّيــة الفرنســّية 

.20١٨ نيســان  منــذ  الّســينمائّيني  للمصّوريــن 

Speakersاملتحدثون
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لقاء املحرتفني

expert meetings

ورشات عمل | ماسرت كالس | حوارات
Workshop | Master Classes | Talks
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متويل األفالم

ملخص عن الورشة: 
التحــدي األكبــر الــذي يواجــه الســينمائيني الشــباب 
هــو كيفيــة احلصــول علــى متويــل أفالمهــم ، يف هــذا 
اللقــاء ســتتحدث رميــا مســمار مديــرة الصنــدوق 
العربــي للثقافــة والفنــون حــول إمكانيــات متويــل 
الالزمــة  واخلطــوات  العربــي  العالــم  يف  األفــالم 
اختيــار  وآليــة  ومعاييــر  الفــرص،  لهــذه  للتقــدمي 

ــدوق.  ــن الصن ــح م ــى من ــة عل ــاريع احلاصل املش
ــان  ــد علي ــطيني مؤي ــرج الفلس ــيتحدث املخ ــا س كم
والتــي  أفالمــه  إنتــاج  يف  الشــخصية  جتربتــه  عــن 
تشــكل اهميــة خاصــة كونــه يعتمــد بشــكل اساســي 
علــى متويــل قليــل مقارنــة اإلنتاجــات الســينمائية 

العامليــة. 

الثالثاء ٢ / ٤ / ٢٠١٩ ، الساعة ١٢:٠٠
املتحدثون: ريما مسمار

                مؤيد عليان                                                                                                   

FILM FUNDING

About the workshop: 

The biggest challenge for young 
filmmakers is finding funding for their 
films. At this meeting, Rima Musmar, the 
director of the Arab Fund for Arts and 
Culture, will talk about the possibilities 
for funding films in the Arab World. 
She will also discuss the necessary 
steps for finding and meeting these 
opportunities, as well as the criteria 
and selection process for funding 
awarded by the AFAC. The Palestinian 
film director Muayad Alayan will also 
speak about his personal experience in 
producing his films.
This is of particular importance because 
his many projects are low budget in 
comparison to many international film 
productions.

Tuesday, 2nd of April, 12:00 PM 

Speakers: Rima Musmar

                       Muayad Alayan

Master Class
ماسرت كالس

Master Class
ماسرت كالس
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FILM DISTRIBUTION 
AND MARKETING 
STRATEGY

About the workshop:

This workshop will discuss film 
distribution strategies, festival planning, 
and the selection process for the 
festivals in which student films will be 
presented.This workshop also discusses 
many varied distribution methods 
that give young cinematographers the 
opportunity to share their productions 
with the world.

Tuesday, 2nd of April, 2:00 PM

Speaker: Muayad Alayan

استراتيجية توزيع                              
وتسويق األفالم

ملخص عن الورشة: 
عــن  احلديــث  ســيتم  الورشــة  هــذه  خــالل  مــن 
اســتراتيجيات التوزيــع لالفــالم ، وضــع خطــط 
للمهرجانــات وآليــة اختيــار املهرجانــات التــي تقــدم 
اليهــا االفــالم ، كذلــك ســيتحدث عــن وســائل 
توزيــع متنوعــة ،مبتكــرة تشــكل فرصــة للســينمائيني 

الشــباب ملشــاركة انتاجاتهــم مــع العالــم. 

الثالثاء ٢ / ٤ / ٢٠١٩ ، الساعة ١٤:٠٠                                                            
املتحدث: مؤيد عليان

Master Class
ماسرت كالس

Master Class
ماسرت كالس



33

workshop
ورشة عمل

Gilles Porte

Three days workshop 
about Cinematography 
and lightning

About the workshop:

The French director of photography 
and and film director, Gilles Porte 
will present a workshop for 3 days 
about Photography and Cinema 
lightning where participants will be 
provided with technical techniques in 
photography and lighting for different 
situations, including internal, external, 
mixing between the two types, as 
well as creating the atmosphere and 
psychological expressions through the 
use of lighting and different angles.

This workshop is held with the 
cooperation of the Consulate General of 
France and Qattan Foundation.

Sat_Mon, 6th to 8th of April2019 

ــن  ــام ع ــدة 3 اي ــل مل ــة عم ورش
ــر واالضــاءة الســينمائية التصوي

عن الورشة: 

جيــل  الفرنســي  واملخــرج  التصويــر  مديــر  يقــدم 
بــورت وعلــى مــدى ثــالث ايــام  ورشــة يف التصويــر 
واالضــاءة الســينمائية حيــث ســيقدم للمشــاركني 
ملواقــف  واالضــاءة  التصويــر  يف  عمليــة  تقنيــات 
مختلفــة منهــا مــا هــو داخلــي، خارجــي، مــزج 
مــا بــني النوعــني ، كذلــك خلــق أجــواء وتعبيــرات 
والزوايــا  اســتخدام االضــاءة  مــن خــالل  نفســية 

املختلفــة. 

تقــام هــذه الورشــة بالتعــاون مــع القنصليــة الفرنســية 
ومؤسســة القطــان.  

السبت - االثنني ٦ / ٤/ ٢٠١٩ - ٨ / ٤ / ٢٠١٩                                                  

جيل بورت

workshop
ورشة عمل
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Cinema has emerged as a technological 
invention and technology has evolved 
over the years to its current digital 
reality, but these techniques were not 
the main reason for the development 
of cinema as a means of artistic 
expression. There are various factors 
contributed in making cinema an art, 
including two main factors, one is the 
creative directors and the first on is 
the American David and Griff Griffiths 
the holder of the nickname “Cinema 
Father”, and then the Soviet directors, 
especially Sergey Eisenstein and 
Dziga Vertov. The second factor is the 
theoretical and intellectual effort that 
surrounds the cinema as an art. This 
theoretical effort remained continues 
year after year through theorizing and 
cinematic schools that have emerged 
successively throughout the history 
of cinema down to the digital age 
that changed the scales, including the 
relationship of cinema to reality, and 
re-prevailed the techniques over the 
theory...

عدنان مدانات 

ثقافة السينما و التطور التقني 

ظهــرت الســينما كاختــراع تقنــي وتطــورت التقنيــات 
علــى مــدى الســنوات وصــوال إلــى واقعهــا الرقمــي 
احلالــي، لكــن هــذه التقنيــات لــم تكــن الســبب 
فنيــة  تعبيــر  كوســيلة  الســينما  لتطــور  الرئيســي 
فكريــة. ثمــة عوامــل متنوعــة ســاهمت يف جعــل 
الســينما فنــا، منهــا عامــالن رئيســيان، أحدهمــا 
دافيــد  األمريكــي  وأولهــم  املبدعــون  املخرجــون 
ثــم  الســينما  أب  لقــب  حامــل  غريفيــث  وورك 
املخرجــون الســوفييت وبخاصــة ســيرغي أيزنشــتاين 
ــل يف اجلهــد  ــي يتمث ــوف. العامــل الثان ــا فيرت ودزيغ
الفكــري النظــري املتعــق بأفــاق الســينما كفــن. هــذا 
اجلهــد النظــري ظــل يتواصــل عامــا بعــد عامــا مــن 
ــر واملــدارس الســينمائية التــي ظهــرت  خــالل التنظي
ــر  ــى العص ــوال إل ــينما وص ــخ الس ــالل تاري ــا خ تباع
عالقــة  ومنهــا  املوازيــن،  قلــب  الــذي  الرقمــي 
الســينما بالواقــع، وأعــاد الغلبــة للتقنيــات علــى 

النظريــة... حســاب 

Adnan Madanat

Cinema Culture in 
time of technical 
development

حوار
Talk
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انتشال تميمي 

مهرجانات
Intishal Tamimi 

Festivals

ــال  ــينمائي انتش ــة الس ــان اجلون ــر مهرج ــدث مدي حت
التميمــي مــن خبرتــه الكبيــرة يف مجــال املهرجانــات 
وآليــات  املهرجانــات  توجهــات  عــن  الســينمائية 
ــرص  ــن الف ــدث ع ــات. يتح ــى املهرجان ــه ال التوج
للســينمائيني وخاصــة  املهرجانــات  التــي تخلقهــا 
الشــباب. كيفيــة وضــع اخلطــط لالســتخدام االمثــل 
للمهرجانــات ، كيفيــة اختيــار املهرجانــات لالفــالم 
ــف  ــالم وكي ــار االف ــات اختي ــي آلي ــا ه ــة وم املتقدم
يف  فرصهــم  زيــادة  الشــباب  املخرجــني  يســتطيع 
ــة.  ــات مهم ــى مهرجان ــم ال ــار افالمه ــم اختي ان يت
كذلــك يتحــدث عــن امكانيــات خلــق العالقــات 
ســينمائيني.  وموزعــني  منتجــني  مــع  والتعــاون 
املهرجانــات  ترافــق  التــي  االســواق  عــن  كذلــك 

الســينمائية. 

Intishal Tamimi, the director of Al Gouna 
Film Festival, will talk about festivals 
and its guidance and tools. He will talk 
about the chances that festivals create 
for Film workers, especially for youths. 
Also, he will talk about how to make the 
best plans for festivals, how festivals 
select films out of the submitted films, 
and how can young directors increase 
their chances to be selected in the final 
lists of great festivals. He will talk about 
the ability to create collaborations 
between producers and distributors.

حوار
Talk
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دور  عــن  الشــيخ  عــال  والناقــدة  الكاتبــة  تتحــدث 
مــاذا  الســينمائية لالفــالم ، عــن  احليــاة  الناقــد يف 
يبحــث الناقــد، وكيــف يشــاهد االفــالم ، كيفيــة 
تشــريح االفــالم ووضــع منهجيــة حتليليــة للنقــد. 
ــراج  ــة ،االخ ــة القص ــن ناحي ــم م ــل الفيل ــة حتلي كيفي
مــن  اخــره  الــى  واالضــاءة  ،التمثيــل  ،املوســيقى 
يكتــب  كيــف  املســتخدمة.  الســينمائية  االدوات 
بالذهــاب  املشــاهد  رغبــة  علــى  ويحافــظ  نقــده 
ملشــاهدة الفيلــم. ايضــا ســتتحدث عــن مــاذا مييــز 
الفيلــم الفلســطيني عــن غيــره مــن االفــالم وهــل 
ــني االفــالم  ــزات خاصــة او لغــة مشــتركة ب هنلــك مي

. لفلســطينية ا

The writer and critic Ola Al-Sheikh 
talks about the role of the critic in the 
cinematic life of films, about what the 
critic is looking for, how he watches 
films, how to dissect films and develop 
an analytical methodology for criticism, 
how to analyze a movie in terms of the 
story, output, music, representation and 
lighting to other cinematic instruments 
used, and how to write his critique 
and keep the viewer willing to watch 
the film. She will also talk about what 
distinguishes the Palestinian film from 
other films and whether it possesses 
special features or a common language 
among Palestinian films.

عُال الشيخ

النقد السينمائي
Ola Sheikh

Film Criticism

حوار
Talk

عروض األفالم
Film Screenings
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عروض األفالم
Film Screenings
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The 4th Floor
Fiction | 7 min | Palestine 2018                                                                                    
Directed By: Shayma’ awawdeh                                                                                                 
Dar Al-kalima University            
College of Arts and Culture                                        

Seeking privacy and independence, 
a young woman leaves her family 
and moves to a new apartment. 
While moving her things in the 
elevator, excited to start her new 
life on her own, she discovers the 
unexpected waiting for her.

طابق رقم ٤
روائي | ٧ دقائق | فلسطني ٢٠١٨ 

اخراج: شيماء عواودة 
كلية دار الكلمة الجامعية

للفنون والثقافة
مبفردهــا يف  للعيــش  تنتقــل  و  اهلهــا  تتــرك  شــابة 
محاولــة للحصــول علــى اســتقالليتها وكلهــا شــوق  
أثنــاء نقــل أغراضهــا يف  حلياتهــا اجلديــدة ولكــن 
مصعــد البنايــة اجلديــدة تكتشــف ان يف انتظارهــا مــا 

ــع. ــر متوق ــو غي ه

أفالم طالب دار الكلمة
 Films by the students of Dar Al Kalima
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Him And I
Fiction | 24:34 min | Palestine 2018                                                                         
Directed By: Ibrahim Handal                                                                                                     
Dar Al-kalima University           
College of Arts and Culture                                         

A young woman in her mid-thirties 
lives an ordinary life between her work 
and home. Viewers discover, however, 
that she is living in a fantasy world, 
which she created in order to help her 
tolerate her destiny.

هو و أنا 
روائي | ١٤:3٤ دقيقة | فلسطني 2018

اخراج: إبراهيم حنضل
كلية دار الكلمة الجامعية

للفنون والثقافة
شــابة يف الثالثينيــات تعيــش حياتهــا الروتينيــة مــا 
بــني البيــت و العمــل لنكتشــف انهــا تعيــش فانتازيــا 
خلقتهــا لكــي تســاعد نفســها علــى حتمــل الواقــع.

MONDAY اإلثنني
 1.4.2019 18:00

Area C
Fiction | 7 min | Palestine 2018 
Directed By: Salah Abu Niema                
Dar Al-kalima University           
College of Arts and Culture                                         

Hussein, a young Palestinian boy, tries 
to keep his house and family safe from 
the Israeli settlers’ daily attacks in Area 
C, a Palestinian area in the West Bank 
surrounded by Israeli settlements.

منطقة ج
روائي | ٧ دقائق | فلسطني 2018

إخراج: صالح أبو نعمة
حســني صبــي يحــاول ان يؤمــن حيــاة عائلتــه و 
الهجــوم  مــن  ج  املنطقــة  يف  يقــع  الــذي  منزلهــم 
ــنه.   ــر س ــن صغ ــم م ــتوطنني، بالرغ ــي للمس اليوم



40

The Living of the 
pigeons
Documentary | 17 
min | Palestine 2015                                                               
Directed By: Baha’ Abu Shanab      
Dar Al-kalima University           
College of Arts and Culture

“It’s one thirty after midnight, the 
bitterly cold sneaked the streets 
leading to “checkpoint 300”, allocated 
to the crossing from Bethlehem to 
Jerusalem”.

قوت احلمام
وثائقي | ١٧ دقيقة | فلسطني ٢٠١5

إخراج: بهاء أبو شنب
كلية دار الكلمة الجامعية

للفنون والثقافة

الســاعة الواحــدة والنصــف صباحــًا، يبــدأ امُلتعبــون 
بالتســلل اثنــاء البــرد يف الشــوارع املؤديــة الــى نقطــة 
التفتيــش 300، املخصــص للعبــور مــن مدينــة بيــت 

حلــم إلــى مدينــة القــدس.

Sawsan
Fiction | 10 Min | Palestine 2018                                                                              
Directed By: Saliba Rishmawi                                                                                                 
Dar Al-kalima University            
College of Arts and Culture

conceived by Marouj Alissawi, written 
and directed by Saliba Rishmawi.

A young girl refuses to obey her 
mother and get married. She runs away 
from home, only to find herself trapped 
between the unexpected conflict of 
night life in Bethlehem and going back 
home to surrender to her mother’s will. 

سوسن
روائي | ١٠ دقائق | فلسطني ٢٠١٨

اخراج: صليبا رشماوي
كلية دار الكلمة الجامعية

للفنون والثقافة 
ــا  ــراج صليب ــف وإخ ــاوي وتألي ــروج العيس ــرة م فك

رشــماوي.

 شــابة ترفــض اطاعــة أمهــا و الــزواج و تهــرب مــن 
ــاة  ــني احلي ــزل لتجــد نفســها واقعــة يف صــراع ماب املن
الليليــة لبيــت حلــم او العــودة للمنــزل و االستســالم 

ــة االم. لوصاي
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pink bike
Fiction | 7 min | Palestine 2018                                                                                     
Directed By: Shada Wazwaz                                                                                                       
Dar Al-kalima University             
College of Arts and Culture

Lamar, a young girl who dreams of 
having a bicycle, doesn’t understand 
the strong opposition of her family 
and society to girls riding bicycles, until 
she has an accident while riding her 
cousin’s bicycle and everything turns 
upside down.

البسكليت الزهرية 
روائي | ٧ دقائق | فلسطني 2018

اخراج: شذى وزوز
كلية دار الكلمة الجامعية

للفنون والثقافة

يــروي الفيلــم قصــة ملــار الفتــاة الصغيــرة التــي حتلــم 
بإقتنــاء دراجــة هوائيــة، وتالقــي رفضــًا مطلقــًا مــن 
ذويهــا كونهــا فتــاة، فتبــدأ أســئلتها عــن الفــرق 
الــذي يجعــل مــن الصبيــان قادريــن علــى اقتنــاء 
ــة  ــتكون الدراج ــاذا س ــي ال، ومل ــة وه ــة هوائي دراج
أكثــر خطــرًا مــن لعــب كــرة القــدم يف الشــارع؟! الــى 
ــب  ــة يقل ــا للدراج ــاء قيادته ــادث أثن ــرض حل أن تتع

ــًا. ــة متام ــة التقليدي املعادل

Coffee pot
Fiction | 9:15 min | Palestine 2018                                                                                     
Directed By: Thaer Al-azzah                                                                                                           
Dar Al-kalima University             
College of Arts and Culture

Jomu’a lives in Dheisheh Refugee 
Camp, near Bethlehem, and struggles 
with a difficult choice. He must either 
accept money to demolish his home 
before the occupation demolishes it 
and charges him for the expenses or 
continue to sell coffee at the entrance 
of Dheisheh, a job that does not bring 
him enough money to survive. 

دّلة قهوة
روائي | ٩:١5 دقيقة | فلسطني

إخراج: ثائر العزة
كلية دار الكلمة الجامعية

للفنون والثقافة

جمعــة يعيــش يف مخيــم الدهيشــة، و يعيــش صــراع 
ــزل  ــدم من ــى ه ــة عل ــني املوافق ــا ب ــال م ــه للم حلاجت
ــف  ــه تكالي ــالل ويغرم ــش االحت ــه جي ــل ان هدم قب
الهــدم أو يســتمر كبائــع قهــوة علــى مدخــل املخيــم.
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أفالم روائية قصرية من العالم: الشباب

The Granddaughter
Fiction | 10:45 min | Poland 2017                                                                                 
Directed By: Nicolás Reza                                                                                                              
National film school in Lodz

Olivia finds out that her relationship 
with her grandfather isn’t what it used 
to be and tries to reconnect with him 
before it’s too late.

احلفيدة
روائي | ١٠:٤5 دقيقة | بولندا 2017

إخراج: نيكوالس ريزا
مدرسة السينما الوطنية يف لودز- بولندا

تكتشــف أوليفيــا أن عالقتهــا بجدهــا لــم تبقــى كمــا 
كانــت بالســابق وحتــاول اعــادة التواصــل معــه قبــل 

فــوات األوان.

WORLD SHORT FICTION: YOUTH
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Listening Eyes
Fiction | 29 min | France 2017                                                                                          
Directed By: Julie Colly                                                                                                                   
La Femis

Laure is spending her holidays at her 
father’s house in the countryside, she 
is bored. Until intriguing presences 
trouble her loneliness.

العيون املستمعة
روائي | ٢٩ دقيقة | فرنسا ٢٠١٧

إخراج: جولي كولي
جامعة (La Femis) الفرنسية

يف  والدهــا  منــزل  يف  عطالتهــا  لــوري  تقضــي 
ــه  ــى حــني أن شــيء ل الريــف. هــي تشــعر بامللــل ال

وحدتهــا.  يكســر  للفضــول  مثيــر  حضــور 

Tuesday الثالثاء
 2.4.2019 09:30

It’s Only True Love
Fiction | 20 mins | South Africa 2018                                                                   
Directed By: Joshua Magor                                                                                                         
London Film School

It is modern day South Africa. The 
country ails from social unrest and 
constant protests. One of the many 
bearing witness to this time is Amanda, 
a young woman from Mpophomeni 
Township, who struggles to take 
care of her sick mother whilst trying 
to overcome the trauma of a sexual 
assault.

إنه احلب احلقيقي 
روائي | ٢٠ دقيقة | جنوب أفريقيا 2018

إخراج: جوشوا ماجور 
مدرسة لندن للسينما

مبوفومينــي يف جنــوب  بلــدة  مــن  أمانــدا، شــابة 
أفريقيــا، حيــث تعانــي البــالد مــن اإلضطرابــات 
اإلجتماعيــة واالحتجاجــات املســتمرة، واحــدة مــن 
العديــد مــن الشــاهدين علــى هــذا الوقــت، تكافــح 
مــن أجــل رعايــة والدتهــا املريضــة أثنــاء محاولــة 

ــي. ــداء اجلنس ــة االعت ــى صدم ــب عل التغل



44

For You
Fiction | 17:23 | Poland 2017                                                                                        
Directed By: Katarzyna Wiśniowska                                                                                        
National Film School in Łódź, Poland                                                                       

Marta is a recent graduate of prestigious 
vocal studies. She is coming back home 
from England, after three years of living 
there. Her family and friends throw her 
surprise party to celebrate her success. 
Marta  needs to face everyone she left 
behind to follow her dreams, including 
her ex-boyfriend. Marta puts on the  
mask of the winner,though it breaks 
the minute she finds herself alone with 
her old love.

ألجلك
روائي | ١٧:٢3 دقيقة | بولندا 2017

إخراج: كاتارزينا وينيوسكا
مدرسة السينما الوطنية يف لودز- بولندا

ــن  ــاء م ــص الغن ــن تخص ــًا م ــا حديث ــت مارث تخرج
ــى وطنهــا بعــد ثــالث  ــرا، وتخطــط للعــودة إل اجنلت
ــا  ــة له ــا بحفل ــا وأصدقائه ــنوات.تفاجئها عائلته س
ــا  ــا مواجهــة كل م ــى مارث ــال بنجاحهــا. عل لإلحتف
ــا يف  ــا، مب ــق أحالمه ــا لتحقي ــه خلفه ــت وتركت رحل
ــاع الشــخص  ذلــك حبيبهــا القــدمي وتقــرر وضــع قن
الرابــح ولكــن ينكســر هــذا القنــاع يف اللحظــة التــي 

ــا القــدمي. ــا مــع حبه ــا مارث تتواجــه فيه

Omar’s apartment
Fiction | 19:58 | France 2017                                                                                    
Directed By: Youssef Nathan Michraf                                                                               
La Femis

Osman, 12 years old, has a bedwetting 
problem. He and his mother go to his 
Aunt’s house in the city of Meknes for 
vacation. During the visit, he is under 
tremendous pressure not to pee the 
bed.

شّقة عمر
روائي | ١٩:5٨ دقيقة| فرنسا 2017

إخراج: يوسف ناثن مشراف
جامعة (La Femis) الفرنسية

عثمــان، ١2 عامــًا، يعانــي مــن مشــكلة التبــول 
الــى  والدتــه  مــع  عثمــان  يذهــب  الــالارادي. 
لقضــاء  املغربيــة  منــزل خالتــه يف مدينــة مكنــاس 
ــوط  ــرض لضغ ــارة، يتع ــذه الزي ــالل ه ــة. خ العطل
ــى  ــا عل ــي ال يفعله ــه لك ــى نفس ــيطرة عل ــة للس هائل

الفــراش.
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Jeanne
Fiction | 9:49 min | France 2018                                                                                
Directed By: Clémence Peloso                                                                                                 
La Femis

Jeanne lives with her two friends, Alba 
and lea. As she leaves a party, she 
runs into a boy. He is too full-on when 
flirting. When she says no, he doesn’t 
listen to her. She can’t stop thinking 
about it...

جني
روائي | ٩:٤٩ دقيقة | فرنسا 2018

إخراج: كليمنص بيلوسو
جامعة (La Femis) الفرنسية

تعيــش جــني مــع صديقتيهــا، فيمــا هــي تغــادر حفلــة 
تصــادف جــني فتــى يعــرف املغازلــة جيــدًا  وعندمــا 
ــل  ــا يجع ــا. مم ــى له ــتمع الفت ــني، ال يس ــض ج ترف

مــن األمــر حدثــا ال تســتطيع جتــاوزه.
A Short Film about 
Sadness
Fiction | 15:22 min | Poland 2018                                                                            
Directed By: Ming-Wei Chiang                                                                                              
National Film School in Łódź, Poland                                                                 

One night, two film school students 
picking up a prostitute. Once they set 
up a camera and start interviewing 
her in a hotel, gradually one of them 
realizes she is not what they thought 
about. This unexpected encounter puts 
him in front of a moral choice.

فيلم قصير عن احلزن
روائي | ١5:٢٢ دقيقة | بولندا 2018

إخراج: مينغ وينغ شيانغ
مدرسة السينما الوطنية يف لودز- بولندا

مدرســة  مــن  طالبــان  يقــوم  الليالــي،  احــدى  يف 
ــرا  ــر الكامي ــرد حتضي ــرة. مبج ــاط عاه ــينما بالتق الس
الفنــادق،  بإجــراء مقابلــة معهــا يف أحــد  والبــدء 
ــدان،  ــم يعتق ــا ه ــت كم ــا ليس ــا أنه ــدرك أحدهم ي
خيــار  أمــام  املتوقــع  الغيــر  اللقــاء  هــذا  فيضعــه 

أخالقــي.
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The Knife
Fiction | 5:15 min | Palestine 2017                                                                          
Directed By: Thaer azzah                                                                                                                
Dar Al-Kalima University            
College of Arts and Culture

While filming a film about a persecuted 
young Palestinian. Both the filmmaker 
and the actor fights about the scene 
and how the character should act; 
dying as a martyr or  surrendering 
himself, until the occupation army 
arrives and the choices diminished.

السكني
روائي | 5:١5 دقيقة | فلسطني 2017

إخراج: ثائر العزة 
كلية دار الكلمة الجامعية

للفنون والثقافة

يتشــاجر مخــرج مــع ممثــل بينمــا يصــورون فيلــم 
حــول تغيــر مشــهد بحيــث يقابــل البطــل املــوت 
بشــجاعة او يستســلم، و اذ بجيــش االحتــالل يغيــر 
علــى احلــارة التــي يصــورون بهــا الفيلــم و ينكشــف 

ــي. ــهد احلقيق املش

أفالم روائية قصرية من العالم العربي
ARAB SHORT FICTION: Films
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3 Minutes
Fiction | 4:19 | United Kingdom                                                                       
Directed By: Dima Sharif                                                                                                              
The University of the West of England

Based on a true story, a Gazan citizen 
receives a phone call from the Israeli 
Defence Force  during the 2014 Gaza 
war to leave his house in 3 minutes, 
triggering an emotional struggle while 
racing with time. 

ثالث دقائق
2018 روائي | ٤:١٩ دقيقة| اململكة املتحدة 

إخراج: ديما شريف
جامعة غرب لندن 

بنــاًء علــى قصــة حقيقيــة، يتلقــى مواطــن فلســطيني 
اإلحتــالل  جيــش  مــن  مكاملــة  غــزة  قطــاع  مــن 
ــا  ــام 20١٤، مم ــزة ع ــرب غ ــالل ح ــرائيلي خ اإلس
يــؤدي إلثــارة صــراع عاطفــي أثنــاء الســباق مــع 

الوقــت.

A pen from Megiddo
Fiction | 10:06 | Palestine 2017                                                                             
Directed By: Muhammad Hushieh                                                                                              
AlQuds University

The film revolves around Eman and 
her conflict with time, snow melting, 
and the difficulty of the journey to see 
her husband Yousef in prison and to 
achieve their dream of having a child.

قلم من مجدو 
2017 روائي | ١٠:٠٦ دقائق | فلسطني

إخراج: محمد حوشية
جامعةالقدس

ــع  ــا م ــان وصراعه ــول أمي ــم ح ــداث الفيل ــدور أح ت
الوقــت , ذوبــان الثلــج , وصعوبــة الطريــق للوصــول 
لتحقيــق حلمهمــا  يوســف  األســير  الــى زوجهــا 

ــال.  ــاب األطف بإجن

Tuesday الثالثاء
 2.4.2019 17:00
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Crossing
Fiction | 14:54 min | Lebanon 2018                                                                           
Directed By: Dania Sharabati                                                                                                       
Notre Dame University-Louaize

A Palestinian family residing in Lebanon 
has its world turned around when the 
eldest member of the family, Eitidal, 
has a very short time left to live. Eitidal 
suddenly has the strength to pack 
her bags when deciding she wants to 
die peacefully in her native country. 
Lana and her mother are left with no 
choice but to take Eitidal on a journey 
to an unknown land, her dreamland, 
Palestine.

العبور
روائي | ١٤:5٤ دقيقة | لبنان 2018

إخراج: دانيا شرباتي
جامعة سيدة اللويزة 

تعيــش عائلــة فلســطينية يف لبنــان وينقلــب عاملهــا 
ــا  ــر أفراده ــم أن أكب ــا تعل ــب عندم ــى عق ــًا عل رأس
ــر جــدًا للعيــش. متتلــك  ــا وقــت قصي ــدال لديه اعت
اعتــدال اجلــرأة حلــزم حقائبهــا و تقــرر انهــا تريــد 
الذهــاب واملــوت بســالم يف موطنهــا األصلــي. لــم 
متتلــك أمهــا وحفيدتهــا خيــارًا ســوى أخــذ اعتــدال 
يف رحلــة الــى أرض مجهولــة، أرض األحــالم، 

فلســطني… Setback of the Spirit
Fiction | 14:49 Min |  Jordan 2017                                                                         
Directed By: Sa’ed Arouri                                                                                                        
SAE-Jordan

After the demise of the occupation, 
‘Jeddeh’, a grandparent that finally 
returns with her grandson to one of the 
Palestinian cities. She finds her home 
exactly as she left it. Her memory takes 
her back to 1967 where she remembers 
the last moments she spent in the 
house. In these memories she finds 
something completely unexpected. 

نكسة الروح
روائي | ١٤:٤٩ دقيقة | االردن ٢٠١٧

اخراج: سائد عروري
الكلية األسرتالية لإلعالم- االردن 

تعــود اجلــدة أخيــًرا مــع حفيدهــا إلــى إحــدى املــدن 
الفلســطينية بعــد زوال االحتــالل. فتجــد منزلهــا 
متاًمــا كمــا تركتــه. تعيدهــا ذاكرتهــا إلــى عــام ١9٦٧ 
ــا يف  ــي قضته ــرة الت ــات األخي ــر اللحظ ــث تتذك حي
ــع  ــر متوق ــيئًا غي ــات ش ــذه الذكري ــد يف ه ــزل لتج املن

ــًا. بتات
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Endless Dream
Fiction | 07:35 min | Palestine 2018                                                                         
Directed By: Amjad Abu Baker                                                     
& Lilian Al-azzah                                                      
Al Quds University

The film tells the story of prisoner 
#25822, who is trying to escape from 
his prison cell, to find himself stuck in 
a dream.

Vigilance dream
Fiction | 15:00 min | Lebanon 2016                                                                          
Directed By: Sinan Mattar                                                                                                              
Notre Dame University

During a civil war, Jad,  an orphan poor 
child searching for safety finds himself 
facing  a woman who gives him hope 
to get away from his struggles. The 
woman has conflict in her life because 
of the loss of her son and Jad appears 
to fill this gap.

حلم مؤبد
روائي | ٧:35 دقيقة | فلسطني 2018

إخراج: أمجد أبو بكر
وليليان العزة

جامعة القدس

ــير 25٨22،  ــول األس ــم ح ــداث الفيل ــص أح تتلخ
ــه  ــد نفس ــه, ليج ــن زنزانت ــرب م ــاول اله ــذي يح وال

ــم. ــق يف حل عال

حلم اليقظة
روائي | ١5:٠٠ دقيقة | لبنان 2016

إخراج: سنان مطر
جامعة سيدة اللويزة

خــالل  األمــان  عــن  ويتيــم  فقيــر  طفــل  يبحــث 
ــه  ــرأة ســاعدته واعطت ــة فيجــده يف ام احلــرب األهلي
األمــل للنهــوض مــن صراعاتــه ونضالــه. تعانــي 
ــا  ــبب فقدانه ــا بس ــراع يف حياته ــن ص ــرأة م ــذه امل ه
ــئ  ــي ليمل ــاد يأت ــدو أن ج ــه ويب ــبب مرض ــا بس ابنه

هــذه الفجــوة.
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One Night in Hell
Documentary | 7:43 min | France 2018      
Directed By: Clement Ghirardi                                                                                           
La Femis

There are three kinds of lighthouses: 
the lighthouses build on the continent 
was called “The paradise”, the one on 
an island “The Purgatory” and those 
which were in the middle of the ocean, 
“The Hell’.

ليلة يف اجلحيم
وثائقي | ٧:٤3 دقيقة | فرنسا 2018

إخراج: كليمان جرياردي
جامعة (La Femis) الفرنسية

ــة  ــارات املبني ــارات: املن ــن املن ــواع م ــة أن ــاك ثالث هن
علــى البــر تســمى »اجلنــة«، والتــي علــى جزيــرة 
احمليــط  وســط  يف  واملوجــودة  »املطهــر«،  تســمى 

»اجلحيــم«. تســمى 

أفالم تسجيلية من العالم العربي
documentary films from the Arab world
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Regina
Documentary | 8:30 min | 
England and Lithuania 2018                                   
Directed By: Nirmala Valinciute                                                                                                
The University of the West of 
England

Regina’ is a short poetic documentary 
about a Lithuanian woman who was 
exiled to Siberia in her childhood. 
She remembers how she learned 
to deal with the challenges and the 
traumas that came after coming back 
to Lithuania after seven long years in 
exile and how meditation helped her 
to do that.

THEIR VOICES
Documentary | 26 min | Poland 2018                                                                                
Directed By: Eri Mizutani                                                                                                            
Polish National Film School                 
in Lodz

In her movie Eri Mizutani invites us to 
experience mysterious world, carefully 
hidden from us behind the walls of the 
Polish boarding school.

ريجينا
وثائقي | ٨:3٠ دقيقة

إنجلرتا وليتوانيا ٢٠١٨
إخراج: نريماال فالينسيوت 

جامعة غرب إنجلرتا 

يعــد ريجينــا فيلــم وثائقــي قصيــر عــن امــرأة ليتوانيــة 
ــا  ــر رجين ــا. تتذك ــيبيريا يف طفولته ــى س ــا إل مت نفيه
ــا  ــى ليتواني ــا إل ــد عودته ــل بع ــاعدها التأم ــف س كي
ــل  ــى، يف التعام ــة يف املنف ــنوات طويل ــبع س ــد س بع

ــا. ــت له ــي حدث ــات الت ــات والصدم ــع التحدي م

أصواتهم
وثائقي | ٢٦ دقيقة | بولندا ٢٠١٨

اخراج: ايري ميزوتاني
مدرسة السينما الوطنية البولندية

يف لودز
ــم  ــة عال ــا لتجرب ــي يف فيلمه ــري ميزوتان ــا اي تدعون
غامــض، مخبــأ عنــا بشــكل جيــد وراء جــدران 

البولنديــة. الداخليــة  املدرســة 

wednesday األربعاء
 3.4.2019 09:30
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562 METERS
Documentary | 10:13 min                                                        
Poland 2018                                                                         
Directed By: Michal Wojtasik                                                                                                  
National film school in Lodz

Mornings are all alike, she has a lot to 
do on the surface, and they have a lot 
to do there - in the underground. She 
is as their mother, clothing them and 
waiting for them to return. Down there 
they become somebody else to back 
to the reality when leaving. Incredible 
travel around another planet, unusual 
relationship of two different worlds.

562 مترًا
وثائقي | ١٠:١3 دقيقة | بولندا 2018

إخراج: ميشيل وجتاسيك
مدرسة السينما الوطنية يف لودز 

كل الصباحــات متشــابهة، لديهــا الكثيــر لتفعلــه 
ــاك- يف  ــه هن ــر لتفعل ــا الكثي ــطح، ولديه ــى الس عل
وتنتظــر  تلبســهم  كأمهــم،  هــي  األرض.  باطــن 
ــودة  ــر للع ــخًصا آخ ــون ش ــاك يصبح ــم. هن عودته
إلــى الواقــع عنــد املغــادرة. رحلــة ال تصــدق يف 
أنحــاء كوكــب آخــر، عالقــة غيــر عاديــة بــني عاملــني 

مختلفــني.
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Fisherman
Documentary | 13:26min 
Faroe Islands 2017                                     
Directed By: Franklin Henriksen                                                                                          
The Polish National Film school

Fisherman is an observational 
documentary following a longline 
fisherman on the sea on the westside 
of Kalsoy. The hard work and the 
connection the fisherman  has to the 
nature. Most fishermen agrees that 
the view from their boat on the islands 
and the sea, can not be experienced 
from the land.

Before I Forget
Documentary | 11 min 
Germany - Syria 2018                                                  
Directed By: Razan Hassan                                                                                                          
Dutch Film Academy

If you could no longer return to the 
place where your memories were 
made, would you still recall them in 
the same way? Razan Hassan takes 
us onto an autobiographical journey 
trying to recover her only record of the 
past, while she is trying to forge a new 
identity following her displacement 
from Syria.

صياد السمك
وثائقي | ١3:٢٦ دقيقة | جزر فارو ٢٠١٧ 

إخراج: فرانكلني هنريكسن
مدرسة السينما الوطنية البولندية

صيــاد الســمك هــو فيلــم وثائقــي رصــدي عــن 
الصيــد باخليــوط الطويلــة لصيــاد ســمك علــى البحــر 
علــى اجلانــب الغربــي مــن جزيــرة كالســو. والعمــل 
اجلــاد وارتباطــه بالطبيعــة. يتفــق معظــم الصيــادون 
عــن أن املنظــر مــن ســفينتهم علــى اجلــزر وعلــى 

ــا مــن اليابســة. ــش جتربته البحــر ال ميكــن عي

قبل أن أنسى
وثائقي | ١١ دقيقة | املانيا- سوريا ٢٠١٨

إخراج: رزان حسان 
أكاديمية األفالم الهولندية

إذا لــم يعــد بإمكانــك العــودة إلــى املــكان الــذي 
صنعــت فيــه ذكرياتــك، فهــل مــا زلــت ســتتذكرها 
يف  معهــا  حســان  رزان  تأخذنــا  الطريقــة؟  بنفــس 
رحلــة ســيرة ذاتيــة حتــاول خاللهــا اســتعادة ســجلها 
ــة  ــة هوي ــاول صياغ ــا حت ــي، فيم ــن املاض ــد م الوحي

ــوريا. ــن س ــا م ــد نزوحه ــدة بع جدي
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Visitation
Documentary |12 min                                              
Palestine 2017                                                                     
Directed By: Nour Abu Ghanieh                                                                                              
Dar Al-Kalima University           
College of Arts and Culture

Families of Palestinian prisoners 
wake up before sunrise to join the 
International Red Cross trip to visit 
their sons and loved ones in Israeli jails. 
There is tension and uncertainty about 
the success of the trip. For many, being 
on the bus is the closest way to their 
loved ones.

زيارة
وثائقي | ١٢ دقيقة

فلسطني ٢٠١٧
إخراج: نور ابو غنيه

كلية دار الكلمة الجامعية
للفنون والثقافة 

تســتيقظ عائــالت االســرى الفلســطينني قبــل شــروق 
الشــمس لالنضمــام الــى باصــات الصليــب األحمــر 
الســجون  يف  وأحبائهــم  أبنائهــم  لزيــارة  الدولــي 
وعــدم  التوتــر  مــن  أجــواء  تســود  االســرائيلية. 
بالنســبة  أنــه  إذ  املســار،  هــذا  جنــاح  مــن  التأكــد 
للكثيــر مــن الفلســطينيني، تواجدهــم يف احلافلــة 

يعــد أقــرب طريــق ألحبابهــم. 

أفالم تسجيلية من العالم
documentary films from the world
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The Last to Leave Rio
Documentary | 9 min | Egypt  2017                                                                                
Directed By: Osama Abed                                                                                                             
Higher Cinema Institute in Cairo

 Mohamed El-Amalawy, a 70 years 
old film projectionist had found his 
beloved daily routine in Rio Cinema 
Theater; The oldest cinema in Port-
Said city on the Mediterranean Sea. 
Now days, The cinema is completely 
neglected after digital film has taken 
over, and he is still trying to keep that 
routine till the last minute. 

آخر من يغادر ريو
وثائقي | ٩ دقائق |  مصر ٢٠١٧

إخراج:  أسامة عابد
املعهد العالي للسينما- القاهرة

الســينمائي  العــرض  عامــل  العمــالوي،  محمــد 
ــي  ــه اليوم ــد روتين ــاَ، يج ــر ٧0 عام ــن العم ــغ م البال
احملبــب يف مســرح ســينما ريــو، أقــدم ســينما يف مدينــة 
ــى البحــر األبيــض املتوســط. يحــاول  بورســعيد عل
ــى  ــه اليومــي حت محمــد جاهــدًا احلفــاظ علــى روتين
اللحظــة االخيــرة يف ظــل كــون الســينما مهجــورة 

ــي. ــم الرقم ــيطرة الفيل ــد س ــذا بع ــا ه ــًا يف يومن  A Cell That Looks Toمتام
The Sea
Documentary | 6:30 min 
Germany - Palestine 2018                                         
Directed By: Saed Omar                                                                                                                  
filmakademie baden-wuerttemberg 
germany

A poetic journey of a Palestinian, whose 
unbowed desire to go to the sea and  
his original hometown Jaffa, leads him 
behind bars. He overcomes every wall 
until waves of salt wash away the sand 
of his bare feet.

الزنزانة املطلة على البحر 
وثائقي| ٦:3٠ دقيقة | املانيا - فلسطني ٢٠١٨                
إخراج: سائد عمر                                                     

أكاديميــة الســينما يف بــادن فورتمبــريغ- 
ــا            أملاني

املطلقــة  رغبتــه  تقــوده  لفلســطيني  شــعرية  رحلــة 
بالذهــاب الــى البحــر والــى موطنــه األصلــي يافــا 
وتنتهــي بــه بالســجن، حيــث يتخطــى كل عائــق أمامه 
حتــى تغســل موجــات البحــر املالــح الرمــل علــى 
ــه  ــه وشــعره يجعلون ــه وخيال ــني )كتابات ــه العاريت قدمي

ــه(. ــا موطن ــر ياف ــاطئ بح ــى ش ــه عل ــعر كأن يش

wednesday األربعاء
 3.4.2019 17:00
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Wa’ad
Documentary | 15min                                              
Palestine 2017                                                                          
Directed By: Muhammad Shalodi                                                                                             
Dar Al-Kalima University              
College of Arts and Culture                                        

Wa’ad is a Maqdisi student enrolled 
in an Israeli University to study 
photography. She decides to stay away 
from politics, but her colleagues’ looks 
haunts her projects. she stands to 
defend her national identity through 
her work. up to the moment the city of 
Jerusalem witnesses a unique political 
event, she goes to shoot some photos 
that have political concepts. The 
shadow of Occupation keeps following 
her, hence she goes on her projects to 
prove her national identity indirectly.

وعد
وثائقي| ١5 دقيقة| فلسطني ٢٠١٧

إخراج: محمد شلودي           
كلية دار الكلمة الجامعية

للفنون والثقافة

وعــد، فتــاة مقدســية تــدرس التصويــر الفوتوغــرايف 
يف جامعــة إســرائيلية تقــرر البقــاء بعيــدة عن السياســة 
ولكــن نظــرات زمالئهــا تبقــى تطاردهــا. وعــد تقــف 
مدافعــة عــن هويتهــا الوطنيــة مــن خــالل عملهــا 
حتــى اللحظــة التــي تشــهد فيهــا مدينــة القــدس حدثــًا 
سياســيًا فريــدًا فتذهــب وعــد اللتقــاط بعــض الصــور 
ــم سياســية، فيبقــى ظــل االحتــالل  ــي لهــا مفاهي الت
يطاردهــا ومــن ثــم تســتمر يف مشــاريعها إلثبــات 

هويتهــا الوطنيــة بشــكل غيــر مباشــر.
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A Luster in Middle 
Desert
Documentary| 13min 
|Palestine 2018                                                                            
Directed By: Abeer Ka’abneh                                                                                                       
Beirzeit University

This documentary presents the life of 
a 10 years old children from a Bedouin 
family in the Palestinian Valley area. 
The film depicts the harsh childhood, 
but despite the harshness of their lives, 
they are resisting in their land under the 
direct control of the Israeli Occupation. 

بريق وسط الصحراء 
وثائقي| ١3 دقيقة| فلسطني ٢٠١٨

إخراج: عبري كعابنة
جامعة بريزيت 

بأســلوب رصــدي ، يعــرض هــذا الفيلــم الوثائقــي 
حيــاة مجموعــة أطفــال ال يتجــاوز اعمارهــم العشــر 
األغــوار  منطقــة  يف  بدويــة  عائلــة  مــن  ســنوات 
الطفولــة  مرحلــة  الفيلــم  ُيظهــر  الفلســطينية. 
أنهــم  اال  لكــن رغــم قســاوة حياتهــم  القاســية، 
الســيطرة  حتــت  الواقعــة  أراضيهــم  يف  يصمــدون 

اإلســرائيلي. لالحتــالل  The Total Peaceاملباشــرة 
Documentary | 20min | Algeria 2018                                                                        
Directed By: Bougherraf 
Abdallah Mansour                                                                 
ISMAS

Fishing is fun, business, sport, love, 
hobby, comfort and shelter…       

السالم الكلي
وثائقي | ٢٠ دقيقة | الجزائر ٢٠١٨ 

إخراج: بوغرفة عبداهلل منصور
العــرض  فنــون  ملهــن  العالــي  املعهــد 

البصــري.  والســمعي 
ورياضــة،  وعمــل،  متعــة،  هــو  الســمك  صيــد 

ومــالذ...   وراحــة،  وهوايــة،  وحــب، 
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Identity
Documentary | 14:00 min                                              
Palestine 2018                                                                
Directed By: Dania Assaf                                                                                                             
Dar al-Kalima University           
College of Arts & Culture

The story of the film revolves around a 
Maqdisi woman (from Jerusalem) who 
is married to a man holding a West 
Bank Green ID (1967). She lives with her 
husband and children in the West Bank. 
She finds out that she needs to renew 
her temporary identity in order to enter 
Jerusalem and go to work. In order for 
all of this to happen, she needs to live 
in Jerusalem away from her family and 
she can only visit them once in a week 
under severe control.

هوية                                                                                                                                             
٢٠١٨ |وثائقي

١٤ دقيقة | فلسطني 
اخراج: دانيا عساف

كلية دار الكلمة الجامعية
للفنون والثقافة

ــية  ــرأة مقدس ــول ام ــة ح ــم الهوي ــة فيل ــور قص تتمح
متزوجــة مــن رجــل يحمــل هويــة ضفــة خضــراء 
مــع  الغربيــة  الضفــة  يف  تعيــش   ،  ١9٦٧ اللــون 
زوجهــا وأوالدهــا تكتشــف انهــا بحاجــة الــى جتديــد 
هويتهــا املؤقتــة للســماح لهــا بالدخــول الــى القــدس 
والذهــاب الــى عملهــا ، وكل هــذا يحتــاج منهــا أن 
تســكن يف القــدس بعيــدا عــن أســرتها وزيارتهــم يــوم 
واحــد يف االســبوع فقــط مــع تشــديد املراقبــة عليهــا.
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I Am A Native
Documentary | 5:30 min                                              
Palestine 2018                                                                   
Directed By: Luay Awwad                                                                                                             
Dar al-Kalima University           
College of Arts & Culture

Ala’ Al Dayeh, a 20 year old Palestinian 
woman who lived in Jerusalem most of 
her life fighting for her rights and the 
rights of all Palestinians. She breaks 
the norms of women being involved 
in politics. She  has suffered both 
mentally and physically due to the 
oppressive occupation.

 بنت البلد
وثائقي | 5:3٠ دقيقة | فلسطني ٢٠١٨

اخراج: لؤي عواد
كلية دار الكلمة الجامعية

للفنون والثقافة

ــر 20  ــن العم ــغ م ــطينية تبل ــرأة فلس ــه، ام اآلء الداي
عامــًا عاشــت يف القــدس معظــم حياتهــا تقاتــل مــن 
ــطينيني. اآلء  ــع الفلس ــوق جمي ــا وحق ــل حقوقه اج
ــد  ــة وق ــاء يف السياس ــاركة النس ــدة مش ــرت قاع كس
عانــت نفســيًا وجســديًا علــى حــد ســواء بســبب 

ــي.  ــالل القمع االحت
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FLIGHTLESS
Fiction | 10:44 min | Poland 2018                                                                            
Directed By: Michal Wojtasik                                                                                                   
National film school in Lodz

A ten years old with his mom stops 
by an apartment of an old gentleman 
who requires assistance. The boy 
needs to understand that from now 
on the relation with his mom will be 
somewhat limited. Will he makes it in 
this new situation?

غير قادر على الطيران 
روائي | ١٠:٤٤ دقيقة | بولندا 2018 

إخراج: مايكل وجتاسك 
مدرسة السينما الوطنية يف لودز 

ــف  ــه يتوق ــع والدت ــره م ــن عم ــرة م ــل يف العاش طف
عنــد شــقة رجــل كبيــر الســن يحتاج إلــى املســاعدة. 
يفهــم الصبــي أنــه مــن اآلن فصاعــًدا ســتكون عالقته 
ــينجح يف  ــل س ــا. ه ــا م ــدودة نوًع ــه مح ــع والدت م

ــد؟ هــذا الوضــع اجلدي

Short fiction films from the world|:
 Women and Family

افالم روائية قصرية من العالم:
املرأة والعائلة 
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Love me not
Fiction | 19:06 min | Hungary 2017                                                                       
Directed By: Lili Fenyvesi                                                                                                           
Budapest at ELTE Film Studies

The film presents the life of Edina, a 
single mother. The storyline begins 
with the father coming back in order 
to build the family that the child needs. 
The emphasis of the film is on the 
sentiments and contemplation of Edina

ال حتبني
روائي | ١٩:٠٦ دقيقة | هنغاريا ٢٠١٧ 

إخراج: ليلي فينيفسي
Eötvös Loránd جامعة 

يركــز الفيلــم علــى تأمــالت ومشــاعر إيدينــا، وهــي 
ــرة  ــاء األس ــل بن ــن أج ــودة األب م ــع ع ــاء م أم عزب

ــي يحتاجهــا طفلهمــا. الت

thursday الخميس
 4.4.2019 09:30



62

When the Night Comes
Fiction | 18:27 min | France 2017                                                                            
Directed By: Youssef Nathan Michraf                                                                                
La Femis

Hajar 26 years old, arrives to France for 
few days with her husband, a 65 years 
old businessman. Her uneasiness in her 
couple pushes her to leave a diner and 
to walk on the streets of Paris.

عندما يأتي الليل 
روائي | ١٨:٢٧ دقيقة | فرنسا ٢٠١٧

إخراج: يوسف ناتان مشراف 
جامعة (La Femis) الفرنسية

هاجــر، والبالغــة مــن العمــر 2٦ عاًمــا، جــاءت 
إلــى فرنســا لبضعــة أيــام مــع زوجهــا  رجــل أعمــال 
عــدم  يدفعهــا  عاًمــا.   ٦5 العمــر  مــن  والبالــغ 
العشــاء واملشــي يف  تــرك  إلــى  االرتيــاح لزوجهــا 

باريــس. شــوارع 
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Carousel
Fiction | 22:51 min | Poland 2017                                                                             
Directed By: Patrycja Polkowska                                                                                        
Lodz Film School

The last weekend before Christmas. 
Kama brings her seven-year-old 
daughter Tosia, who lives with her 
father, to a shopping mall. During these 
few hours Kama wants to make up for 
her absence in Tosia’s life. Although 
they seem happy, there is a growing 
sense of unease. As the events spiral 
out of control, Kama makes a decision 
which will have an irrefutable impact 
on her relation with Tosia.

Mother’s day
Fiction | 15:00 min | Hungary 2018                                                                        
Directed By: Dorka Vermes                                                                                                       
Eötvös Loránd University (ELTE )                                                                                       

 Juli and Réka have decided to take 
their relationship to the next level. They 
are waiting for Juli›s mother for dinner 
so they can tell her the news. 

This is not gonna be easy as Mari 
has always been critical towards her 
daughter.

دوامة اخليل 
روائي | ٢٢:5١ دقيقة | بولندا ٢٠١٧ 

إخراج: باتريسيا بولكوفسكا
مدرسة السينما الوطنية يف لودز 

ــد  ــل عي ــرة قب ــبوع األخي ــة األس ــة نهاي ــالل عطل خ
مــن  البالغــة  توســيا  ابنتهــا  كامــا  امليــالد، حتضــر 
العمــر ســبع ســنوات، والتــي تعيــش مــع والدهــا، 
إلــى مركــز جتــاري. ترغــب كامــا يف تعويــض غيابهــا 
عــن حيــاة ابنتهــا توســيا خــالل هــذه الســاعات 
القليلــة . علــى الرغــم مــن أنهــا تبــدو ســعيدة، 
إال أن هنــاك شــعور متزايــد بعــدم االرتيــاح. مــع 
تتخــذ كامــا  الســيطرة ،  خــروج األحــداث عــن 
قــرارًا ال يقبــل اجلــدل والــذي ســيكون لــه تأثيــر 

علــى عالقتهــا مــع توســيا.

يوم األم 
روائي | ١5:٠٠ دقيقة | هنغاريا ٢٠١٨ 

إخراج: دوركا فريمس 
Eötvös Loránd جامعة 

ــذا  ــا، ل ــي و امه ــني جول ــهلة ب ــة س ــن العالق ــم تك ل
ليــس مــن الســهل اخبــار االم عــن عالقــة ابنتهــا مــع 

ريــكا خــالل دعوتهــا علــى العشــاء.
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Clear Sky
Fiction | 20:50 min | France 2018                                                                             
Directed By:  Marie Rosselet-Ruiz                                                                                   
La Femis

Jérémy, paratrooper, returns from 
Central Africa after the death of his 
brother in arms, Sofiane. He finds 
himself at his mother›s house, who 
does not know how to help him to 
get back on his feets . The daily slowly 
resumes its course, but Jeremy remains 
haunted by the death of his friend

Woman in stall
Fiction | 20:05 mins                                                 
Canada/ UK 2018                                                            
Directed By: Madeleine 
Sims & Dusty Mancinelli                                   
York University, Toronto                                                                                                            

A woman finds herself trapped in 
a bathroom stall by a man whose 
intentions are not entirely clear.

سماء صافية
روائي | ٢٠:5٠ دقيقة | فرنسا ٢٠١٨ 

اخراج: ماري روزيليت رويز
جامعة (La Femis) الفرنسية

ــط  ــن وس ــود م ــي، يع ــدي مظل ــو جن ــي، وه جيرمي
ــد  ــه. يج ــني يدي ــفيان ب ــه س ــاة رفيق ــد وف ــا بع أفريقي
نفســه يف منــزل والدتــه التــي ال تعلــم كيــف تســاعده 
اليوميــة  احليــاة  تســتأنف  قدميــه.  علــى  ليقــف 
مســارها ببطــئ ولكــن يبقــى جيرمــي مأخــوذًا مبــوت 

ــه.  صديق

املرأة العالقة
روائي | ٢٠:٠5 دقيقة

كندا واململكة املتحدة ٢٠١٨
اخراج: مادلني سيمز

وداستي مانسينيلي    
جامعة يورك، تورنتو

ــاه  ــة بحمــام مــع رجــل نواي ــرأة نفســها عالق جتــد ام
ــل. ــكل كام ــة بش ــر واضح غي

Short fiction films from the world|:
 FILM and digital

أفالم روائية قصرية من العالم:
ما بني الفيلم والديجيتال 
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Rosso : A True Lie 
About a Fisherman
Fiction | 28:02 min | France 2018                                                                             
Directed By: Antonio Messana                                                                                                   
La Femis

Clemente is an old sicilian fisherman 
who goes on working in spite of his 
old age. His life is disrupted the day 
he finds a young refugee’s dead body 
stuck in the fishnets 

عــن  حقيقيــة  كذبــة  روســو: 
الصيــاد

روائي | ٢٨:٠٢ دقيقة | فرنسا ٢٠١٨
إخراج: انطونيو ميسانا 

جامعة (La Femis) الفرنسية

كليمنتــي، وهــو صيــاد مــن صقليــة  يســتمر يف عملــه 
رغــم كبــر ســنه. تتعطــل حياتــه يف اليــوم الــذي يجــد 

فيــه جثــة لشــاب الجــئ عالًقــا يف شــباك الصيــد.

Episode
Fiction | 5:15 min | Poland 2016                                                                                
Directed By: Magdalena Bojdo                                                                                                
Lodz Film School.

Anka reluctantly goes on holiday with 
her grandparents. A chance appears 
to beat her boredom when she starts 
playing football.

حدث
روائي | 5:١5 دقيقة | بولندا ٢٠١٦

إخراج: ماجدلينا بوجدو
مدرسة السينما الوطنية يف لودز

حماســة  وبــدون  مضــض  وعلــى  أنــكا  تذهــب 
الفرصــة  تظهــر  أجدادهــا.  مــع  العطلــة  لقضــاء 
للتغلــب علــى امللــل عندمــا تبــدأ لعــب كــرة القــدم. 

thursday الخميس
 4.4.2019 14:00
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Easter
Fiction | 10:23 min                                    
Czech Republic 2017                                                
Directed By: Chih Chieh Wu                                                                                                      
London Film School.                                                                                                                      

In order to offer a better future to 
her daughter, a Vietnamese mother 
migrated to Czech Republic. She 
even hired a Czech nanny to help her 
daughter integrate with Czech society. 
However, she starts to feel alienated 
from her daughter. How can she deal 
with it?

Two youths died
Fiction | 27 min | France 2017                                                                                       
Directed By: Tommaso Usberti                                                                                              
La Femis

In a wild landscape Vera and Matteo live 
their first date of love. The girl’s father 
surprises them and assaults the boy. At 
the end of a fierce fight Matteo knocks 
down the man. Vera asks the boy to 
take her to dance. Matteo, shaken, and  
runs away

عيد الفصح 
روائي | ١٠:٢3 دقيقة

جمهورية التشيك ٢٠١٧ 
اخراج: تشيه تشيه وو

مدرسة لندن للسينما 

ــن  ــيك م ــة التش ــى جمهوري ــة إل ــرت أم فيتنامي هاج
وقامــت  إلبنتهــا.  أفضــل  مســتقبل  تأمــني  أجــل 
علــى  ابنتهــا  ملســاعدة  تشــيكية  مربيــة  بإســتئجار 
تشــعر  فبــدأت  التشــيكي.  باملجتمــع  اإلندمــاج 
ــة مــن تصرفــات ابنتهــا، فكيــف تتعامــل مــع  بالغرب

ذلــك؟

موت شابان
روائي | ٢٧ دقيقة | فرنسا ٢٠١٧

إخراج: توماسو اوسبريتي
جامعة (La Femis) الفرنسية

وفيــرا  ماثيــو  يعيــش  طبيعيــة،  بريــة  منطقــة  يف 
أول موعــد غرامــي لهمــا، يفاجئهــم والــد الفتــاة 
بحضــوره ويقــوم مبهاجمــة الفتــى. ويف نهايــة هــذه 
املعركــة الشرســة، يطــرح الفتــى الوالــد أرضــًا. 
تطلــب فيــرا مــن الفتــى أن يأخذهــا للرقــص ولكــن 

الفتــى يهــرب خائفــًا.
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Everytime I see you, 
just like I saw you
Fiction | 5 min | China 2017                                                                                          
Directed By: lidan Hu                                                                                                                       
ArtCenter

A  romance movie with warmth, 
which is a story about a  dying heroine 
lying on the bed unable to move, 
so she exchanges her body with her 
granddaughter’s body in order to finds 
her childhood’s love. 

يف كل مرة أراك،
كاملرة التي رأيتك فيها
روائي | 5 دقائق | الصني ٢٠١٧ 

اخراج: لي دانهو
مركز الفن

فيلــم رومانســي دافــئ يحكــي قصــة امــرأة علــى 
ــتبدل  ــراك، تس ــى احل ــادرة عل ــر ق ــوت غي ــراش امل ف
ان  تســتطيع  لكــي  مــع جســد حفيدتهــا  جســدها 

تخــرج باحثــة عــن حــب الطفولــة االول. 
The Cave
Fiction | 26:45min | Poland 2017                                                                              
Directed By: Kamil Krukowski                                                                                            
Lodz Film School

 Paul is a thirty-year-old gamer. He 
shares the flat with his annoying 
mother. He wants to start from the 
beginning, but his relationship with his 
mother is far more complicated.

الكهف
روائي | ٢٦:٤5 دقيقة | بولندا ٢٠١٧

إخراج: كميل كروكوفسكي 
مدرسة السينما الوطنية يف لودز

ــًا،  ــني عام ــة  ذو الثالث ــول مدمــن ألعــاب إلكتروني ب
يســكن مــع والدتــه املزعجــة. يريــد أن يبــدأ مــن 

ــدًا.  ــر تعقي ــح أكث ــه تصب ــع والدت ــن م ــد ولك جدي
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Mariam and Natan
Fiction | 8:19 min | Poland 2018                                                                                 
Directed By: David Bajerski                                                                                                    
Lodz Film School

 A story about love that unite a mother 
and her son in a environment that is 
very harsh for them.

مرمي وناثان
روائي | ٨:١٩ دقيقة | بولندا ٢٠١٨

إخراج: ديفيد باجريسكي
مدرسة السينما الوطنية يف لودز

يــروي الفيلــم قصــة احلــب التــي جتمــع أم بابنهــا يف 
ــة القاســية احمليطــة بهــم.  ظــل البيئ

Experimental Films and B    W  FILMS &
 أفالم تجريبية و أفالم أبيض و أسود
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Unknown Artist
Documentary | 7 min 
Afghanistan 2017                                                                   
Directed By: Fazila Amiri                                                                                                           
York University

For a 17-year-old child bride, the 
only reprieve from her toxic, abusive 
relationship is writing and singing 
her poetry at the only women’s 
radio station in the city of Jalalabad, 
Afghanistan.

Simon
Fiction | 5 min | Poland 2018                                                                                           
Directed By: David Bajerski                                                                                                    
Lodz Film School

It’s a story about a young boy who is 
being fascinated by the girlfriend of 
his older brother during their weekend 
trip.

فنان غير معروف 
وثائقي | ٧ دقائق
أفغانستان ٢٠١٧ 

اخراج: فازيال امريي                                                      
جامعة يورك

بالنســبة إلــى عــروس طفلــة تبلــغ مــن العمــر ١٧ 
ــدة مــن عالقتهــا  ــاذ الوحي ــإن وســيلة اإلنق ــا، ف عاًم
الســامة واملســيئة هــو كتابــة الشــعر والغنــاء يف احملطــة 
اإلذاعيــة النســائية الوحيــدة يف مدينــة جــالل آبــاد يف 

ــتان. أفغانس

ساميون 
روائي | 5 دقائق | بولندا ٢٠١٨ 

إخراج: ديفيد باجريسكي 
مدرسة السينما الوطنية يف لودز 

يــروي الفيلــم قصــة حــول صبــي صغيــر مفتــون 
بحبيبــة أخيــه الكبيــر خــالل رحلــة عطلــة نهايــة 

األســبوع.

thursday الخميس
 4.4.2019 17:00
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Sir Bailey
Documentary | 7:53 
min | Canada 2018                                                                        
Directed By: Matthew Ripplinger                                                                                               
University of Regina

A portrait of the filmmaker’s old 
friend. The film’s surgical cutting and 
state of decay symbolizes Bailey’s 
suffering of bone cancer, consisting of 
home made photographic emulsion, 
contact printing, and reticulation. Sir 
Baileyembarks on an existential journey 
through the shattering photo-chemical 
plane during his last day of life.

Specialised Technique
Experimental | 6:56 min | UK 2018                                                         
Directed By: William Sellers                                                                                                       
University of the Arts, London.

William Sellers and the Colonial Film 
Unit developed a framework for 
colonial cinema, this included slow 
edits, no camera tricks and minimal 
camera movement. Hundreds of films 
were created in accordance to this 
rule set. In an effort to recuperate 
black dance from this colonial project, 
Specialised Technique, attempts to 
transform this material from studied 
spectacle to livingness.  

السيد بايلي 
وثائقي | ٧:53 دقيقة | كندا ٢٠١٨ 

إخراج: ماثيو ربلينجر
جامعة ريجينا

لوحــة تصويريــة لصديــق املخــرج القــدمي. متثــل 
الفيلــم  االنحطــاط يف  املســتخدمة وحالــة  القطــع 
رمــزًا ملعانــاة بايلــي مــن ســرطان العظــم، حيــث 
تتكــون مــن مســتحلب فوتوغــرايف منزلــي الصنــع، 
مــواد الطباعــة، و شــبكات. فيبــدأ الســيد بايلــي 
رحلــة وجوديــة عبــر الطائــرة الضوئيــة املهمشــة آخــر 

ــه. ــام حيات أي

تقنية متخصصة 
تجريبي | ٦:5٦ دقيقة | اململكة املتحدة ٢٠١٨

إخراج: ويليم سيلريز 
جامعة لندن للفنون

قــام وليــام ســيلرز ووحــدة املســتعمرات الســينمائية 
االســتعمارية،  للســينما  عمــل  إطــار  بتطويــر 
بطيئــة  توليــف  عمليــات  إجــراء  ذلــك  وشــمل 
وعــدم اســتخدام حيــل للكاميــرا واحلــد مــن حركــة 
ــًا ملجموعــة  ــات األفــالم وفق ــرا. مت عمــل مئ الكامي
الرقصــة  الســتعادة  محاولــة  يف  هــذه.  القواعــد 
الســوداء مــن هــذا املشــروع االســتعماري، يحــاول 
فيلــم التقنيــة املتخصصــة  حتويــل هــذه املــادة مــن 

مشــهد مــدروس الــى مســتوى معيشــي.



71

Bloom
Fiction | 18:27 min | France  2018                                                                           
Directed By: Emmanuel Fraisse                                                                                               
La Femis

A monkey dreaming of deers in a empty 
town and of a ghost who›s coming to 
them.

Therapy
Experimental | 2:37  
min | Palestine 2017                                                            
Directed By: Ibrahim Handal                                                                                                     
Dar Al-kalima university              
college of arts and culture.

Feeling loneliness while  things are 
changing from the bright side to the 
darkness without explanation, seeing 
how people around act and react. 
Things change we should never give 
up cause life never stop.

فترة إزدهار 
روائي | ١٨:٢٧ دقيقة | فرنسا ٢٠١٨ 

إخراج: ايمانيول فريس 
جامعة (La Femis) الفرنسية

قصــة قــرد يحلــم بالغــزالن يف بلــدة فارغــة و يحلــم 
بشــبح قــادم إليهــم. 

مداواة 
تجريبي | ٢:3٧ دقيقة | فلسطني ٢٠١٧ 

إخراج: ابراهيم حنضل      
للفنــون  الجامعيــة  الكلمــة  دار  كليــة 

فــة  لثقا ا و

الشــعور بالوحــدة واألشــياء تتحــول مــن اجلانــب 
ــى الظــالم دون تفســير، مشــاهدة أفعــال  املشــرق ال
النــاس وردود أفعالهــم. تتغيــر االمــور و العوالــم و 
يجــب أال نستســلم أبــدًا ألن احليــاة ال تتوقــف أبــدًا.
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Alda
Fiction | 7:22 min | 
Faroe Islands 2016                                                                 
Directed By: Franklin Henriksen                                                                                        
Polish National Film school

When Alda’s husband dies on a long 
distance fishing sloop she is in a great 
sorrow. An empty coffin is buried while 
Bogi is resting on the bottom of the 
sea. Her love for the sea becomes more 
apprehensive though her desire to 
leave the country grows stronger.

ألدا 
٢٠١٦ روائي | ٧:٢٢ دقيقة | جزر فارو 

إخراج: فرانكلني هنريسكسن
مدرسة السينما الوطنية يف لودز 

ألــدا يف رحلــة صيــد طويلــة  عندمــا ميــوت زوج 
ــة حــزن  ــدا يف حال ــة شــراعية، تدخــل ال علــى مركب
شــديدة. يتــم دفــن تابــوت فــارغ بينمــا يســتريح 
ــح  ــر يصب ــدا للبح ــب أل ــر. ح ــاع البح ــي يف ق بوج
قــوة رغبتهــا يف  ازديــاد  مــع  تزامنــًا  أكثــر تخوفــًا 

اخلــروج مــن البــالد.
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Reset
Experimental | 03:15 
| Palestine | 2017                                                               
Directed By: Thaer ALAZA                                                                                                            
Dar Alkalima

When injustice falls on a society, its 
members reach the pre-explosion and 
effervescence point, the thing which 
the film is trying to illustrate. 

Fish On Me
Experimental | 8:08 
min | Poland 2018                                                                     
Directed By: Klaudia Folga                                                                                                         
The Leon Schiller National 
Higher School of Film,                                                       
Television and Theatre in Łódź

The fish becomes an object. The object 
becomes food. The food is eaten by 
a Human being on another Human 
being. »Fish on me« is a documentary 
impression, inspired by the ceremony 
of Body Sushi. It is an unusual banquet 
in which the guests savour sushis 
arranged on naked models.

إعادة تعيني 
تجريبي | ٠3:١5 دقيقة | فلسطني | ٢٠١٧   

إخراج: ثائر العزة 
للفنــون  الجامعيــة  الكلمــة  دار  كليــة 

فــة  لثقا ا و

حينمــا يقــع الظلــم علــى مجتمــع، تصــل حالــة 
افرادهــا الــى مرحلــة مــا قبــل االنفجــار و الغليــان، 

ــه. ــم عكس ــاول الفيل ــا يح ــو م و ه

السمك عندي
تجريبي | ٨:٠٨ دقيقة | بولندا ٢٠١٨ 

إخراج: كلوديا فولجا 
مدرسة السينما الوطنية يف لودز 

غــذاء.  يصبــح  والكائــن  كائــن  يصبــح  الســمك 
آخــر.  إنســان  علــى  الطعــام  اإلنســان  يتنــاول 
ــاع وثائقــي، مســتوحى  »الســمك عنــدي« هــو انطب
مــن حفــل )Body Sushi(. إنهــا مأدبــة غيــر 
ــي  ــذوق السوش ــوف بت ــتمتع الضي ــث يس ــة حي عادي

علــى عارضــني عرايــا.



74

Exit
Experimental | 3:02 
min | Palestine 2017                                                               
Directed by: Alaa Dayeh                                                                                                                   
Dar Al-kalima university college of 
arts and culture

Exit is a poetic experimental film 
showing the emerging of the feelings 
of a Palestinian woman with the souls 
of the Palestinians buried in Mamilla 
cemetery, the one which the Israeli 
occupation has confiscated more than 
90% of its land and its surroundings 
for public facilities and parks. The film 
revolves around the attempts to get 
the soul out of the ground and search 
for graves in place, and ends with the 
return of the soul to the what left of the 
cemetery.

خروج
تجريبي | 3:٠٢ دقيقة | فلسطني ٢٠١٧ 

إخراج: آالء داية  
للفنــون  الجامعيــة  الكلمــة  دار  كليــة 

فــة  لثقا ا و

خــروج فيلــم جتريبــي شــاعري، ُتظهــر بــه املخرجــة 
الفلســطينيني  أرواح  مــع  تتبادلــه  الــذي  شــعورها 
التــي صــادر االحتــالل  املدفونــني مبقبــرة ماميــال 
ــا  ــا وحوله ــن اراضيه ــن 90٪ م ــر م ــرائيلي اكث اإلس
تــدور  فالفيلــم  ملرافــق وحدائــق عامــة خلدمتــه. 
احداثــه مبحــاوالت خــروج الــروح من حتــت األرض 
برجــوع  وينتهــي  باملــكان،  القبــور  عــن  وبحثهــا 

ــرة. ــن املقب ــى م ــا تبق ــروح مل ال
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Handycam for Balázsto
Fiction | 14:32 min | Hungary 2018                                                                      
Directed By: Kolos Bolla                                                                                                             
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
ELTE

 In the late ‹90s Balázs›s family is falling 
apart in front of his brand new VHS 
camera he got for his 8th birthday.

Wall in Dehaishah
Experimental | 2:15 
min | Palestine 2017                                                               
Directed by Wisam Aljaafri                                                                                                      
Dar Alkalima

If the camera is set on any wall in 
Deheishah, it will be like this film. 

كاميرا الفيديو اخلاصة 
بباالزستو 

٢٠١٨ روائي | ١٤:3٢ دقيقة | هنغاريا 
إخراج: كولوس بوال

( Eötvös Loránd) جامعة

يف أواخــر التســعينيات مــن القــرن املاضــي، تتدهــور 
حالــة عائلــة بــاالز أمــام كاميــرا الفيديــو املنزلــي 
ــالده  ــد مي ــبة عي ــا مبناس ــل عليه ــي حص ــدة الت اجلدي

ــن. الثام

حيطة يف الدهيشة
تجريبي | ٢:١5 دقيقة | فلسطني ٢٠١٧   

إخراج: وسام الجعفري
للفنــون  الجامعيــة  الكلمــة  دار  كليــة 

فــة  لثقا ا و

ــة  ــط يف الدهيش ــى اي حائ ــرا عل ــع الكامي اذا مت وض
ــم ــل هــذا الفيل ســيكون مث
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Ghost Variations
Fiction | 17:40 min | France 2017                                                                             
Directed By: Mathieu Kaufmann                                                                                                  
La Femis

One night the composer Robert 
Schumann hears angels dictating him 
a divine melody. He starts to compose 
what will be his last work, the Ghost 
Variations 

تنويعات شبح
روائي | ١٧:٤٠ دقيقة | فرنسا ٢٠١٧ 

إخراج: ماثيو كوفمن 
جامعة (La Femis) الفرنسية

ــرت شــومان  ــي يســمع امللحــن روب يف إحــدى الليال
مالئكــة متلــي عليــه حلــن إلهــي. فيبــدأ يف تكويــن مــا 

تأليــف آخــر أعمالــه املوســيقية، تنويعــات شــبح.

Short Fiction Films from the world :
Identity

أفالم روائية قصرية من العالم :
الهوية باشكال مختلفة
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Deglet Nour
Fiction | 19:00 min | France 2017                                                                                      
Directed By: Sofiane Halis                                                                                                         
La Femis

Ismael wears proudly his blue helmet 
and dreams about building cities. The 
only work available at the construction 
site is covering Ryad’s shift as a security 
guard and caring for Lipton, the 
watchdog. Trouble soon arises…

دقلة نور 
روائي | ١٩:٠٠ دقيقة | فرنسا 

إخراج: سفيان هليس 
جامعة (La Femis) الفرنسية

ــم  ــاء ويحل ــه الزرق ــر خوذت ــماعيل بفخ ــدي إس يرت
ببنــاء املــدن. العمــل الوحيــد املتــاح يف موقــع البنــاء 
هــو تغطيــة مــكان عمــل ريــاض كحــارس أمــن 
ورعايــة كلــب املراقبــة ليبتــون، لتبــدأ املشــاكل ...

FRIDAY الجمعة
 5.4.2019 09:30



78

Little Jaffna
Fiction |  21:00 min | France 2017                                                                            
Directed By: Lawrence VALIN                                                                                                 
La Femis

In 2009, the Sri Lankian War was at 
its worst. 10,000 km in the Tamoul 
neighbourhood of Paris, Seelan sees 
his life change

جفنا الصغيرة 
روائي | ٢١:٠٠ دقيقة | فرنسا ٢٠١٧ 

إخراج: لورانس فالني 
جامعة (La Femis) الفرنسية

يف  الســريالنكية  احلــرب  كانــت   ،2009 عــام  يف 
أســوأ حاالتهــا. علــى بعــد ١0،000 كــم ويف حــي 
ــر.  ــه تتغي ــيالن حيات ــرى س ــس،  ي ــل( يف باري )تامي
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TERRITORIES
Fiction | 25:56 min | France 2018                                                                            
Directed By: Azedine Kasri                                                                                                    
La Femis

 The film follows Brahim, an algerian 
mechanic living in france who dreams 
to travel to the U.S. with his son. While 
trying to obtain a french passport, he 
gets in trouble with the police and has 
to hide in the Algerian community of 
Paris. There he begins an identity quest 
that will lead him to Algeria 

Thousands of songs
Fiction | 22:52 min | France 2018                                                                             
Directed By: Kévin Té                                                                                                                      
La Femis

Aline is a middle age Asian woman 
living a gloomy daily routine between 
her job with a handbag packing 
unit and her home in a suburban 
neighborhood of Paris, when one night 
an unexpected event comes to disrupt 
her.

آالف األغاني 
روائي | ٢٢:5٢ دقيقة | فرنسا ٢٠١٨ 

إخراج: كيفني تي 
جامعة (La Femis) الفرنسية

العمــر  منتصــف  يف  آســيوية  امــرأة  وهــي  ألــني، 
ــدة  ــا يف وح ــني وظيفته ــا ب ــا كئيًب ــا يومًي ــش روتيًن تعي
اليــد ومنزلهــا يف أحــد ضواحــي  لتعبئــة حقائــب 
باريــس، إلــى حــني أن يأتــي حــدث غيــر متوقــع يف 

إحــدى الليالــي ليعطــل هــذا الروتــني.

مناطق 
روائي | ٢5:5٦ دقيقة | فرنسا ٢٠١٨ 

إخراج: عزالدين قصري
جامعة (La Femis) الفرنسية

ميكانيكــي  وهــو  إبراهيــم،  الفيلــم قصــة  يــروي 
الــى  بالســفر  يعيــش يف فرنســا ويحلــم  جزائــري 
الشــرطة  ابنــه. يواجــه مشــكلة مــع  أمريــكا مــع 
أثنــاء محاولتــه احلصــول علــى جــواز ســفر فرنســي 
ــة يف  ــة اجلزائري ــاء يف اجلالي ــه اإلختب ممــا يتوجــب علي
ــوده  ــة تق ــن هوي ــث ع ــاك بالبح ــدأ هن ــس. ويب باري

الــى اجلزائــر. 
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Turbine
Fiction | 12 min  | France 2017                                                                                      
Directed By: Gregoire Chauvot                                                                                                 
La Femis

A young Just married  couple is on 
its way to their honeymoon. Driving 
through a wind farm, their car suddenly 
breaks down, right next to one of the 
wind turbine machines. Its strange aura 
will strain their union. 

Time machine
Documentary | 26 min | Poland 2017                                                                             
Directed By: Jan Bujnowski                                                                                                     
The Polish National Film in Lodz

A lonely 55-year-old street artist from 
Poland lives in London. His parents 
decide to visit their son after many 
years of separation. The man wants 
to take advantage of the chance to 
resolve an old conflict with his father, 
not realizing that the real problem is 
much deeper.

التوربينات 
روائي | ١٢ دقيقة | فرنسا ٢٠١٧

إخراج: جريجور شوفو      
جامعة (La Femis) الفرنسية

زوجــني شــابني تزوجــا للتــو ويف طريقهمــا إلــى شــهر 
ــاح، تتعطــل  ــادة يف مزرعــة للري ــاء القي العســل. أثن
ســيارتهم فجــأة بجــوار إحــدى آالت التوربينــات 
علــى  يؤثــر  ســوف  غريــب  شــعور  الهوائيــة. 

احتادهــم.

آلة الزمن 
وثائقي | ٢٦ دقيقة | بولندا ٢٠١٧ 

إخراج: جان بوبنوفسكي 
مدرسة السينما الوطنية البولندية 

يعيــش فنــان شــارع  يبلــغ مــن العمــر 55 عاًمــا 
ــه   ــه زيارت ــدًا. يقــرر والدي ــدن وحي ــدا يف لن مــن بولن
ــل  ــد الرج ــال. يري ــن االنفص ــنوات م ــدة س ــد ع بع
االســتفادة مــن الفرصــة حلــل نــزاع قــدمي مــع والــده، 

ــر. ــق بكثي ــة أعم ــكلة احلقيقي ــدرك أن املش ــر م غي

Short Fiction Films From the world :
Bizarre

أفالم روائية قصرية من العالم :
غريبة عجيبة
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The Man and The 
Diaper
Fiction | 09:25 min | Denmark 2017                                                                     
Directed By: Maria 
Guldbrandsø Tórgarð                                                                   
Copenhagen Film and Photography

This film is about an elderly gentleman 
who has retrieved an illness that comes 
with getting older. He is on a journey, 
where he needs to accept this illness, 
and therefore also accept that he is 
becoming old. 

Only Sand Remains
Fiction | 22:18 min | France 2018                                                                             
Directed By: Antonio Messana                                                                                                  
La Femis

Pep must die. That’s what doctors 
said. But pep doesn’t want to die in a 
hospital. He wants to live in the desert, 
like elephants do. Close to the border, 
he smashes his car out of the road. 
That’s how Dania gives him a lift. That’s 
how she takes him where he wants to 
disappear. 

الرجل واحلفاظ
روائي | ٠٩:٢5 دقيقة | الدنمارك ٢٠١٧                     

إخراج: ماريا جولدبراندو تورغار
كوبنهاجن للسينما والتصوير 

الفيلــم حــول رجــل مســن  أحــداث هــذا  تــدور 
يتعافــى مــن مــرض يصيــب اإلنســان عندمــا يتقــدم 
بالســن. إنــه يف مرحلــة يحتــاج فيهــا إلــى قبــول هــذا 
املــرض، وبالتالــي يقبــل أيًضــا أنــه أصبــح عجــوزًا.

يبقى الرمل فقط 
روائي | ٢٢:١٨ دقيقة | فرنسا ٢٠١٨ 

إخراج: انطونيو ميسانا  
جامعة (La Femis) الفرنسية

بيــب يجــب أن ميــوت، هــذا مــا قالــه األطبــاء. لكــن 
ــه يريــد أن  بيــب ال يريــد أن ميــوت يف املستشــفى، إن
يعيــش يف الصحــراء، كمــا تعيــش األفيــال. بالقــرب 
احلــدود، حيــث حتطمــت ســيارته وعثــرت  مــن 
عليــه دانيــا واوصلتــه. هــذه هــي الطريقــة التــي 
ــد  ــذي يري ــكان ال ــى امل ــا إل ــه داني ــا أخذت ــن خالله م

ــه. ــاء في اإلختب

FRIDAY الجمعة
 5.4.2019 17:00
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Paralysis
Fiction | 6:43 min | Poland 2017                                                                                 
Directed By: Tom Sajewski                                                                                                       
The Polish National Film in Lodz

 Shin is caught between dreams and 
reality. She tries to cope with everyday 
responsibilities, not being sure, if what 
she sees is real or not.

Lone Like
Fiction | 03:29 min | Portugal 2017                                                                       
Directed By: Ana Ladislau                                                                                                            
La Fémis

A man›s everyday lonely life covered 
by the fake reality he is living in, 
confused with real affection and virtual 
acceptance, having no real contact 
with other people

عجز 
روائي | ٦:٤3 دقيقة | بولندا ٢٠١٧ 

إخراج: توم جاسوسكي
مدرسة السينما الوطنية البولندية 

شــني غارقــة مــا بــني الواقــع واألحــالم. حتــاول 
ــدة إذا  ــر متأك ــة غي ــؤوليات اليومي ــع املس ــل م التعام

كانــت مــا تــراه حقيقيــًا أم ال.

امُلنعزل 
روائي | ٠3:٢٩ دقيقة | الربتغال ٢٠١٧ 

إخراج: أنا الديسالو
جامعة (La Femis) الفرنسية

احليــاة اليوميــة لرجــل وحيــد و املليئــة بواقــع مزيــف 
يعيشــه بشــكل مرتبــك و بحميميــة وقبــول ظاهــري  

وعــدم وجــود اتصــال حقيقــي مــع اآلخريــن.
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The Maneater
Fiction | 17:00 min | France 2018                                                                            
Directed By: Baptiste Drapeau                                                                                                   
La Femis

Vosges Mountain Range, France, 1982. 
Jane is an ambitious and incorruptible 
cop. She gets pulled into a murky deal 
between her superior Paul Belmart and 
the Gutowski Brothers, three bums 
from the Vosges mob who just robbed 
50 000 francs.

Planet Earth
Fiction | 15:15 min | Poland 2018                                                                             
Directed By: Ania Morawiec                                                                                                       
The Polish National Film School in 
Łódź.

Heat, dust and dirt. Ewa is spending 
strangely calm and sunny Sunday 
afternoon with her 6-year-old son and 
her husband at a crowded and loud car 
market in the suburbs of Warsaw.

While her husband is trying to 
entertain the family with the event she 
- being exhausted - is trying to escape 
the place. An accident takes place. Will 
anyone survive this hell?

آكل حلوم البشر
روائي | ١٧:٠٠ دقيقة | فرنسا ٢٠١٨

إخراج: بابتيست درابو
جامعة (La Femis) الفرنسية

سلســلة جبــال الفــوج، فرنســا ١9٨2. مت اقحــام 
الشــرطية جــني، الطموحــة والنزيهــة التــي ال ترضــى 
املشــرف عليهــا  بــني  بالفســاد يف صفقــة غامضــة 
بــول بلمــارت، واالخــوة جوتوفســكي، الثالثــة 
متســكعني مــن جبــال الفــوج والذيــن قامــوا بســرقة 

ــك. ــف فرن 50 أل

كوكب األرض 
روائي | ١5:١5 دقيقة | بولندا ٢٠١٨ 

إخراج: أنيا موراويك
السينما الوطنية البولندية يف لودز 

ــكل  ــوا بش ــي إي ــاخ. تقض ــار واألوس ــرارة والغب احل
غريــب ظهــر يــوم أحــد هــادئ ومشــمس مــع ابنهــا 
البالــغ مــن العمــر ٦ ســنوات وزوجهــا يف ســوق 
ســيارات مزدحــم وصاخــب يف ضواحــي وارســو. 
الترفيــه  زوجهــا  يحــاول  بينمــا  حــادث  يحصــل 
عــن العائلــة وبينمــا هــي حتــاول منهكــة الفــرار مــن 

ــم؟ ــذا اجلحي ــن ه ــد م ــينجو أح ــل س ــكان. ه امل
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college of arts and culture

كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة

National film school in Lodz 

مدرسة السينما الوطنية يف لودز- بولندا

 The University of the West of London

 جامعة غرب لندن

Notre Dame University-Louaize

 جامعة سيدة اللويزة

filmakademie baden-wuerttemberg germany

أكاديمية السينما يف بادن فورتمبريغ- أملانيا

ArtCenter

مركز الفن

London Film School

مدرسة لندن للسينما

SAE-Jordan

الكلية األسرتالية لإلعالم- االردن

Higher Cinema Institute in Cairo

املعهد العالي للسينما- القاهرة

ISMAS

 املعهد العالي ملهن فنون العرض والسمعي البصري
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film university of regina

جامعة ريجينا لألفالم

La Femis

جامعة (La Femis)  الفرنسية

AlQuds University

جامعةالقدس

Dutch Film Academy

 أكاديمية السينما الهولندية

Beirzeit University

جامعة بريزيت

York University, Toronto

جامعة يورك، تورنتو

University of the Arts, London

جامعة لندن للفنون
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