
 "عسل" وأفالم أخرى في "سراب المدينة"

 برنامج عروض بينالي الشارقة: فيلم كل يوم سبت

 

 

 قبالن أوغلو " للمخرج سميحعسللقطة من فيلم "

 الماء،: األساسية البينالي بثيمات على اتصال األفالم من مختارة مجموعة تماوج،: 13 الشارقة بينالي عروض األفالم في يقدم برنامج

الهواء الطلق  سينما وذلك في ،2017 مايو 20 ولغاية يوم السبت من كل أسبوع عرضها ويتواصل .والطهي األرض،و ل،المحاصيو

وهي أفالم عربية وعالمية  ،المستقلةالروائية والوثائقية  سينمائي لألفالمإلى تأسيس منصة عرض  البرنامج هذا يسعى. "المدينة سراب"

 وعشاق السينما في دولة اإلمارات. 13 ةالشارق بيناليجمهور  تتناغم وتطلعاتمنتقاة بعناية، 

 20: الماضي من هدية"للمخرج السوري أسامة محمد، و ُخطوة ُخطوة"": فيلماً، ُعرض منها لتاريخه كل من 13 البينالي برنامج يتضمن

للمخرج  "المدينة أيام آخر"مد غنيمي، وللمخرج المصري أح "اقولهملك نسيت تالته حاجتين"للمخرجة المصرية كوثر يونس، و "سبتمبر

من إخراج الفلسطيني مهند  "النصر حتى ثورة/  اإلطار خارج"للمخرجة اإلماراتية نجوم الغانم، و "البحر صوت"المصري تامر السعيد، 

 يعقوبي.

زة الدب الذهبي في مهرجان قبالن أوغلو )الفائز بجائ " للمخرج سميحعسلفيلم " أبريل الجاري 15هذا ويعرض يوم السبت الموافق 

ويعاني من صعوبات يش مع أمه في منطقة غابات منعزلة، قصة يوسف الطفل الوحيد الذي يع(. يروي هذا الفيلم 2010برلين السينمائي 

لهامه . يتصاعد قلقه على والده عندما ال يعود إلى البيت من العمل، ويخرج يوسف في رحلة نحو المجهول للبحث عن مصدر إفي التعلم

 يعقوب، النّحال.  –والده  –

 "مصانع مجمع"ناصر خمير، لمخرج التونسي ل "روحه تأّمل الذي األمير: عزيز اباب"العروض التالية: برنامج األفالم مع تواصل وي

 للمخرج السوداني حجوج "األنتنوف إيقاع على"، ريجيو غودفرياألميركي للمخرج  "كويانيسكاتسي"، سون-هيونغ للمخرج الكوي إيم

 الرا لي. البرازيلية من إخراج "الغربية الصحراء في والمقاومة االستفتاء: تنتظر الحياة"كوكا وفيلم 



 ا"باب يقوم بها كل منعزيز: األمير الذي تأمل روحه" في رحلة بحث حثيثة  ا"باب الجاري فيلم ناصر خميرإبريل  22 يعرض فيحيث 

وهكذا تنفتح مغاليق يقام مرة كل ثالثين سنة.  ،للدراويش مكان يشهد أكبر تجمعبحثاً عن  صحراء متراميةوحفيدته عشتار في عزيز" 

 كثيرة في روحيهما، ويدور الزمان دورات صوفية ال تعترف بالمكان ولتتوالى االكتشافات وتتسامى.

 صناعة في عامالت حياةمتناوالً  سون-هيونغ إيم"مجمع مصانع" من إخراج  فيلم إبريل الجاري عرض 29ويشهد يوم السبت الموافق 

من شجون  ر الشرعية" وغير ذلكيالً إلى العمالة "غوترويها وص قصص عبر ،في كوريا الجنوبية ستينيات القرن الماضي في النسيج

 مايو المقبل 6بت الموافق سيعرض يوم الس -" كويانيسكاتسي "غودفري ريجيو في فيلمه الوثائقي المعنون  حاضرنا، بينما يقّدم المخرج

 المنتجة للعمل المتصل المحركة والقوى طبيعيةلمناظر  واسعة لقطات ويضم. الكيفية التي نمت فيها البشرية بعيداً عن الطبيعة –

 . ويعني عنوان الفيلم "الحياة غير المتوازنة".الحديثة والتكنولوجيا الحضارةب

 النوبة جبال سّكاننضال  يوّثق"على إيقاع األنتنوف" للمخرج حجوج كوكا، والذي  ائقيالفيلم الوثالمقبل مايو  13في  كما سيعرض

ويختتم  في حياتهم اليومية. الحرب األهلية المندلعة هناك، وأهمية الموسيقا مع وطرقهم في التعايش السودان، في األزرق النيل وجنوب

من  "الغربية الصحراء في والمقاومة االستفتاء: تنتظر الحياةفيلم "عرض  معمايو  20 في 13 الشارقة بينالي برنامج عروض األفالم في

 هناك. القائمفي ظل الصراع الصحراء الغربية  لشعبإخراج الرا لي، والذي يسرد الظروف المعيشية القاسية 

 

 -انتهى  -

 


