
Sharjah Film Platform Talks
14-21 December 2019
Bait Obaid Al Shamsi, Arts Square
Sharjah Art Foundation 

Saturday, 14 December 

4:00 pm–4:15 pm   Registration

4:15 pm–4:30 pm   Welcoming Remarks
Noora Al Mualla – Director of Learning and Research, Sharjah Art Foundation 

4:30 pm–5:30 pm   The Nature of Things
Engaging with issues of survival, our reliance on finite natural resources and our 
encounters with Earth’s wild and uncontrollable eruptions, this discussion brings 
together three practitioners working in film and video to examine our relationship with 
nature in all its forms and contemplate how the elemental forces of life intersect with 
humanity. How do we co-exist with the natural world? What impact do we have on 
nature, and how does it converge with, sustain and overturn our lives?  How can nature 
be used as a motif or metaphor through which to ask deep philosophical questions and 
address social, historical and moral concerns? 

Speakers Tarik Aktas – Filmmaker
  Ali Cherri – Artist
  Ruth Maclennan – Artist and filmmaker

Moderator Dale Hudson – Associate Teaching Professor of Film and New Media 
  and Curator of Film and New Media, NYU Abu Dhabi

5:30 pm–5:45 pm   Break

5:45 pm–6:45 pm   Close Encounters
This session addresses various dimensions of human relations and the contemporary 
realities of connection and alienation, togetherness and separateness, as they are 
explored in film and artists’ moving image. It also raises critical questions around 
empathy, commonality and difference and explores the issues that arise out of the 
complex dynamics of family bonds. What does it mean to encounter another, personally 
and/or observationally through the camera? And how do our closest encounters with 
others have the capacity to transform our lives and theirs?

Speakers  Abdulla Al Kaabi – Filmmaker 
  Sarah Choo Jing – Artist
  Kerry Tribe – Artist

Moderator  Kevin Jones – Arts writer

6:45 pm–7:45 pm   Experimenta
Experimental filmmaking has a long and rich history of pushing the boundaries of 
cinematic convention, from hybrid films and the innovative use of sound to avant-
garde editing techniques and non-linear narratives. This panel surveys the work of 
a filmmaker, an artist and a curator who are embracing the full spectrum of creative 
possibilities and asks how different forms of filmmaking can generate new meanings.

Speakers  Sarah Abu Abdallah – Artist   
  Shambhavi Kaul – Filmmaker 
  Sarah Perks – Curator, producer, writer and Professor, MIMA School of 
  Art and Design, Middlesbrough, UK 

Moderator Omar Kholeif – Director of Collections and Senior Curator, Sharjah Art 
  Foundation



Friday, 20 December  

2:00 pm–2:40 pm   The State of The Film and TV Industry 
In this panel session, key voices from the film and TV landscape come together to 
discuss the current state of the industry and its challenges and opportunities. How can 
creativity be empowered when funding and resources for filmmakers are increasingly 
scarce? What is the changing nature of distribution in the age of Netflix and VOD? What 
are the unique obstacles facing the region’s industry, and what innovative solutions can 
be found to bypass these? 

Speakers  Mohannad Al Bakri – Managing Director, Royal Film Commission–
  Jordan, Amman
  Omar Butti – Executive Director of Innovation Programs, Dubai Film  
  and TV Commission 
  Lina Matta – Director of MBC 2, MBC 4, MBC Max and MBC Variety 
  at MBC Group, Dubai 
  Richie Mehta – Director and writer

Moderator Emile Fallaux – Board Member, International Documentary Film 
  Festival Amsterdam (IDFA) 

2:40 pm–3:20 pm   To Remember, To Forget
Two artists working in sound and moving image discuss the themes of unstable 
memory, both personal and collective, over time. They consider whether film serves as a 
kind of saviour—a repository of memory—or as a medium of erasure. This conversation 
explores the shifting consensus around what is allowed to be remembered in the (re)
construction of histories within the context of fragile liberation movements and nervous 
postcolonial states.

Speakers Lawrence Abu Hamdan – Artist 
  Naeem Mohaiemen – Artist

3:20 Pm–3:50 pm    Director’s Spotlight: In Conversation with Mohamad Malas
Director Mohamad Malas is a major auteur of Syrian cinema with five decades of 
internationally acclaimed creative work. His filmmaking weaves between personal and 
collective history. Among his most important narrative feature films are Dreams of the 
City (1983) and The Night (1992). He has also produced many documentaries, including 
The Dream (1987), which is about the nocturnal dreams of displaced Palestinians, 
and published numerous books and novels. In this session, Malas will discuss his 
challenges and successes as an artist in the Arab world, his camaraderie with other 
Arab filmmakers and his unique cinematic vision, which he will illustrate by analysing 
a few scenes from his films. He will speak in conversation with Nezar Andary, whose 
documentary Unlocking Doors of Cinema: Muhammad Malas (2019) premiered this year at 
the Cairo International Film Festival.

Speakers Mohamad Malas – Filmmaker

Interviewer Nezar Andary – Filmmaker and Professor, College of Humanities 
  and Social Sciences, Zayed University, Dubai 

4:30 pm–6:00 pm    Reception

PITCHING FORUM (by invitation only)

Venue: First Floor, Bait Obaid Al Shamsi

This year’s programme features the inaugural Pitching Forum, which will serve as a platform for emerging filmmakers 
to meet industry professionals, present new projects, receive valuable feedback and find potential collaborators for future 
productions. For the first year, the Pitching Forum will be an invitation-only event.

The industry guests are Nawaf Al Janahi (director), Hani Al Shebani (producer and director), Frederico Beja (screenwriter 
and director), Johnny Lahoud (writer, producer, director and actor), Lina Matta (Director of MBC 2, MBC 4, MBC Max and MBC 
Variety at MBC Group, Dubai), Richie Mehta (writer and director), Rula Nasser (producer and founder, The Imaginarium Films, 
Amman) and Rami Yasin (director and producer, BreakoutFilms, Dubai).

A pitching coaching workshop will be held on 13 December 2019 for participants with screenwriter and producer Asim 
Altokhais, who is Co-Founder and General Manager of 3rd action, Inc. in Riyadh.

Sharjah Art Foundation would like to thank Art Format Lab and SAE Institute for their support with this year’s Pitching 
Forum.



جلسات منصة الشارقة لألفالم
 14 و20 ديسمرب 2019

بيت عبيد الشامسي، ساحة الفنون
مؤسسة الشارقة للفنون

السبت 14 ديسمرب 2019

التسجيل 4:00 – 4:15 مساًء       

كلمة ترحيبية 4:15 – 4:30 مساًء   
نورة المعال- مديرة التعليم واألبحاث في مؤسسة الشارقة للفنون

طبيعة األشياء 4:30  - 5:30 مساًء      
 من خالل التعامل مع قضايا متعلقة بالحياة، واعتمادنا على الموارد الطبيعية المحدودة ومواجهاتنا مع 

انفجارات  جامحة تحدث على األرض وال يمكن السيطرة عليها، يجمع هذا النقاش ثالثة ممارسني يعملون في 
مجال األفالم والفيديو لمعاينة عالقتنا بالطبيعة بجميع أشكالها، والتفكري في كيفية تقاطع قوى الحياة 
األساسية مع اإلنسانية. كيف نتعايش مع العالم الطبيعي؟ ما هو ت�أثرينا على الطبيعة، وكيف ت�تالقى مع 

حياتنا وتحافظ عليها وتطيح بها؟ كيف يمكن استخدام الطبيعة كحافز أو استعارة يمكن من خاللها طرح أسئلة 
فلسفية عميقة ومعالجة االضطرابات االجتماعية والتاريخية واألخالقية؟

طارق أكتاس - مخرج سينمائي المتحدثون  
علي شري - فنان   

روث ماكلينان - فنانة ومخرجة   

ديل هدسون، أستاذ مساعد وقّيم السينما ووسائل اإلعالم مدير الجلسة 
الحديثة في جامعة نيوي�ورك أبوظبي.    

اسرتاحة 5:30  – 5:45 مساًء      

لقاءات قري�بة 5:45  – 6:45 مساًء      
ت�تناول هذه الجلسة األبعاد المختلفة للعالقات اإلنسانية والحقائق المعاصرة المتمثلة في االتصال 

واالغرتاب والعمل الجماعي واالنفصال، حيث يتم است�كشافها في األفالم وانتاجات الفنانني في الصورة 
المتحركة. كما أنها ت�ثري تساؤالت نقدية حول التعاطف والقواسم المشرتكة واالختالف، وتست�كشف القضايا 

التي تنشأ من الخروج عن الديناميات المعقدة للروابط العائلية. ما معنى أن تحاور اآلخر شخصيًا أو ترصده عرب 
الكامريا؟ وكيف يمكن ألقرب لقاءاتنا مع اآلخري�ن أن ت�كون قادرة على تغي�ري حياتنا وحياتهم؟ 

عبد اهلل الكعبي - مخرج المتحدثون  
سارة تشو جينغ - فنانة   

كريي ترايب - فنان   

كيفن جونز - كاتب متخصص في الفنون مدير الجلسة 

إيكسبريمينتا 6:45  – 7:45 مساًء      
لصناعة األفالم التجري�بية تاري�خ طوي�ل وغني في دفع حدود التقاليد السينمائية، من األفالم الهجينة 

واالستخدام المبت�كر للصوت إلى تقنيات المونتاج المتقّدمة والسرد الال أفقي. تبحث هذه الجلسة النقاشية 
في عمل مخرج وفنان وقّيم وتعاين مجموعة كاملة من اإلمكانات اإلبداعية المتضمنة أعمالهم، وتسأل 

كيف يمكن ألشكال مختلفة من صناعة األفالم أن تخلق معانٍ جديدة. 
 

سارة أبو عبداهلل - فنانة المتحدثون  
شامبهافي كول - مخرج    

سارة بريكس – قّيمة، ومنتجة، وكاتبة، وأستاذة الفن والتصميم في مدرسة »ميما«،    
ميدلسبورو، المملكة المتحدة   

عمر خليف – مدير المقتنيات وقّيم أول في مؤسسة الشارقة للفنون مدير الجلسة 



الجمعة 20 ديسمرب 2019

حالة صناعة األفالم والتلفزي�ون 2:00  – 2:40 ظهرًا      
تلتقي في هذه الجلسة النقاشية، أصوات بارزة من المشهد السينمائي والتلفزي�وني لمناقشة الوضع 

الحالي للصناعة وتحدياتها وفرصها. ما هي سبل تمكني اإلبداع عند ندرة التموي�ل والموارد لصانعي األفالم؟ 
ما هي الطبيعة المتغرية للتوزيع في عصر »نيتفليكس« و«فيديو حسب الطلب«؟ ما هي العقبات الفريدة 

التي تواجه صناعة المنطقة، وما هي الحلول المبت�كرة لتجاوزها؟

مهند البكري - المدير العام، الهيئة الملكية األردنية لألفالم، األردن المتحدثون  
عمر بطي - المدير التنفيذي لربامج االبت�كار، لجنة دبي لألفالم والتلفزي�ون   

لينا متى – مديرة قنوات إم بي سي 2، إم بي سي 4، إم بي سي ماكس،   
   وإم بي سي فرايتي في مجموعة إم بي سي، دبي

ريتشي ميهتا - مخرج وكاتب   

إميل فالو - عضو مجلس إدارة، مهرجان أمسرتدام الدولي لألفالم الوثائقية مدير الجلسة 

أن نتذكر، أن ننسى 2:40  – 3:20 مساًء      
يناقش فنانان يعمالن في الصورة المتحركة والصوت مواضيع الذاكرة غري المستقرة، على الصعيد الشخصي 

والجماعي، على مر الزمن. إنهما يفكران فيما إذا كان الفيلم بمثابة نوع من المنقذ - مستودع للذاكرة - أو 
كوسيلة محو. تست�كشف هذه الجلسة النقاشية اإلجماع المتغري حول ما ُيسمح بتذكره في )إعادة( إنشاء 

التواري�خ في سياق حركات التحري�ر الهشة والدول المضطربة ما بعد االستعمار.

لورانس أبو حمدان - فنان المتحدثون  
نعيم مهيمن - فنان   

في دائرة الضوء: حوار مع محمد ملص 3:20  – 3:50 ظهرًا      
محمد ملص واحد من أبرز المخرجني السوري�ني، وتمتد مسريته اإلبداعية لخمسة عقود حقق فيها حضورًا دوليًا 
مميزًا، وتنتقل صناعة األفالم لديه بني الشخصي والجمعي. من أهم أفالمه الروائية “أحالم المدينة” )1983(، 

و“الليل” )1992(، ومن أفالمه الوثائقية فيلم “المنام” )1987(، ويدور حول أحالم الالجئني الفلسطيني�ني. 
كما نشر العديد من الكتب والروايات. سيناقش ملص في هذه الجلسة التحديات والنجاحات التي حققها 

كفنان في العالم العربي، وصداقته الحميمة مع المخرجني العرب اآلخري�ن ورؤيته السينمائية الفريدة التي 
سيوضحها من خالل تحليل بضع مشاهد من أفالمه. سيحاوره نزار أندري مخرج فيلم  “فتح أبواب السينما: 

محمد ملص” )2019( الذي عرض هذا العام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

محمد ملص - مخرج سينمائي الضيف  
نزار أندري - مخرج وأستاذ جامعي، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  المحاور  

جامعة زايد، دبي   

حفل االستقبال 4:30  - 6:00 مساًء         

امللتقى التشاريك )للمدعوين فقط(

الطابق األول، بيت عبيد الشامسي

يتميز برنامج هذا العام بالملتقى التشاركي االفت�تاحي الذي سيكون بمثابة منصة للمخرجني السينمائي�ني الواعدين للقاء المتخصصني في هذا القطاع 
وتقديم مشاريع جديدة وتلقي تعليقات قيمة، وإي�جاد متعاونني محتملني لإلنتاج في المستقبل. للسنة األولى، سيكون الملتقى التشاركي حدثًا مخصصًا 

للمدعوي�ن فقط.

السينمائيون الضيوف لهذا العام: نواف الجناحي )مخرج(، هاني الشيباني )مخرج ومنتج(، فيدريكو بيها )سيناريست ومخرج(، وجوني لحود )كاتب ومنتج 
ومخرج وممثل( ولينا متى )مديرة قنوات إم بي سي 2، إم بي سي 4، إم بي سي ماكس، وإم بي سي فرايتي في مجموعة إم بي سي(، وريتشي 

ميهتا )كاتبة ومخرجة(، روال ناصر  )منتجة ومؤسسة، ذا إيماجينريي�وم فيلمز(، ورامي ياسني )مخرج ومنتج، بريك أوت فيلمز(.
 

تم عقد ورشة عمل تدري�بية في 13 ديسمرب 2019 للمشاركني مع السيناريست والمنتج عاصم الطخيس، وهو المؤسس المشارك والمدير العام لشركة 
)3rd action, Inc.( في الرياض.

تود مؤسسة الشارقة للفنون أن ت�توجه بالشكر إلى شركة “آرت فورمات الب”، ومعهد )SAE( للهندسة الصوتية على دعمهما  لدورة هذا العام من 
الملتقى.


