
منصة الشارقة أللفالم
18-26 يناير 2019

الجمعة 18 يناير

التسجيل 4:00 مساء    
كلمة الترحيب 4:15 مساء   

الصورة المتحركة والتقنيات الجديدة  4:30مساء   

 نتالي حبيب )المنتجة التنفيذية والمديرة العامة – استوديوهات بلينك(، باتريك ليكتي )فنان وأستاذ 
مساعد يف تخصص الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة، جامعة زايد(،

 مملي شفاهي )فنان( مدير الجلسة: كاليد دو سوزا )مستشار وصانع أفالم بتقنية الواقع االفتراضي، 
ريل فيجن(

تبحث هذه الندوة الحوارية يف إمكانيات الواقع االفتراضي والمعزز والمختلط ودراسة اآلثار األخالقية 
والثقافية لهذه التكنولوجيا بشكل عام. كيف يمكن لهذه األساليب التعامل مع الصورة وتوسيع 

الخبرة يف محيطنا أو زيادتها؟ هل يمكن فعالً أن يقوم الواقع االفتراضي بتوليد التعاطف بطرق ال 
يمكن أللشكال التقليدية للفنون والسينما القيام بها؟ وما هي الحوافز والدوافع التي قادت ممتهني 

هذه التكنولوجيا اللستفادة منها يف ممارساتهم؟  

5:45 مساًء     حوار مع عبد الله الكعبي
عبد الله الكعبي )مخرج سينمائي وشريك إداري، أفالم البومة( يف حوار مع جاي وايسبرغ )ناقد 

سينمائي، فارايتي(

يروي المخرج عبد الله الكعبي مسيرته يف اإلخراج السينمائي ويناقش فيلمه الذي القى ترحيباً نقدياً 
واسعاً »الرجال فقط عند الدفن« )2016( ، فضالً عن مشاريعه قيد التنفيذ حالياً ورؤيته لصناعة 

السينما الناشئة يف اإلمارات.

السبت 19 يناير

آفاق الفيلم الوثائقي  11:00 صباحاً    
َسة ومديرة شبكة ثقافات المقاومة(، مالك رسامني  يارا لي )ناشطة ومخرجة سينمائية وُمؤسِّ

)مخرج سينمائي ومنتج(، رانيا اسطفان )فنانة ومخرجة سينمائية( 
مدير الجلسة: نيكوالس فيودوروف )مبرمج، مهرجان مرسيليا للفيلم الوثائقي(

تبحث هذه الجلسة الحوارية يف إمكانيات توسيع صناعة األفالم الوثائقية كممارسة ونوع. كيف تقوم 
األعمال السينمائية الوثائقية بتعزيز إدراك الواقع أو استكشاف طرق لتمثيل المحتوى الصعب؟ 

ستنظر هذه الجلسة يف هذه المسائل وتتحرى العالقة بين الصور الثابتة والمتحركة وبناء السرد.

حاالت النشوء    ً 12:15 ظهرا
كمال الجعفري )مخرج سينمائي(، ساّمي بالوجي )فنان(، رايا مارتن )مخرج سينمائي(

مدير الجلسة: نزار عنداري )مخرج سينمائي وأستاذ مساعد جامعة زايد(

تستكشف هذه الجلسة مفاهيم »النشوء« داخل وخارج األطر التقليدية ألطر ما بعد االستعمار 

وبناء الدولة والحداثة والتنمية االقتصادية. كيف يمكن لصانعي األفالم التحلي بالمسؤولية تجاه 
التعامل النقدي مع العالم وتواريخه؟ يقوم فنان ومخرجان سينمائيان بالنظر يف إمكانيات التفكير يف 
الظروف الراهنة يف أماكن مثل فلسطين والفلبين وجمهورية الكونغو الديمقراطية من خالل مناقشة 

أعمالهم األخيرة.

استراحة الغداء     ً 1:15 ظهرا



تشابكات اثنوغرافية    ً 3:00 عصرا
منيا بيابياني )فنانة(، باصر محمود )فنان( ، لورا أوريتاس ميالن )فنانة ومخرجة سينمائية(

مدير الجلسة: ستيفن كيرنز )قيّم أفالم فنية وصور متحركة، معهد الفنون المعاصرة(
    

تنظر هذه الندوة يف ممارسات صناعة األفالم التي تستجوب األعراف االثنوغرافية يف الوقت الذي 
تدرس فيه أيضاً إمكاناتها للتعبير عن أشكال المعرفة والخبرة المتجسدة من خالل رواية القصص. 

كيف يمكن للعمل عن كثب مع الناس بهدف إيصال قصصهم أن يكشف تشابك سياق تلك القصص 
مع قصص المخرج الشخصية؟ كيف يتفاوض الممارسون يف اختالل موازين القوى وسياسات 

التمثيل المتأصلة يف صناعة األفالم؟ سيقوم ثالثة فنانين من العاملين يف الصور المتحركة بتناول 
هذه األسئلة من خالل مناقشة أعمالهم.

األحد 20 يناير

يقيا تمويل الفنانين وصانعي األفالم يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفر    ً 10:30 صباحا
جورج دافيد )المدير العام للهيئة الملكية األردنية أللفالم(، محمد قبالوي )مؤسس ورئيس مهرجان 

مالمو للسينما العربية(، ريما مسمار )المديرة التنفيذية، الصندوق العربي للفنون والثقافة(
مدير الجلسة: اسكندر قبطي )مخرج سينمائي(

يف هذه الجلسة الحوارية، يناقش ممثلون من ثالثة صناديق رئيسية حالة تمويل مشاريع األفالم 
والصور المتحركة يف العالم العربي. كيف يبدو المشهد التمويلي للمنتجين الثقافيين العاملين يف 
المنطقة وخارجها؟ من هم االلعبون الرئيسيون يف هذا المجال؟ ما الذي يمكن فعله لتعزيز دعم 

الثقافة يف المنطقة؟

يع  المشهد المتطور للتوز 11:30 صباحاً    
نواف الجناحي )مخرج ومؤسس، سينما الصندوق األسود(، هانيا مرّوة )المؤسس

والمدير، أم سي للتوزيع(
مدير الجلسة: رامي ياسين )منتج(

تتناول هذه الجلسة التحديات والفرص المتاحة لتوزيع األفالم داخل الشرق األوسط وخارجه. نظراً 
إىل التغييرات الحاصلة يف ممارسات التوزيع، وأبرزها صعود المنصات الرقمية حسب الطلب مثل 

»أي تيونز ونتفليكس« ما هي االستراتيجيات التي يعتمدها المنتجون والموزعون إليصال أفالمهم 
للجمهور؟ ما الذي يجعل من نموذج ما نموذجاً ناجحاً للتوزيع؟ وكيف يتم إعادة التفكير يف النماذج 
التقليدية يف العصر الرقمي؟ كيف يمكن أللفالم المصنوعة يف أو عن المنطقة أن تحقق النجاح يف 

األسواق اإلقليمية وخارجها؟

استراحة قهوة     12:30

الجوانب القانونية لصناعة األفالم    ً 12:45 ظهرا
ناصر التميمي )مدير إدارة التراخيص اإلعالمية، المجلس الوطني إللعالم(،

هناء مكّي )رئيسة قسم الفيلم الوثائقي، إيمجناشين(، فيونا روبرتسون )شريكة أوىل، قسم 
التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت، التميمي ومشاركوه( مديرة الجلسة: نادية عليوات )منتجة وكاتبة 

سيناريو، مشروع شاشة(

تنظر هذه الجلسة يف الجوانب القانونية لصناعة األفالم، ابتداًء من االتفاقات وحماية الملكية 
الفكرية والعنوان، وصواًل إىل الحصول عىل تصاريح للمواد محفوظة الحقوق وتصاريح التصوير يف 

المواقع. يجتمع الخبراء العاملين يف أجزاء مختلفة من صناعة السينام ملناقشة مراحل ما قبل التصوير، ويسلّط 
الضوء عىل املوارد املتاحة للمساعدة يف هذه العملية.

استراحة الغداء    ً 1:45 ظهرا




