
 
 

 

 مؤسسة الشارقة للفنون السينمائية "واال فيلم"  ضمن عروض

 بالشارقةفي ساحة الفنون  بلهاء" 3"

 

 

ذلك في تمام الثامنة ، و"بلهاء 3 " الفيلم البوليودي 2018يناير  18السبت المقبل الموافق يوم مؤسسة الشارقة للفنون  تعرض

م" التي واال فيل"ويأتي عرض هذا الفيلم ضمن مبادرة  ارقة للفنون.مقابل متحف الشالواقعة والنصف مساء في ساحة الفنون 

 .سسةالتي يحفل بها الحي الذي تتواجد فيه المؤ المتنوعة واللغات الثقافية بالخلفيات السينما، عبر تحتفي

 راستهدأثناء ديقه صعلى  العثوريحاول قصة شاب ، نجليزيةواإل مع ترجمة إلى العربية هنديةلغة الباليروي الفيلم الناطق  

رغم  نا مبدعين،هما ليكودفع ا  ثالث ا  صديق وكذلك يستعيدانأثناء تلك الفترة من عمريهما، ذكرياتهما  وكيف يستعيدان، الجامعية

  بلهاء".ال" من أن اآلخرين كانوا يعتبرونهما

 لشخص نقاط خمسة"تبس عن رواية مقوهيراني،  إخراج راجكومار، وهو من 2009الدرامي الكوميدي عام  نتج هذا الفيلمأ 

 وبومان كابور، وكارينا خان، عامر بطولة من والفيلم. بكتابة السيناريو جوشي ابهيجات ، وقام الكاتببهجت تشيتانل "ما

  .ومادهافان جوشي، وشرمان إيراني،

الفيلم  هذا وكان .فيه متبعةال لتقليديةا والوسائل الهند في الجامعي   التعليم أوضاع جذاب، كوميدي نسياروم إطار في الفيلم ينتقد

 جائزة األكاديميةو الوطني، والفيلم الهندية، الشاشة ونجم وستارداست، فير، فيلمجائزة  منها: جائزة 40 منقد حصد أكثر 

 هايةنفي  فيلم فتتاحال أرباحنسبة  أعلى وحقق ،الهندي التذاكر شباكوحقق نجاحا  كبيرا  على . وغيرها الهندي للفيلم الدولية

 ".الهندية السينما تاريخ في جماهيرية األكثر" وقد تم إدراجه ضمن قائمة األفالم األسبوع،

 

 للفنون الشارقة مؤسسة عن



 
 

لمحلي اي المجتمع لفني فتستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفا  واسعا  من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك ا

رة رية المغايون البصالطاقات اإلبداعية، وإنتاج الفن تحفيزمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى في الشارقة، اإل

اء روبما يعكس ث والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهوي ات الثقافية والحضارية،

 البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية.

برنامج رس"، ولشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج األساسية مثل "بينالي الشارقة" و"لقاء ماوتضم مؤسسة ا

جموعة من إلى م "الفنان المقيم"، و"البرنامج التعليمي"، و"برنامج اإلنتاج" والمعارض والبحوث واإلصدارات، باإلضافة

حياة  الفنون في تلعبه يمية للمؤسسة على ترسيخ الد ور األساسي الذيالمقتنيات المتنامية. كما ترك ز البرامج العامة والتعل

 المجتمع، وذلك من خالل تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن. 

 


