
مرتوپولي�س اأمپري �شوفيل، الأ�شرفّية، 18 - 21 اأياّر -2011 - الإفتتاح م�ساء الأربعاء 18 اأيار ال�ساعة 8:30 

برنامج العرو�ض

الأربعاء 18 اأياّر 2011

 8:30 م�ساًء

»حتت قو�س قزح«   - روي ديب ( 2011 ,’17)

 8:50 م�ساًء

»پرولوغ« - رائد ورانيا رافعي (2011 ,’49) ملّون/�أبي�ض و�أ�سود 

 اخلمي�س 19 اأياّر 2011

 8:30 م�ساًء

»تهوميات بريوت« - كولن ويتيكر (2011 ,’10)

 8:45 م�ساًء

»19 �شباط« - متار� �ستپانيان (2011 ,’42)

 9:30 م�ساًء

»عزيزتي ڤكتوريا« - �سينثيا زاڤني (2011 ,’8)

�جلمعية �للبنانية للفنون �لت�سكيلّية، اأ�شكال األوان، تقّدم

2011

ي�رّش �جلمعية �للبنانية للفنون �لت�سكيلية، �أ�سكال �ألو�ن �أن تقّدم �لدورة �لثالثة مل�رشوع »�أ�سغال ڤيديو« يف بريوت.

�لإفتتاح يوم �لأربعاء �ل�ساعة �لثامنة و�لن�سف م�ساًء، و�ملهرجان يف دورته هذه ي�سمل ثمانية �أعمال ڤيديو و�أفالم لكل من روي ديب، وجدي اليان، رائد ورانيا رافعي، 

رامي ال�شباغ، متارا �شتپانيان، �شي�شكا، كولن ويتيكر، و�شينثيا زاڤني.

يف �لليايل �لثالث �لأول �سيتم عر�ض هذه �لأعمال �لثمانية �لتي �أنتجت بتكليف من »�أ�سكال �ألو�ن« خ�سي�سًا لـ »�أ�سغال ڤيديو« 2011. �أما �لليلة �لر�بعة فهي خم�س�سة 

لأعمال جديدة منتقاة، تعر�ض لأول مرة يف بريوت لكل من  اأكرم زعرتي، اأحمد غ�شني، ورانيا ا�شطفان.

اجلمعة 20 اأياّر 2011

  8:30 م�ساًء

»مكان يعاد« - وجدي �ليان (2011 ,’17) اأبي�ض واأ�سود

 8:50 م�ساًء

»اأو دي اإل« - �سي�سكا (2011 ,’21)

 9:15 م�ساًء

»البطل الأخري« - ر�مي �ل�سباغ (2011 ,’28)

ال�شبت 21 اأياّر 2011

 8:30 م�ساًء

 »غدًا، كل �شيء �شيكون بخري« - �أكرم زعرتي (2010 ,’12)

 8:45 م�ساًء

»اأبي ما زال �شيوعياً: اأ�شرار حميمة للجميع« - �أحمد غ�سني (2011 ,’32)

اإ�شرتاحة

 9:30 م�ساًء

»اإختفاءات �شعاد ح�شني الثالثة« - ر�نيا ��سطفان (2011 ,’70) ملّون/

اأبي�ض واأ�سود

اأ�شغال ڤيديو هو برنامج للمنح �لإنتاجّية، �أ�س�سته �جلمعّية �للبنانّية للفنون 

�لت�سكيلّية، �أ�سكال �ألو�ن، عام 2006 ليكون مبثابة هيكلية دعم ثابت لإنتاج �لڤيديو 

للنا�سئني من �لفّنانني و�سّناع �لأفالم يف لبنان. �أ�سغال ڤيديو 2011 هو �لدورة 

�لثالثة من هذ� �لربنامج.

اأ�شغال ڤيديو 2011 من �إنتاج �أ�سكال �ألو�ن بدعم من موؤ�س�سة �آندي و�رهول للفنون 

 �لب�رشّية.

جلنة التحكيم: مريين �أر�سانيو�ض، طوين �سكر، �ساندر� د�غر، غ�ّسان �سلهب، 

كري�ستني طعمه

املدير الفني: غ�ّسان �سلهب

فريق الإنتاج: كري�ستني طعمه، �أمل عي�سى، ندى �جلبيلي، �ألك�سندر پوليكڤيت�ض، 

ڤا�سكو پوّدو 

ملزيد من �ملعلومات 961-1-360251 

info@ashkalalwan.org – www.ashkalalwan.org



»حتت قو�ض قزح« - روي ديب

 (2011 ,’17)عربي واإنكليزي وفرن�شي مع ترجمة بالإنكليزّية

مونتاج: نور الأمني وروي ديب

مل �أحزن خالل �حلرب �لأهلية، لأيّن مل �أع�سها، ولكّني كنت د�ئمًا �ّدعي مع �إبنة 

خالتي �أن �أهلنا قد ُقِتلو� يف �حلرب كي نكون مثل رميي. 

روي ديب، مو�ليد 1983، ر��سم�سقا، �لكورة، �سمال لبنان. كانت زيارته �لأوىل �إىل 

بريوت عام 1999.

»19 �شباط« - متار� �ستپانيان

(42’,2011)

متثيل: اأوفيليا زكريان وڤاختانغ هاروتيونيان - مو�شيقى: �شينثيا زاڤني - ت�شوير: 

مّتام حمزة - ت�شميم �شوت: رائد يونان

قطار ما بني يريڤان وتبلي�سي.

�آّنا و�أليك�ض.

وجد�ر. جد�ر �أبي�ض بارد.

متارا �شتپانيان ولدت يف �أرمينيا عام 1982. �نتقلت عام 1994 مع عائلتها �إىل 

لبنان، حيث تقيم وتعمل منذ ذلك �حلني. حا�سلة على �سهادة يف فنون �لإعالم من 

�جلامعة �للبنانّية �لأمريكّية عام 2005. من �أعمالها: »�ملحطة �لأخرية« )2005(، 

»بريوتتي« )تركيب متعدد �لو�سائط( عر�ض �سمن مهرجان »بادغر« )بريوت 

2009(، و�آخر �أعمالها �لفيلم �لوثائقي »�أحجار �سغرية« و�لذي �سور بالدمنارك 

وعر�ض �سمن مهرجانات »منا يف بريوت«، »�أّيام بريوت �ل�سينمائّية«، وكذلك يف 

مهرجان كوپنهاغن �لدويل لالأفالم �لوثائقية CPH:DOX (2010) . تعمل �ستپانيان 

حالّيًا على �إجناز عملها �لوثائقي »9 اأيّار«.

»پرولوغ« - رائد ورانيا رافعي

(2011 ,’49) ملّون/اأبي�س واأ�شود، عربي مع ترجمة بالإنكليزّية

املمّثلون: فرا�س عبداهلل، ن�شيم عرابي، ريتا حدرج، روان ق�شمر، معروف مولود، 

�شاندرا جنيم، ي�شري ال�شامي )امللّقب »مولوتوڤ«(، نزار �شليمان، اأ�شعد ذبيان 

- ت�شوير: ندمي �شوما - �شوت: فادي طّبال و�شتيفان ريڤ )تيونفورك ركوردينغ 

�شتوديوز(

 �سنة 1974، قبل عام من �ندلع �حلرب �لأهلّية �للبنانّية، �سهد لبنان �إحتجاجات 

�سخمة قادتها �إّتاد�ت �لطلبة و�لعّمال �آنذ�ك. ويف �آذ�ر من �لعام نف�سه، و�سمن 

�نق�سام عميق على حماور �إجتماعّية و�سيا�سّية و�أيدولوجّية، قامت جمموعات من 

�لطالب �لنا�سطني بالتمّرد على �إد�رة �جلامعة �لأمريكّية يف بريوت.

رائد رافعي من مو�ليد طر�بل�ض، لبنان، عام 1977. عمل منذ �لعام 2004 

�سحافيًا يف �سحف وجمالت حملّية وعاملّية، وغّطى يف عمله مو��سيع �سّتى �سيا�سّية 

و�جتماعّية و�قت�سادّية. 

رانيا رافعي من مو�ليد طر�بل�ض، لبنان، عام 1979. حا�سلة على �سهادة يف 

�لدر��سات �ل�سمعّية ـ �ملرئّية و�ل�سينمائّية من �لأكادميّية �للبنانّية للفنون �جلميلة 

)�لألبا(. �أخرجت ثالثة �أفالم ق�سرية: »حري�سا تك�سا�ض« )2004(، »�ل�سحن« 

)2005(، و »مان�سيت« )2005(، بالإ�سافة �إىل جمموعة من �أفالم �لڤيديو، 

منها: »�لإحتياط و�جب« )2006(، »�لف�سول �لأربعة: �سيف 2006«، و »خاليا 

�لدماغ« )»�أ�سغال ڤيديو« 2007(. عر�ست فيلمها �لوثائقي »مدّونات عن �حلب يف 

كوپنهاغن« يف بريوت �سمن �إطار »�أ�سغال د�خلّية 5: منتدى عن �ملمار�سات �لثقافّية« 

 .)2010(

»عزيزتي ڤكتوريا« - �سينثيا زاڤني

(8’, 2011)

ت�شوير: ڤكتوريا زاڤني / �شينثيا زاڤني ـ مو�شيقى، �شوت ومونتاج: �شينثيا زاڤني ـ 

ميك�شاج ال�شوت: ندمي م�شالوي-دي بي �شتوديوز

�إ�ستنادً� �إىل �أ�رشطة 8 ملم �سورتها جّدتي خالل رحلتها �إىل �أرمينيا، كما �إىل �ل�سور 

�لتي �لتقطتها بنف�سي خالل رحلتي �إىل هناك بعد 36 عامًا، يبحث »عزيزتي ڤكتوريا« 

يف مفاهيم �لإنتماء و�لغربة من خالل �إلتقاء بني عاملني. 

حينما �كت�سفُت �أفالم جّدتي، مل �أكن �أت�سّور �أبدً� �أّننا يف يوم من �لأّيام �سنتبادل 

�لأفكار ووجهات �لنظر عرب �حلقب و�لأزمان.

�شينثيا زاڤني تعمل بالفن و�ملو�سيقى و�لتلحني وتقيم يف بريوت. تعتمد �أعمالها 

على �لرتكيب وجتمع ما بني �لو�سائط �ملتعّددة، كي ت�ستك�سف �لعالقة ما بني 

�ل�سوت و�لذ�كرة و�لهوّية. �أّلفت �ملو�سيقى �لت�سويرّية لأفالم وثائقّية وجتريبّية 

  IDFA ورو�ئّية، عر�ست يف مهرجانات عّدة، منها مهرجان �لفيلم �لوثائقي �لعاملي

)�أم�سرتد�م، 2002(، ڤيديو بر�زيل )�ساو باولو، 2005(، مودرن �آرت �أك�سفورد 

)2006(، ومعهد �لفن �ملعا�رش ICA  )لندن، 2007(، وكذلك مهرجان تريبكا لالأفالم 

)نيويورك، 2008(.  »عزيزتي ڤكتوريا« هو �لڤيديو �لأول للفّنانة.

»تهوميات بريوت« - كولن ويتيكر

(2011 ,’10) اإنكليزي

يعر�س ب�شوت �شيمون فّتال

ي�ستك�سف �لفيلم دو�خل �حلياة يف مكان �نعدم فيه �لأمان. يعمد �لفنان �إىل و�سع 

غطاء �سبكي �أمام �لكامري�، كذلك يقوم بطالء عازل �سفاف، �أثناء ت�سوير �سقته 

�لبريوتية �ملرممة حديثًا، منتقاًل بكامريته �إىل �سقة �أخرى مدمرة تعلو �سقته بطابق 

و�حد.

على هذ� �لنحو، يتالعب �لفنان ب�سوره �لرقمية، ماحيًا �لغطاء و�لعازل ليرت�كب 

ف�ساء� �ل�سقتني معًا يف حركات ت�سبه �لرق�ض. هكذ� يقوم »�حلو�ر« ما بني تهوميني 

متناق�سني: �لكمال و�لدمار. 

كولن ويتيكر  مواليد 1980. فّنان وخمرج �أفالم �أمريكي يعمل حاليًا يف بريوت. 

در�ض �ل�سينما يف جامعة نيويورك وعر�ض عمله يف كل من: پي �إ�ض و�ن كلوك تاور 

)نيويورك، 2008(، وف�ساء م�رشوع »98 �أ�سبوع« لالأبحاث )بريوت، 2010(، 

وكذلك متحف �لفّن �ملعا�رش )�سان لوي�ض، 2009(. له جمموعة من �لأفالم �لق�سرية 

و�لڤيديو كليپ لفّنانني مثل �أنطوين �آند ذي جون�سونز )�أَنِذر وورلد، 2008(، پاملز 

)نيو مون، 2008( و�سحر� مطالبي )مايغريرتز، 2009(.

»اأو دي اإل« - �سي�سكا

(21’، 2011)

مو�شيقى: كري�شتيان بلومربغ

يف �سياع ما بني �لزمن و�لرتجمة، تنقلنا �ل�سور يف رحلة ور�ء �لو�جهة �حلد�ثّية 

ملبنى كهرباء لبنان. �أخذت �ل�سور بكامري� 8 ملم وي�ساحبها �سخب و�أ�سو�ت 

�سجيج، تذّكر بالأ�سو�ت �لإلكرتونّية �لتجريبّية يف �خلم�سينات و�ل�سّتينات.

�شي�شكا )األك�شندر حبيب( ولد يف بريوت عام 1984. در�ض �ل�سينما يف �لأكادميّية 

�للبنانّية للفنون �جلميلة )�لألبا(. يهتم ك�سانع �أفالم بتوليفات �ل�سوء و�ل�سوت 

و�حلركة يف تريك �ل�سور. ت�سعى �أعماله، عرب ربطها �لرو�ّية و�لفنون �لب�رشّية 

بال�سورة �ملتحركة، �إىل تقدمي �أمناط جديدة من �حلكاية. يقيم ويعمل حاليًا بني 

بريوت وبرلني. 



»مكان يعاد« - وجدي �ليان

(2011 ,’17) اأبي�س واأ�شود

متثيل: اأحمد غ�شني، حمّمد �شويد، هنادي ال�شيخ، اأحمد حافظ - ت�شوير: با�شم فّيا�س 

- حتريك: ديڤيد حب�شي - ت�شميم �شوت/تلحني: جواد نوفل - مونتاج: روبرت نيلد 

/ وجدي اليان

زياد �سخ�سّية �إنطو�ئّية يعي�ض حياة منّظمة وروتينّية، تخلو من �ملغامرة. ذ�ت يوم، 

تلخبط �إيقاَع نظامه هذ� �سل�سلٌة من �حلو�دث �ل�سغرية، �لتي تاأتي بقّطة م�رّشدة �إىل 

منزله، فتتغرّي حياته �سو�ء لالأف�سل �أو لالأ�سو�أ...

 وجدي اليان مو�ليد بريوت عام 1976. در�ض �لعلوم �ل�سينمائّية يف معهد �لدر��سات 

�مل�رشحّية و�ل�سمعّية ـ �ملرئّية و�ل�سينمائّية يف جامعة �لقدي�ض يو�سف ببريوت، 

وتعاون على �سناعة جمموعة من �لأفالم �لوثائقّية منها »23 كلم« )عمل قيد 

�لإجناز(، »�أرى �أبطاًل« )2009(، و »�سحر �لغائب« )2011(.  كذلك  تعاون مع فرقة

MUNMA للمو�سيقى �للكرتونّية على عدد من �لألبومات و�لعرو�ض �لأد�ئّية ، منها 

»34 يومًا« )2007( ومهرجان �خلريف بباري�ض )2007(. »مكان يعاد« هو فيلمه 

�لق�سري �لأّول.  

»البطل الأخري« - ر�مي �ل�سباغ

(28’, 2011)

متثيل: خليل ح�شن يف دور »دزيغا«، اأندريه جنم يف دور »اأندريه« - ت�شميم �شوت: 

�شتيفان ريڤ- مونتاج واإنتاج: ڤارتان اأڤاكيان - ت�شوير: �شرمد لوي�س

حار�ض يف مبنى جتاري. يف مناوبته �لليلّية، ي�ساطره �ل�سهر  باملبنى موّظف يف مكتب 

حماماة. ذ�ت ليلة، يقّرر �حلار�ض »�إنقاذ �لعامل«.

رامي ال�شباغ من مو�ليد بريوت عام 1979. تخرج عام 2004 من معهد �لدر��سات 

�مل�رشحّية و�ل�سمعّية ـ �ملرئّية و�ل�سينمائّية يف جامعة �لقدي�ض يو�سف ببريوت. 

له �أعمال ڤيديو منها »�إّنها غلطتك �إىل حد ما« )2003(، و »ملليغر�مان من �لدم 

�لفا�سد على ثلج �أبي�ض نقي« و�لذي �أنتج يف �سياق »�أ�سغال ڤيديو« 2007 وعر�ض يف 

مهرجان »نقاط لقاء 5« يف �لعام نف�سه.

»غداً، كل �شيء �شيكون بخري« - �أكرم زعرتي

(2011 ,’12) اإنكليزي

ت�شوير: مورييل اأبوالرو�س - مونتاج: �شريج داغر - ت�شميم �شوت: ندمي م�شالوي

ذ�ت م�ساء، تتك�ّسف ق�سة �أيقونّية للحب و�خل�سارة و�ل�ستياق من خالل حو�ر 

مثقل. وعن طريق ��ستخد�م تقنيات �لإّت�سال و�لت�سجيل و�لكتابة �ملتعددة، تتاأرجح 

فكرة �لفيلم ما بني �حللم و�ل�سيناريو، و�لع�سق �لذي ي�ستاق �إليه �جلميع. جاء 

�لعمل مهدى �إىل �إريك رومر، و�إىل �لإنتباه �لذي �أوله لتفا�سيل حياتنا �ليومّية.

اأكرم زعرتي ولد يف �سيد�، لبنان، �لعام 1966. يرتبط عمله بالبحث و�لعمل 

�مليد�ين وكذلك بالإ�ستق�ساء و�لأر�سفة. ق�سى �لزعرتي وقتًا طوياًل يف در��سة 

وبحث �سناعة �ل�سور �لفوتوغر�فّية يف �ل�رشق �لأو�سط، ويف در��سة �أثر �لوثائق 

�لفوتوغر�فّية يف ت�سكيل �ملفاهيم �جلمالّية و�ملو�قف و�لأعر�ف �لجتماعّية. له �أكرث 

من �أربعني ڤيديو منها »طبيعة �سامتة« )2008(، »يف هذ� �لبيت« )2005(، »�ليوم« 

)2003(، و »�ل�رشيط بخري« )1997(. 

»اإختفاءات �شعاد ح�شني الثالثة« - ر�نيا ��سطفان

(2011 ,’70) عربي مع ترجمة بالإنكليزّية

مونتاج، �شوت و�شورة: رانيا ا�شطفان - ميك�شاج: رنا عيد - بتكليف م�شرتك من 

موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون ـ اإنتاج اأفالم جون - اإنتاج م�شرتك مع ال�شندوق العربي 

للثقافة والفنون )اأفاق(، وپو�شت اأوفي�س وفوروارد پرودك�شنز

ركب �لعمل ح�رشيًا من �أ�رشطة لت�سجيالت VHS لأفالم م�رشّية مثلت فيها �لنجمة 

�سعاد ح�سني.

 بنيت �لرت�جيديا يف عمل »�إختفاء�ت �سعاد ح�سني �لثالثة« على ثالثة ف�سول ت�رشد 

فيها �ملمثلة بنف�سها ق�سة حياتها �ملركبة من خالل حو�ر�ت من �أفالمها. يعيد �لفيلم 

كتابة فردّية و�ساعرّية حلقبة ذهبّية يف تاريخ �ل�سينما �مل�رشّية، و�لتي ج�ّسدتها �سعاد 

ح�سني كفّنانة ��ستثنائّية ورمز حلد�ثة �ملر�أة �لعربّية. 

رانيا ا�شطفان تخّرجت ب�سهادة يف �لدر��سات �ل�سينمائّية يف كل من جامعة لتروب 

يف ملبورن، �أ�سرت�ليا، وجامعة باري�ض �لثامنة، بفرن�سا. عملت كم�ساعد �أول ل�سيمون 

بيتون )»�ملو�طن ب�سارة«، »جد�ر«، و »ر��سيل«(، ولإيليا �سليمان )»يد �إلهّية«(. من 

�أفالمها: »قبيلة« )1993(، »حماولة غرية« )1995(، »توقيف يف �ملنارة« )2003(، 

»كيمو �لتاك�سي« )2003(، »هو�م�ض �ل�ساحة« )2005(، و »لبنان / حرب« 

)2006(، »�رشر: �إىل غزة، �أر�ض �لربتقال �حلزين )غ�سان كنفاين(« )»�أ�سغال 

ڤيديو« 2009(. فاز »�إختفاء�ت �سعاد ح�سني �لثالثة« بو�حدة من �جلو�ئز �لكربى 

يف بينايل �ل�سارقة �لعا�رش )2011(.

»اأبي ما زال �شيوعياً: اأ�رسار حميمة للجميع« - 

�أحمد غ�سني 

(2011 ,’32)عربي مع ترجمة بالإنكليزّية

مونتاج: ڤارتان اأڤاكيان - ت�شوير: كرم غ�شني – ميك�شاج ال�شوت: رمزي ما�شي–  

بتكليف من موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون

كل ما تبّقى من عالقة ر�سيد غ�سني ومرمي حمادة هو جمموعة كبرية من �لر�سائل 

�مل�سجلة على �رش�ئط كا�سيت، على مدى ع�رش �سنو�ت، تبادلها كر�سائل حب يف زمن 

�حلرب �لأهلّية يف لبنان. »عندما كنت طفاًل، كنت �خرتع ق�س�سًا عن �أب، بطل حرب، 

مقاتل يف �سفوف �حلزب �ل�سيوعي«. 

اأحمد غ�شني در�ض فنون �مل�رشح يف �جلامعة �للبنانّية. نال جائزة �أف�سل خمرج 

يف مهرجان بريوت �لعاملي لالأفالم )2004( عن فيلمه �لق�سري »عملّية رقم…« 

. �أخرج �لغ�سني جمموعة من �لأفالم �لوثائقّية و�أعمال �لڤيديو منها »210 م« 

)»�أ�سغال ڤيديو« 2007(، »وجوه ت�سفق لوحدها« )2008(، »ما ل ي�سبهني يبدو 

مماثاًل يل متامًا« مع غ�ّسان �سلهب وحمّمد �سويد )2009(، وكذلك فيلم وثائقي 

�سور يف �لدمنارك و�أنتجهDR 2 بعنو�ن »�لعربي قادم �إىل �ملدينة« )2008(. 




